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Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat  

Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. 
(XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.), 11/2005. (IV.18.) 1, 49/2004. 
(XII.14.), 48/2004. (XII.13.), 5/2004. (II.16.), 19/2003. (VI.16.), 3/2003. (II.18.), 31/2002. 

(VIII.30.), 30/2002. (VIII.30.), 29/2002. (VIII.30.), 22/2002. (VII.5.), 9/2002. (IV.24.), 
6/2002. (III.22.), 4/2002. (II.22.), 37/2001. (XI.23.), 21/2001. (VI.22.) sz. rendelettel 

módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a 
 

KISPEST KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZ ATÁRÓL 
 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény  65/A § (2) bekezdése, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
14.§ (3) bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint Budapest Fıváros Közgyőlésének 
46/1998. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a Fıvárosi Szabályozási Kerettervrıl 
(továbbiakban: FSZKT), a Budapest Fıváros Közgyőlésének 47/1998. (X.15.) számú 
önkormányzati rendelete a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (továbbiakban: 
BVKSZ) és Budapest Fıváros Közgyőlésének 48/1998. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a 
Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat 
(BVKSZ), valamint a Fıvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási 
Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges 
követelményekrıl (továbbiakban: a fıvárosi településrendezési tervek összhangjáról szóló rendelet) 
alapján megalkotja Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatát (továbbiakban: KVSZ). 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
A KVSZ alkalmazása és hatálya 

(1) Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest közigazgatási területén az OTÉK, valamint BVKSZ, a 
fıvárosi településrendezési tervek összhangjáról szóló rendelet elıírásait az e rendeletben 
foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet hatálya Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest közigazgatási területének 
egészére terjed ki, ami teljes mértékben belterület. 

(3) Kispest közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani, építési 
munkát végezni, arra hatósági engedélyt adni, valamint engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységet végezni, a közterületeken bármilyen rendezést vagy építési tevékenységet 
végrehajtani csak a jelen rendelet és a hozzátartozó 1.-3. számú térképmellékleteket, valamint 
a jelen rendelet kiegészítı rendelkezések és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján lehet a 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(4) Kispest közigazgatási területének az 1. sz. függelékben területileg lehatárolt területeire az 
1998. december 31-ig elfogadott részletes rendezési tervek elıírásait változatlanul alkalmazni 
kell azok módosításáig ill. felülvizsgálatáig. Ezekben a tervekben külön nem szabályozott 
kérdésekben a jóváhagyásukkor hatályban lévı országos és helyi rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

                                                 
1 A 11/2005. (IV.18.) rendeletet a 11/2008. (I.31.) AB határozat megsemmisítette, melyet a képviselı-testület a 
204/2008. (III.18.) sz. Ökt. határozatával tudomásul  vett. Hatálybalépés napja: 2008.I.31.  
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(5) Jelen rendeletben meghatározott építési övezeti és övezeti elıírások területi lehatárolását a 1. 
sz. melléklet övezeti tervlapja, az egyéb elıírások területi lehatárolását a 2. sz. melléklet 
védelmi, korlátozási és kötelezési tervlapja ábrázolja. Módosításuk csak jelen rendelet 
módosításával lehetséges. 

(6) Az övezeti tervlap (1. sz. melléklet) az építési övezetek és övezetek területi lehatárolása 
mellett a jelen rendeletben alkalmazott jelölésüket is tartalmazza  

 A jelölés az alábbi módon meghatározott: 
a) a keretövezet jele, 
b) a K, KV, KL, Z és E jelő keretövezetek területén a célzott területfelhasználási módú 

terület jele, 
c) a XIX. kerület római számmal jelzett kódja, 
d) az egyes keretövezeteken belül az építési övezetek és övezetek jelzett kerületi kódja. 

(7) A védelmi, korlátozási és kötelezési tervlap (2. sz. melléklet) az alábbi elıírások területi 
lehatárolását tartalmazza: 
a) kerületi védettségő épületek, 
b) kerületi védettségő fasorok, 
c) sajátos jogintézmények által érintett területek. 

(8) A 1. sz. függelék tartalmazza a hatályos szabályozási tervek és jelen rendelet 
hatálybalépésekor hatályukat vesztı szabályozási tervek lehatárolását. 

(9) A Szabályozási Tervek területi lehatárolásának legkisebb együtt tervezendı egységeit a 2. sz. 
függelék javasolja.  

 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ESZKÖZEI ÉS ALKALMAZÁSUK  

2. § 
Kerületi Szabályozási Terv 

(1) Az 1. számú függelék szerinti lehatárolás a Szabályozási Terv készítésekor együtt tervezendı 
területegységek nagyságára tesz javaslatot. A Szabályozási Terv meghatározhatja a 
módosítása esetén alkalmazható legkisebb területegységet. 

(2) A Szabályozási Terv újabb építési övezetet is meghatározhat, ha a jelen rendeletben 
meghatározott építési övezet ezt lehetıvé teszi. 

 
3. §  1 

Elvi építési engedély 
 

(1)  2   

(2) Az Építésügyi Hatóság jelen rendelet keretei között az (1) bekezdésben említett esetekben a 
kialakult városkép védelme, a kerületrészek egységes arculatának biztosítása valamint az 
építmény és környezetének zavartalan és biztonságos használata érdekében - a fıépítész 
véleményének kikérésével - az elvi engedélyben meghatározhatja 
a) az ingatlanon elhelyezhetı építmények számát, 
b) az építmény elhelyezését az építési helyen belül, 
c) a környezethez történı illeszkedés módját, 

                                                 
1 A 3.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 1.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
2 A 3.§ (1) bekezdését törölte az 1/2009. (I.22.) Ökr. 1.§-a 2009. január 22-ei hatállyal. 
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d) az építmény tömeg- és homlokzatképzését, szintszámát, jellemzı homlokzati és fedési 
anyaghasználatát, színezésének módját. 

(3)    1 

3/A. § 2 

Wekerletelep speciális településrendezési eszközei 
 

(1) Építési engedély  

a) 3  

b) A területen álló, helyi védettségő épületek építési munkáinak engedélyezése a 
16.sz. melléklet 2. sz. mellékletében épülettípusonként részletezett elıírásoknak 
megfelelıen történhet. 

c) Az építési engedélyezési tervnek minden esetben kell kertépítészeti és színezési 
tervet is tartalmaznia. Utóbbi esetében meg kell jelölni a festék anyagát, felületi 
jellemzıit és a színminta számát. 

d.) A különösen értékes, kiemelten kezelendı – a Rendelet mellékleteiben megjelölt 
– „K” jel ő épületek esetében az alábbi épületrészekre részlettervet kell mellékelni az 
építési engedély dokumentumhoz: 

- A tornácok kibontása utáni állapotra vonatkozóan, M=1:50 méretarányban. 

- A homlokzati díszítések visszaállítására, jelezve a meglévı, és az eredetinek 
megfelelıen pótolt elemeket, M=1:20 méretarányban. 

- A kiemelt tetıablakokra vonatkozóan, M=1:50 méretarányban. 

- Épületgépészeti berendezések – klíma, stb. – takarására létrehozott szerkezetekrıl 
M=1:50, a csomópontokról M=1:20 méretarányban. 

e.) Tárolóépület és kerti építmény (szaletli) a részletes szabályok szerint, telkenként 
több ütemben is engedélyezhetı, de az elsıként építkezık az engedélyezési terv 
helyszínrajzán kötelesek feltüntetni a késıbbi ütemben építhetı épületek, illetve 
építmények elhelyezési lehetıségét is. A tervhez csatolni kell a társasház közgyőlésének 
határozatát. 

f.) A tervezési területen kizárólag É1 és É2-es tervezési jogosultsággal rendelkezı 
tervezı készíthet terveket.  

(2) Bontási engedély 

a)  Védett épület bontása a területen nem engedélyezhetı. 

b) A területen álló épületek idegen, az eredetitıl eltérı, illetve az eredetihez nem 
illeszkedı épületrészeit átépítés, felújítás esetén le kell bontani. 

(3) Fennmaradási engedély  

Nem adható fennmaradási engedély azokra az épületekre, építményekre, amelyeket 
engedély nélkül, vagy az építési engedélytıl eltérıen, az épület eredeti állapotát eltorzító 
idegen tömegképzéssel, homlokzati elemekkel, az egységes városkép látványát rontóan 
építettek. 

                                                 
1 A 3.§ (3) bekezdését törölte az 1/2009. (I.22.) Ökr. 1.§-a 2009. január 22-ei hatállyal. 
2 A 3/A.§-t beiktatta a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 2.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
3 A 3/A.§ a) pontját törölte az 1/2009. (I.22.) Ökr. 1.§-a 2009. január 22-ei hatállyal. 
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(4) Használatbavételi engedély  

Használatbavételi engedély csak az építési engedély feltételeként elıírt helyreállítási, 
vagy bontási, illetve beültetési kötelezettség tényleges megtörténte után adható ki. 

(5) Rendeltetés megváltoztatásának engedélyezése: A Nagykırösi út, a Határ út és az Ady 
Endre út menti teleksávban lévı, nem lakás cáljára használt helyiségek lakás, ill. más, 
környezeti-, kiemelten zajvédelmet igénylı használata (lakás, egészségügyi, oktatási, 
kulturális intézmény) nem engedélyezhetı. 

 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

4. §  1 
 

(1) A rendezett településfejlıdés biztosítása érdekében Kispest közigazgatási területén a 
rehabilitációs szabályozást igénylı területekre, a 2. sz. mellékleten területileg lehatárolt 
intézményterületekre, valamint a 5. § (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozóan a 
Kerületi Önkormányzatot az 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-a alapján elıvásárlási jog 
illeti meg. 

(2) A rehabilitációs szabályozást igénylı területeken az értékes épületállomány akciószerő 
felújítása, valamint a szükséges zöldfelületek kialakíthatósága a cél. 

 A 2. sz. mellékleten lehatárolt intézményterületen a kerület hiányos intézményi 
infrastruktúráját kell biztosítani (kultúra, mővelıdés, oktatás, szolgáltatás). 

 A 5. § (1) bekezdés szerinti ingatlanokon az értékes épületek védelme, felújítása és 
megfelelı hasznosítása a cél. 

 

(3) Telekalakítás:  
Wekerletelep területén új telek kialakítása, illetve a kialakult telkek megosztása nem 
engedélyezhetı /lásd 16.§.(6)/. Kivételt képez a Wekerletelep egységes beépítése után épült 
épületek telkei: a 160240, 160935, 160980/1, 160980/2,160980/3, 160980/4, 161173/2, 
valamint a 160397, 161069 hrsz. telkek. 
 

(4) Településrendezési kötelezések és támogatások Wekerletelep területén: 
 a.) Helyrehozatali kötelezettség:  

 a.1.) Feltétel nélküli helyrehozatali kötelezettség rendelendı el: 
  a.1.a.) A tervezési terület mindazon épületén, építményén és kerítésén, amelyeket 

Wekerletelep eredeti, hiteles (korabeli fotókkal dokumentált) állapotát eltorzító módon, 
idegen, vagy igénytelen elemekkel, az egységes városkép és a védett épületek látványát 
rontóan (általában az elı- és az oldalkertekben) építettek, bıvítettek, vagy alakítottak át 
(például a gépkocsik beállását akadályozó építmények, az eredetileg nem létezı elıterek, 
elıtetık és egyéb toldalékok), azok kivételével, melyek jelen elıírások szerint 
engedélyezhetık lennének. 

  a.1.b.) A kötelezés elrendelése lehetséges a lebontott/eltávolított, megrongálódott 
épületrészek és -szerkezetek, díszítések (pl.: spaletták, tégladíszek) visszaépítésére 
vonatkozóan is. 

 
 

                                                 
1 A 4.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 3.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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  a.1.c.) A hagyományos, cserepes féleresztıl eltérı elıtetık, mőanyag, fém 
nyílászárók (ablakok, ajtók), lábakon álló gépkocsitárolók, pvc., vagy egyéb (pl.: mőanyag, 
fémlemez, stb.) fedésének, valamint a fenti anyagokból épült elıterek lebontását építési 
szándék nélkül is el lehet rendelni.  

  a.1.d.) Az elrendelt kötelezésekrıl az Építési hatóság határozatot hoz, melynek 
jogerıre emelkedésétıl 3 éven belül kell az elrendelt munkálatokat végrehajtani. 

  a.1.e.) A feltétel nélküli helyrehozatali kötelezést az érintett lakás  
tetıtérbeépítésének, vagy a fıépületrész hátsókert irányú bıvítésének engedélyezésével 
egyidejőleg, a kártalanítási igény kizárásával el kell rendelni, kivéve: építési engedéllyel 
beépített tetıterek, melyek esetében kártérítési igény mellett el lehet rendelni. 

  a.1.f.) Az építési engedély nélkül végzett átalakítási, bıvítési munkáknál a 
helyrehozatali kötelezettséget a kártalanítás kizárásával kell elrendelni.  

  a.1.g.) Azokon az épületeken, ahol építési engedéllyel épületbıvítés, vagy 
tetıtérbeépítés valósult meg, kártérítési igény mellett a helyrehozatali kötelezettség 
elrendelhetı. 

  a.1.h.) A tetıtér beépítésének engedélyezésével egyidejőleg a "K" jelő épületek 
tornácainak visszabontását is el kell rendelni.  
a.2.) Feltételhez kötött bontási kötelezettség rendelendı el az új gépjármőtárolók építési 

engedélyének feltételeként. Ennek során minden esetben el kell rendelni az a.1. pontba 
nem tartozó, általában a lakóépület takarásában engedély nélkül, „ideiglenes jelleggel” 
épült, mind mőszaki állapotát, mind látványát tekintve elfogadhatatlan, igénytelen 
tárolóépületek (sufnik) és egyéb építmények azonnali, kártalanítási igény nélküli bontását. 

 a.3.) Beültetési kötelezettség: 
  a.3.a.) Minden megkezdett 10 m2 épületbıvítés, vagy burkolatépítés után egy  

  facsemete ültetendı. 
  a.3.b.) A kivágásra kerülı fák helyett a telken belül újat kell telepíteni 

a.4.) Lakossági támogatás: 
  a.4.a.) Az építtetı (-közösség) a helyrehozatali kötelezettséggel kapcsolatos építési 

munkák költségéhez önkormányzati támogatást kaphat, melyet pályázat útján, külön 
önkormányzati rendelet szabályai szerint lehet elnyerni. 

  a.4.b.) A támogatás pénzbeli, vagy természetbeni (a területen jellemzı 
épületszerkezetek, pl: ajtók, ablakok, spaletták, burkolótéglák, kerítéselemek) juttatás lehet. 

  a.4.c.) A tervezési területen végzett építési munkák bemutatására, a kiemelkedı, 
szakmai minısítéssel is alátámasztott példák megismertetésére rendszeresen (évente) 
pályázatot lehet kiírni. 

 
ÉRTÉKVÉDELEM 

 
5. § 1 

Az épített környezet védelme 
 

(1) 2 Kispest közigazgatási területén Kispest Önkormányzata az alábbi ingatlanok vonatkozásában 
állapít meg helyi védettséget: 
−Ady Endre út 57. Református parókia (Hrsz.: 164695) 
−Ady Endre út 73-75. Általános iskola (Hrsz.: 166007) 
−Kossuth L. utca 8. volt polgármesteri rezidencia (Hrsz.: 164256) 
−Kossuth L. utca 31. (Hrsz.: 162204) 
−Kispesti Vigadó Fı utca 22. (Hrsz.: 161965) 

                                                 
1 Az 5.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 4.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
2 Az 5.§ (1) bekezdését módosította a 31/2007. (IX.21.) Ökr. 3.§-a 2007. szeptember 21-ei hatállyal. 
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−Trefort Szakközépiskola (Hrsz.: 162489), továbbá 
−Wekerletelep SSzT 16. számú mellékletének 3. sz. mellékletében felsorolt minden épület. 

Közülük a különösen értékes, „K” jelő épületek kiemelten kezelendık 
−Áruház köz 9. Posta (Hrsz: 162492).    

(2) A helyi védelem alá vont ingatlanokra az alábbi elıírások vonatkoznak: 
a) A védettség az ingatlan teljes egészére vonatkozik. 
b) A védett épületek esetén építési engedély csak az eredeti építészeti elemekkel maximális 

összhangban lévı épületszerkezeti, funkcionális változtatásra adható. 
c) A védett ingatlanok telkein építıanyag csak az építés ideje alatt tárolható. Hulladék, 

üzemen kívüli jármő nem tárolható. 
d) A védett ingatlanok elıtti közterületet, az ingatlanokon lévı zöldfelületeket az épülettel 

összhangban kell kialakítani. 
 

6. § 
Az élı természet védelme 

(1) A kerület igazgatási területén élı fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet, kivéve a 
gyümölcsfákat, de a diófa kivágására engedélyt kell kérni. Az engedély az L4 keretövezet 
kivételével csak fakivágási terv alapján adható ki. A fakivágási terv tartozéka kertészmérnök 
által készített mőszaki leírás és számítás, helyszínrajz, a kivágandó fák értékelése (fafaj, 
méret, egészségi állapot), a kivágás oka és a pótlás módja. 

(2) A fapótlást a kivágott törzsátmérı +20% képlet alapján számítottak szerint kell telepítendı 
törzsátmérı cm-ben meghatározni. Amennyiben a pótlandó fák a fakivágás által érintett 
ingatlanon nem helyezhetık el - vagy csak részben helyezhetık el - az el nem ültethetı fák 
telepítési költsége a Polgármesteri Hivatalba befizetendı. A befizetett összegek elkülönített 
alapot képezve a kerület közterületi zöldfelületeinek ápolására fordítandók. 

(3) Fapótlási kötelezettség a gyümölcsfákra nem vonatkozik, de pótlási szempontból a diófa 
pótlásra kötelezett díszfának tekintendı. 

(4) A fapótlási kötelezettség nem vonatkozik az erdészeti üzemterv alapján - erdımőveléső 
területen - végzett üzemi fakivágásokra. Itt az újratelepítést az erdészeti üzemtervben elıírtak 
szerint kell végezni. Üzemtervezett erdı végleges felszámolása esetén a fapótlás kötelezı. 

(5) A természeti környezet tudatos fejlesztése érdekében az L3, L7, I, IZ, M, K-SP, KV-TE, VK 
jelő keretövezetekben és célzott területfelhasználású területeken az építési engedélyezési 
eljáráshoz kertépítészeti engedélyezési terv is benyújtandó elbírálásra. Ennek tartalmi 
követelményei: M=1:200 v. 1:250 lépték, a jellemzı tereppontok magasságának megjelölése, 
a tervezett növényelrendezés, a domináns növényfajták, kerti burkolatok és mőtárgyak 
ábrázolása, mőszaki leírás és területkimutatási számítások. 

(6) A kerület igazgatási területének fasoraiban  fasor felújítás, a fasorokat érintı út- és 
közmőépítés csak részletes fasor védelmi terv alapján készíthetı. A tervben meg kell jelölni 
az adott fasor karakterének, fafaj-összetételének, állapotának (kor, egészségi állapot) 
leginkább megfelelı pótlási módot, és azt a Polgármesteri Hivatallal engedélyeztetni kell. A 
munkálatok csak az engedélyezett tervek alapján, fokozott mőszaki ellenırzés mellett 
végezhetık. 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

7 

(7) 1 Helyi (kerületi) védettségő fasorok: 
1. Kossuth utca,  
2. Árpád utca,  
3. Nagysándor József utca,  
4. Petıfi utca,  
5. Fı utca,  
6. Báthory utca,  
7. Kisfaludy utca,  
8. Üllıi út, 
9. Ady Endre út, 

10. Vas Gereben utca, 
11. Teleki utca a Bethlen Gábor utca és Katica utca közötti szakaszon. 

A helyi védettségő fasorokat a 2. számú melléklet ábrázolja. 

 

7. § 
A föld, a levegı és a vizek védelme 

A föld védelme 

(1) Építés elıkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévı 
termıföldvagyon megmentésérıl, elızetes letermelésérıl és zöldfelület építésben való 
felhasználásáról az építtetınek gondoskodni kell. 

(2) Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj, töltıföld nem használható, minıség-tanúsítvány 
nélküli töltıanyag nem építhetı be. 

(3) Bontás - építés során elıkerülı talajszennyezı anyagot, vagy szennyezett talajt az építtetınek 
meg kell vizsgáltatni. A kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelıen a szennyezett 
anyagot lerakóhelyre, vagy megsemmisítı helyre kell szállíttatni. 

(4) A kerület igazgatási területén kontakt talajszennyezést okozó ipari - üzemi - szolgáltató 
tevékenység nem folytatható. 

(5) A munkahelyi területekre vonatkozó (M keretövezet) Szabályozási Terveinek alátámasztó 
munkarészeként a talaj és talajvíz minıségét elemzı vizsgálat készítendı. 

A levegı védelme 

(6) 2  A kerület területén az országos jogszabályokban meghatározott levegıtisztaságra vonatkozó 
szabályok, azzal a kiegészítéssel alkalmazandók, hogy a szennyezı anyagokra vonatkozó 
emissziós és immissziós határértékek túllépését okozó új létesítmény nem helyezhetı el, 
illetve ilyenek üzemeltetése tilos. 

(7) Az egyes újonnan elhelyezendı emissziós pontforrások telepítése elıtt a Környezetvédelmi 
Felügyelıségtıl egyedi határérték meghatározását kell a létesítınek megkérni. A határértékek 
betartásával kapcsolatban rendszeresen bevallást kell a Felügyelıség részére benyújtani. 

(8) A beépítetlen területek gyommentesen tartásáról - azok rendeltetésszerő felhasználásáig - a 
tulajdonosnak oly módon kell gondoskodnia, hogy a területén virágzó gyomok ne legyenek. 

                                                 
1 A 6. § (7) bekezdését módosította a 31/2007. (IX.21.) Ökr. 4.§-a 2007. szeptember 21-ei hatállyal. 
2 A 7.§ (6) bekezdését módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 1.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
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A vizek védelme 

(9) A kerület igazgatási területén új létesítményt elhelyezni csak a közcsatorna hálózatba 
bevezetett szennyvízelvezetési rendszer kiépítésével lehet. Zárt szennyvíztároló nem 
létesíthetı, a meglévık felszámolása és a közcsatorna hálózatra való rákapcsolódás a 
szennyvíz keletkeztetıjének a feladata. 

(10) A hálózatba csak a 4/1984.(II.7.) sz. OVH rendelkezésben elıírt határértékek betartása mellett 
lehet szennyvizet bevezetni. Elıtisztítók a Környezetvédelmi Felügyelıség ellenırzése mellett 
üzemeltetık. Az ezekben felfogott szennyezést a hulladékkezelés szabályai szerint kell 
győjteni és ártalmatlanítani. 

(11) Mélyalapozás, föld alatti létesítmények elhelyezése csak talajmechanikai szakvélemény 
alapján, a rétegvizek szabad áramlásának biztosítása mellett megengedett. 

(12) 1 Kereskedelmi mennyiségő, a felszín alatti vizekre, talajvízre veszélyes kémiai és biológiai 
anyagok tárolása csak fedett, vízzáró burkolattal ellátott építményben, külön engedély alapján 
engedélyezhetı. A tárolást végzınek havária tervvel kell rendelkeznie környezeti károkozás 
esetére. 

 

Zaj és rezgésvédelem 

(13) Új létesítmény a zaj- és rezgésvédelmi határértékek területhasználatra vonatkozó országos 
szabályainak túllépésével nem helyezhetı el. 

(14) Üzemi tevékenységbıl és építési munkából eredı zajterhelés nem haladhatja meg az országos 
jogszabályokban elıírt határértékeket. Amennyiben határérték túllépés következik be, a 
megfelelı zajgátló berendezések elhelyezése, a zaj és rezgésterhelésbıl származó kárelhárítás 
a káros hatás keltıjének feladata. A védelem – elhárítás -  az illetékes szakhatóságokkal 
történı egyeztetés után lehet meghatározni és azok elıírásai szerint kell elvégezni. 

(15) A közutak, vasutak mellett a közlekedésbıl eredı, határértéket meghaladó zaj és rezgés 
terhelés miatt védıberendezések létesítése szükséges, Ezek létesíthetetlensége esetén passzív 
(épületakusztikai) védelem szükséges. 

(16) Az összefüggı lakóterületeken külön önkormányzati rendeletben meghatározott zajvédelmi 
szempontból fokozottan védett területek alakíthatók ki. Ezekben az országos jogszabályban 
meghatározottaknál 5 dB-el alacsonyabb nappali és éjszakai határértékek állapíthatók meg. 

 

Hulladékkezelés 

(17) Veszélyes hulladékok keletkezésével is járó tevékenységek csak a vonatkozó szakhatósági 
rendeletben foglaltak szerint, az átmeneti győjtés és tárolás szabályainak betartásával, a 
szakszerő elszállítás és elhelyezés - illetve megsemmisítés - biztosításával engedélyezhetı. 

 
 
 
 

                                                 
1 A 7.§ új (12) bekezdését beiktatta és az eredeti (12)-(16) bek számozását (13)-(17)-re változtatta a 48/2004. (XII.13.) 
Ökr. 2.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
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ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK  

8. § 
A városképi illeszkedés szabályai 

(1) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévı épület átalakítása, bıvítése 
esetén a kialakult városszerkezetet, a Kispestre jellemzı építészeti karaktert sértı építészeti 
megoldás nem engedélyezhetı. 

(2) Az illeszkedés tekintetében különösen vizsgálni kell az alábbi építészeti elemeket: 
a) a párkány magasságát, kiülését,  
b) a tetıidom formáját, a tetı hajlásszögét, 
c) a tetıfelépítmények jellegét, arányát, 
d) a homlokzatok vonalvezetését, plasztikusságát, architektúráját, 
e) a tömegképzés jellegét, 
f) a nyílások arányrendszerét, az össz homlokzatfelülethez való viszonyát, 
g) az utcai kerítések és ezek nyílásainak megoldását. 

(3) Különös gondot kell fordítani meglévı épületek átalakítása, bıvítése esetén az új 
épületrészeknek a meglévı épülethez való harmonikus illeszkedésére: architektúra, 
anyaghasználat és részletképzés tekintetében egyaránt. 

(4) Az L4-XIX/I-O2 és L4-XIX/Z építési övezetek területén a párkány kivételével a közterület 
fölé kinyúló épületrész nem helyezhetı el. Az épület homlokzati síkja a földszinten a 
telekhatártól az épület utcai szélességének 1/4-ében 
a) lakóépület esetében max. 1,2 m-rel, 
b) intézményi funkció esetében max. 2,4 m-rel 

 húzható vissza, saroképület esetén a megengedett mértékő visszahúzás a homlokzati sík teljes 
magasságára vonatkozik. 

 Az utcai párkányvonal a homlokzattal összefüggı felépítménnyel az épület utcai hosszának 
1/4-ében bontható meg, ha a telek közterület felıli homlokvonala meghaladja a 14,0 m-t. 
Minden egyéb esetben a párkány egybefüggıen alakítandó ki. 

(5) Amennyiben KSZT eltérıen nem rendelkezik, az L4-XIX/I-O2 és L4-XIX/Z építési övezetek 
területén a szomszédos épületek párkánymagassága max. az építési övezetben megengedett 
építménymagasság 10%-ával térhet el egymástól. 

 Kivételt képez, ha a szomszéd épület párkánymagassága nem az érintett utcaszakaszra 
jellemzı, kialakult párkánymagassággal rendelkezik. 

 
9. § 

A közterületek kialakítása 

(1) Az OTÉK 26. § (3) bek. 2., 3., 4. pontjai a KL keretövezetbe nem sorolt közterületeken nem 
alkalmazhatók. 

(2) A csoportosan telepített pavilonok esetén elárusító egységenként egy db 1,5 m nagyságú 
szeméttároló helyiséget kell kialakítani. 

(3) Kispest közterületei az alábbi kategóriákba soroltak: 

a) I. kategóriájú területek: 
− Üllıi út tengelyvonalától jobbra-balra 25 m-es sáv kivéve a Berzsenyi úti 

üzletközpontot, 
− Wekerle-telep közterületei, 
− Templom tér, 
− Határ úti csomópont és környéke, 
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− Kıbánya-Kispest Metró végállomás közvetlen környezete, 
− Kossuth tér és környéke kivéve a Kosárfonó u. 1. parkoló területét, 
− Méta úti lakótelep, 
− Ferihegyi repülıtérre vezetı úttól 25 m-es sávon belüli terület, 
− Fı u. a Templom tértıl az Üllıi útig terjedı szakasza. 

b) II. kategóriájú területek: 
− Üllıi út páratlan oldala, a tengelyvonaltól számított 25 m-es sávja utáni területe - Vas 

Gereben u. - József Attila u. - Petıfi u. - Ady Endre út - Mátyás király út által határolt 
terület, 

− Ötvenhatosok tere, 
− Lehel u. - Vak Bottyán u. - Derkovits u. - Wesselényi u. - Móricz Zs. u. - Irányi D. u. - 

Bem u. - Vasút u. - Üllıi út páros oldala, a tengelyvonaltól számított 25 m-es sáv utáni 
terület - Áruház köz - Kossuth tér - Kosárfonó u. - Üllıi út által határolt terület, 

− Újtemetı u. - Kassa u. - Kolozsvár u. - Hofherr A. u. által határolt terület, 
− Garázs u. - Nádasdy u. - Katona J. u. - Kecskemét-Lajosmizse vasútvonal - Nagykırösi 

út által határolt terület, 
− Eötvös utcai bevásárlóközpont. 

c) III. kategóriájú területek: 
− Az I. és II-es kategóriában nem szereplı területek. 

 (4) A gyalogos forgalmú közterületek akadálymentes használatát biztosítani kell. 
 

10. § 
Reklámok elhelyezése 

(1) Kispest közigazgatási területén óriás plakátot - a Ferihegyi repülıtérre vezetı út, valamint a 
Nagykırösi út Hofherr A. u. és Méta u. közötti szakaszát kivéve - elhelyezni nem lehet. 

(2) Reklám- és hirdetıberendezést elhelyezni nem lehet: 
a) a Wekerle-telep jelen rendelet 16. § (1) bek. szerinti területén, 
b) a Templom téren és az ezt határoló térfalakon, 
c) az L4 keretövezetbe sorolt lakóterületeken, 
d) útpálya területén vagy útpálya felett, 
e) közúttal párhuzamosan elhelyezve az útpadkától 2 m-en belül, 
f) közútra merılegesen elhelyezve az útpadkától 4 m-en belül, 
g) vasúti átjáró 150 m-es körzetében, 
h) kijelölt gyalogos átkelıhely ill. útkeresztezıdéstıl 15 m-re, 
i) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén. 

(3) Kispest közigazgatási területén reklám- és hirdetı berendezést csak a környezettel 
összhangban, utcabútorral együtt lehet elhelyezni. 

(4) Az önálló reklám- és hirdetıberendezések szerkezetei 5,0 m-nél magasabbak nem lehetnek, 
kivéve a Ferihegyi repülıtérre vezetı út és a Nagykırösi út autópálya szakasza mentén. 

(5) Az önálló reklám- és hirdetıberendezések körüli térburkolatot min. 1,0 m sugarú körben ki 
kell építeni azokkal harmonizáló kialakításban. 

(6) Fı útvonalak tengelyvonalától max. 25 m-re elhelyezett önálló reklám és hirdetıberendezések 
között minimum 50 m-es távolságot kell tartani. 

(7) Épületek homlokzataira kerülı reklám- és hirdetıberendezés, cég- és címtábla épületdíszítı 
tagozatot nem takarhat el. 
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(8) Közterületrıl látható épületek egyes homlokzatainak maximum 10%-án helyezhetı el reklám- 
és hirdetıberendezés, cég- és címtábla. 

(9) A1 méretnél nagyobb reklámfelületet tőzfalra, épület falára, tetısíkjára festetten nem lehet 
elhelyezni. 

(10)   1 
 

AZ ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉNEK EL İÍRÁSAI 

11. § 
Az építési munka végzése 

Azokon a területeken, ahol a meglévı funkció nem egyezik meg a keretövezetben 
meghatározottakkal, vagy a szabályozási terv által elıírt paraméterek nem tarthatók a 
városrendezési szándék eltolódása miatt, ill. a BVKSZ alapján kötelezıen elıírt Szabályozási terv 
hiányában csak az alábbi munkálatokat lehet elvégezni: 
a) felújítási, 
b) helyreállítási, 
c) korszerősítési, 
d) rendeltetés módosításával nem járó átalakítási, 
e) a meglévı tetıtérben vagy annak legfeljebb 1,20 m térdfal építésével járó lakásbıvítési, 
f) meglévı lakóépülethez max. 1 db jármőtároló létesítési 
 munkái végezhetık. 
 

12. § 
Közmővesítettség 

A kerület közigazgatási területén új épületet, építményrészt elhelyezni vagy meglévı épületet 
átalakítani, bıvíteni ill. az épület rendeltetését megváltoztatni csak teljes közmővesítettség mellett 
lehet. 
 

13. § 
Telekalakításra vonatkozó rendelkezések 

 

1) A kerület közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki. Kivételt képez ez alól a 
BVKSZ 6. § (6) bekezdése szerinti, tömbbelsıben kialakítandó önálló helyrajzi számú 
mélygarázs, illetve zöldfelület létesítésére is alkalmas önálló telek kialakítása. 

2) A kerület területén magánutat csak a tömbbelsıkön belül lehet kialakítani és akkor, ha a BVKSZ 
2. § (7) bekezdése szerintiek teljesülnek. Ebben az esetben a magánút által feltárt telkeket úgy 
kell kialakítani és azon az építményeket, épületeket elhelyezni, mintha a magánút közterület 
lenne. A magánút felıli építési határvonal és a magánút felıli telekhatár közötti területsáv 
elıkertnek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani. 

 
14. § 

Mérnöki létesítmények 

(1) Szabályozási Terv alapján minden építési övezet és övezet területén  
a) záportározó, 
b) szennyvízátemelı, 
c) transzformátor-állomás, 

 helyezhetı el. 

                                                 
1 A 10.§ (10) bekezdését törölte az 1/2009. (I.22.) Ökr. 1.§-a 2009. január 22-ei hatállyal. 
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(2) Hintıanyagtároló, hulladékudvar és önálló kazánház csak az M keretövezet területén 
létesíthetı. 

(3) A szennyvízátemelık technológiáját Szabályozási Tervben a környezet adottsága alapján kell 
meghatározni. 

(4) Önálló transzformátor-állomást az L3 és L4 keretövezet területén kizárólag magastetıs 
kialakítású épületben lehet elhelyezni. Az egyéb keretövezetek területén az elhelyezés módját 
Szabályozási Tervben kell meghatározni. 

(5) Gáznyomásszabályozót csak terepszint alatt lehet elhelyezni. 

(6) Új közterületek kialakítása esetén, illetve a meglévı hálózat teljes felújításakor légvezetékes 
hálózat nem létesíthetı.  

15. § 
Melléképítmények 

Az építési övezetekben megengedett melléképítmények köre Szabályozási Tervben tovább 
szőkíthetı. 

 
16. § 1 

Wekerletelepre vonatkozó kulturális örökségvédelmi elıírások 
 
 (1) A Rendelet készítésekor a kulturális örökség védelmére – ezen belül a Kós Károly tér 

országosan védett mőemlék épületeire – vonatkozó általános szabályokat a 2001. évi LXIV. 
törvény tartalmazza. 

(2) A mőemlékekkel szomszédos, 1.sz.mellékletben (szabályozási terv) jelölt ingatlanok és 
közterületek képezik az országosan védett épületek mőemléki környezetét, amelyen a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. 

(3) Wekerletelep egészére, mint védett épületegyüttesre az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet, és a Fıvárosi Közgyőlés 
54/1993.(1994. II. 1.) sz. rendelet elıírásai vonatkoznak. 

(4) Az 1.sz. melléklet (szabályozási terv) jelöli a régészeti érdekő területet, ezért e területet érintı 
bármilyen engedélyeztetési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Budapesti Fıvárosi Irodáját. A területen tervezett bármiféle 
földmunka megkezdése elıtt régészeti feltárást kell végezni, melynek nagyságát a konkrét 
tervek függvényében lehet meghatározni. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti 
Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent György tér 2. Pf.: 4.) jogosult a beruházó 
költségére. 

 A terület régészeti érdekő terület, ezért a régészeti örökség védelme érdekében a területen 
tervezett földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, közmővesítés) csak régészeti 
szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A szakfelügyelet során próba- vagy megelızı feltárásra 
is sor kerülhet. A régészeti szakfeladatok végzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult a 
beruházó költségére (örökségvédelmi tv. 19. § (3) pontja) A megelızı feltárásra az 
örökségvédelmi tv. 22. § (3) bek., valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. §-a szerint 
szerzıdést kell kötnie a beruházónak a Budapesti Történeti Múzeummal. 

                                                 
1 A 16.§-t módosította a 49/2004. XII.14.) Ökr. 5.§-a 2004. december 14-ei ahtállyal. 
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(5) Wekerletelep területén – a kulturális örökség meghatározó részeként – meg kell ırizni a 
városrész jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, az utcák vonalvezetését, továbbá védeni kell 
a már feltárt, illetve a késıbbiekben feltárandó régészeti területeket, a kialakult építészeti, 
településképi hagyományokat, jellegzetességeket, az épített környezet értékeit. Az esetleges 
bıvítést úgy kell megoldani, hogy az eredeti épület tömege, homlokzati kialakítása, utcaképi 
szerepe a lehetı legkisebb mértékben változzon és a tervezett bıvítés, átalakítás a régi épület 
formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen.  

(6) A védett épületek mai igényeknek megfelelı használatát, felújítását, korszerősítését, 
kiemelten a szőkös lakások összevonását minden lehetséges eszközzel támogatni kell. 

(7) A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendı közmőberendezések 
(trafóállomás, kábel tv szekrények, stb.) kizárólag a telep karakteréhez alkalmazkodó, 
magastetıs, egyedi kialakítással engedélyezhetık.  

(8) Az épületeket ellátó közmővezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel stb.) az épületeken 
csak rejtve vezethetık, az illetékes üzemeltetıkkel egyeztetve.  

(9) A klímaberendezéseket a szükséges szellızés biztosításával, az alábbi módon lehet elhelyezni: 
  a) közterületrıl nem látható homlokzaton, eresz alatt, 
  b) bejárati elıtetı alatt, megfelelı takarással, 
  c) a vonatkozó szabályok szerint kialakított tetıfelépítményben, 
  d) falnyílásban, a környezetben alkalmazott, fa spalettával takarva. 

(10) Gázórát, villanyórát, egyéb közmő mérıberendezést a fal síkjából max. 5 cm-rel kiálló, 
kiszellıztetett falnyílásban kell elhelyezni, és fa spalettával kell takarni. 

(11) Parabola antennát csak a közterületrıl nem láthatóan, pl. hátsókertben lehet elhelyezni.  

(12) A közvilágítási lámpaoszlopokat a korabeli fotók alapján, lehetıség szerint azokhoz 
hasonlóra kell cserélni. 

(13) A védett épületeket utólagosan, a homlokzatok külsı oldalán hıszigetelni csak speciális 
technológiával, a díszítı ornamentika elemeinek megtartásával, illetve az eredeti, jelenleg 
hiányzó elemek visszaállításával lehet. 

(14) Wekerletelep építésekor készült belsı lépcsık is eredeti állapotukban felújítandók, illetve 
visszaállítandók. 

17. § 
Közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó elıírások 

(1) A VK keretövezet területén Szabályozási Tervben meg kell határozni azokat a földszinti 
területeket, passzázsokat és a tömbbelsıben lévı zöldterületeket, melyeket külön 
megállapodás alapján a gyalogos forgalom számára megnyitott, közhasználat céljára átadott 
területrészként lehet kialakítani. 

(2) Szabályozási Terv alapján az (1) bekezdés szerinti közhasználat céljára átadott területek 
kialakítása esetén az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató mértéke 0,5-tel 
növelhetı. 

(3) Amennyiben a közhasználat céljára átadott terület fedett földszintes épületrész, akkor annak 
területe nem számít be a beépítés és a szintterületi mutató mértékébe. 

(4) A közhasználat céljára átadott területeket határoló épületek homlokzatainak kialakítása, az 
épületek közti távolságok nagysága tekintetében úgy kell eljárni, mintha azok közterülettel 
lennének határosak. Minden esetben figyelembe kell venni a tőzvédelmi hatóság 
állásfoglalását. 
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(5) A közhasználat céljára átadott területek kialakításának egyéb feltételeit és módját a 
Szabályozási Terv határozhatja meg. Kialakításáról az önkormányzat és a tulajdonos külön 
errıl szóló szerzıdést - az építési engedély kiadása elıtt - köthet. A szerzıdés alapján a 
közhasználat céljára átadott területeket az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. 

 
18. § 

A zöldfelületi arányokra vonatkozó általános elıírások 

Tetıkerti zöldfelület létesítésekor a zöldfelületi mértékbe a 2,0 m vastagság alatti földfeltöltés 
− 20 cm - 35 cm között  10%-kal 
− 35 cm - 50 cm között  25%-kal 
− 50 cm - 100 cm között  50%-kal 
− 100 cm - 150 cm között  75%-kal 
− 150 cm - 200 cm között  90%-kal 

 számítható be. 
 
 

19. § 1 
A járm ővek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások 

(1) 1 A kerület közigazgatási területén az építmények, az önálló rendeltetési egységek ,valamint 
területek rendeltetésszerő használatához a jármővek számára elhelyezési lehetıséget, továbbá 
rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyeket kell biztosítani a vonatkozó jogszabályok 
szerinti mennyiségben és módon. 

(2) 1 Telken belüli felszíni parkolóban, mélygarázsban, parkolóházban a parkolóállások minimális 
mérete 2,5x5,0 m. A parkolóállások használatát biztosító közlekedési területek minimális 
szélessége - a parkolási szög függvényében - 3,0-5,5 m. A közlekedı felületeknek 
biztosítaniuk kell minden parkolóállás egymástól független használatát. 

(3) 1 Zártsorú beépítéső területek esetében, több egymás melletti telken megvalósuló felszíni-, 
vagy építményben elhelyezett parkoló felületei egymással összeköthetı módon is 
kialakíthatóak. Ettıl függetlenül az egyes telkeken megvalósuló parkoló kapacitások 
közterületi közlekedési kapcsolatait külön-külön biztosítani kell. 

 
20. § 

Önálló parkolóházak elhelyezésének általános szabályai  2 

(1) Parkolóházat csak Szabályozási Terv alapján, a szükséges forgalmi vizsgálatokkal 
alátámasztottan lehet elhelyezni, ha az építési övezet vagy övezet ezt lehetıvé teszi. A 
Szabályozási Tervben meg kell határozni a parkolóház ki- és bejáratainak helyeit és számát. 

(2) Parkolóház építése esetén 100%-os beépítettség megengedett, az építési övezetben elıírt 
zöldfelületi mutatótól el lehet tekinteni. 

(3) A parkolóház maximális parkoló férıhely számát, megengedett legnagyobb bruttó 
szintterületét és szintterületi mutatóját a Szabályozási Terv határozza meg. 

                                                 
1 A 19. § (1)-(3) bekezdését módosította az 5/2006. (II.24.) Ökr. 2. §-a 2006.02.24-ei hatállyal, rendelkezéseit a 
hatályba lépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
2 A 20.§ címét módosította az 5/2006. (II.24.) Ökr. 3. §-a 2006.02.24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni.. 
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21. § 

Üzemanyagtöltı állomások elhelyezésének általános szabályai 

(1) Önálló üzemanyagtöltı állomást a kerületben kizárólag az I és M keretövezet KL-KT 
keretövezet mentén lévı, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthetı építési övezetek 
területein lehet elhelyezni. 

(2) Parkolóházban üzemanyagtöltı állomás a BVKSZ 7. §-ában foglaltaknak megfelelıen 
Szabályozási Terv alapján elhelyezhetı. 

(3) Épületen belüli üzemanyagtöltı állomást a kerületben kizárólag az I és M keretövezet KL-KT 
keretövezet mentén lévı építési övezetek területein valamint a KV-IK célzott 
területfelhasználási módú területen lehet elhelyezni. 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

22. § 
Beépítésre szánt területek 

(1) A kerület beépítésre szánt területe 
a) lakóterület, 
b) vegyes terület, 
c) gazdasági terület, 
d) különleges terület vagy 
e) különleges városüzemeltetési terület. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek helyi építési övezetekre tagozódnak. 

(16) A lakóterület építési övezetei az alábbiak lehetnek: 

 

 
a) kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterületen 

•L2/A-XIX/Z (kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterület egyedi 
beépítéső telkekkel) 

•L2/A-XIX/S (kisvárosias, sorházas beépítéső lakóterület) 

b) kisvárosias, jellemzıen szabadonálló beépítéső lakóterületen 
•L3-XIX/WZ (a Wekerle-telep jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterülete) 
•L3-XIX/WSZ (a Wekerle-telep jellemzıen szabadonálló beépítéső lakóterülete) 
 

c) intenzív kertvárosias lakóterületen 
•L4-XIX/SZ1 (nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthetı 

lakóterület) 
•L4-XIX/SZ2 (sőrő, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthetı lakóterület) 
•L4-XIX/SZ3 (aprótelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthetı 

lakóterület) 
•L4-XIX/SZ4 (többlakásos lakóterület) 
•L4-XIX/I1 (kistelkes, ikres beépítéső mód szerint beépíthetı lakóterület) 
•L4-XIX/I2 (aprótelkes, jellemzıen ikres beépítéső mód szerint beépíthetı 

lakóterület) 
•L4-XIX/I-O1 (jellemzıen elıkertes, vegyes - ikres és oldalhatáron álló - beépítéső 

mód szerint beépíthetı lakóterület) 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

16 

•L4 -XIX/I-O2 (jellemzıen elıkert nélküli, vegyes - ikres és oldalhatáron álló - 
beépítéső mód - szerint beépíthetı lakóterület) 

•L4-XIX/Z (zártsorúan beépíthetı lakóterület) 
•L4-XIX/CS (csoportházas, (sorházas) lakóterület) 
•L4-XIX/M (kisipari funkcióval vegyesen beépíthetı lakóterület) 
•L4-XIX/INT (a lakóterület alapintézményeinek elhelyezésére szolgáló része ) 

d) telepszerő lakóterületen 
•L7-XIX/LM (kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített, magas intenzitású 

terület) 
•L7-XIX/LA (kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített, alacsony 

intenzitású terület) 
•L7-XIX/INT-SZ (a telepszerő lakóterületek szabadonálló intézmények elhelyezésére 

szolgáló területe) 
•L7-XIX/INT-Z (a telepszerő lakóterületek zártsorú intézmények elhelyezésére 

szolgáló területe) 

Az L3-XIX/WZ és L3-XIX/WSZ jelő építési övezeteket a Szabályozási Tervben meghatározott 
szabályozási határértékek alapján további építési övezetekre lehet tagolni. 

(4) A vegyes terület építési övezetei az alábbiak lehetnek: 
a) városközponti területen 

•VK-XIX/KÖ-KI (a K ıbánya-Kispesti metróvégállomás vegyes beépítéső és 
rendeltetéső területe) 

•VK-XIX/Z1 (városias, tömbléptékő átépítést igénylı, jellemzıen zártsorú 
beépítéső terület) 

•VK-XIX/Z2 (kisvárosias, telkenként átépítést igénylı, jellemzıen zártsorú 
beépítéső terület) 

•VK-XIX/P (elsıdlegesen élelmiszerkereskedelmi piac céljára szolgáló, 
jellemzıen zártsorú beépítéső terület) 

A VK-XIX/KÖ-KI jel ő építési övezeteket a Szabályozási Tervben meghatározott, szabályozási 
határértékek alapján további építési övezetekre lehet tagolni. 

b) intézményterületen 
•I-XIX/ZT (városias, jellemzıen zártsorú beépítéső, tömbszerő 

intézményterület) 
•I-XIX/Z1 (városias, jellemzıen zártsorú beépítéső, sávszerő intézményterület) 
•I-XIX/Z2 (kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület) 
•I-XIX/ZK (jellemzıen zártsorú beépítéső közintézmény-terület) 
•I-XIX/SZK (jellemzıen szabadonálló beépítéső közintézmény-terület) 
•I-XIX/SZ (jellemzıen szabadonálló beépítéső intézmény-terület) 

c) jelentıs zöldfelülető intézményterületen 
•IZ-XIX/S (szabadonálló beépítéső, sport-és strandterület) 
•IZ-XIX/INT (szabadonálló beépítéső, vegyes funkciójú jelentıs zöldfelülető 

intézményterület) 

(5) A gazdasági terület építési övezetei az alábbiak lehetnek: 
 a) munkahelyi területen 

•M-XIX/INT (vegyes beépítéső, intézménydomináns, kisipari és raktár-
kereskedelmi célú funkciókkal vegyes munkahelyi terület) 
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•M-XIX/ÜZ (szabadonálló beépítéső, védıtávolságot nem igénylı üzemi 
funkciók, raktárak, telephelyek céljára szolgáló munkahelyi terület) 

(6) A különleges terület építési övezetei az alábbiak lehetnek: 
 a) városi jelentıségő kiemelt sportterületen 

•K-SP-XIX/ST (stadion és létesítményei céljára szolgáló terület) 

(7) A különleges városüzemeltetési terület építési övezetei az alábbiak lehetnek. 
a) temetıterületen: 

•KV-TE-XIX/Ó (hagyományos temetıszerkezetet megırzı, vegyes temetkezési módú 
terület) 

•KV-TE-XIX/ÚJ (a különbözı temetkezési módok vegyes alkalmazására kijelölt 
terület) 

b) tömegközlekedési bázisterületen 
•KV-TB-XIX/B (szabadonálló beépítéső, buszgarázs céljára kijelölt terület) 
•KV-IK-XIX/M (metróvégállomás többszintes területfelhasználású területe) 
•KV-IK-XIX/P (parkolóház céljára kijelölt terület) 

 
23. § 

Beépítésre nem szánt területek 

(1) A kerület beépítésre nem szánt területe 
a) közlekedési terület, 
b) zöldterület vagy 
c) erdıterület. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek helyi övezetekre tagozódnak. 

(3) A közlekedési terület övezetei az alábbiak lehetnek: 
•KL-KT/XIX (f ıvárosi jelentıségő közlekedési területek) 
•KL-KÉ/XIX (közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló terület) 
•KL-VA/XIX (vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület) 

(4) A zöldterület övezetei az alábbiak lehetnek: 
•Z-KP-XIX/1 (hagyományos kispesti területen lévı közpark) 
•Z-KP-XIX/2 (lakótelepi közpark) 
•Z-KK-XIX/1 (hagyományos kispesti területen lévı elsıdlegesen a pihenést szolgáló 

közkert) 
•Z-KK-XIX/2 (hagyományos kispesti területen lévı, elsıdlegesen a játszó és 

sportfunkciót kiszolgáló közkert) 
•Z-KK-XIX/3 (lakótelepi közkert) 
•Z-FK-XIX/1 (elsıdlegesen burkolt, gyalogos fásított köztér) 
•Z-FK-XIX/2 (pihenı és játszóterület elhelyezését is szolgáló fásított köztér) 

(5) Az erdıterület övezetei az alábbiak lehetnek: 
•E-TG-XIX (turisztikai és gazdasági erdı) 
•E-VE-XIX/1 (lakóterülethez kapcsolódó, séta- és kerékpárutak elhelyezését is szolgáló 

védıerdı) 
•E-VE-XIX/2 (kizárólagos védelmi funkciót betöltı védıerdı) 

 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

18 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK EL İÍRÁSAI 

LAKÓTERÜLETEK 
24. § 

Az L2/A keretövezetbe sorolt lakóterületekre vonatkozó általános rendelkezések 

 (1) Az építési övezet területén az épületek homlokzatait részlegesen felújítani, átszínezni nem 
lehet. 

(2) A homlokzat felújítása, átszínezése csak a kerületi fıépítész által véleményezett és az Építési 
Hatóság által jóváhagyott színezési terv alapján végezhetı. 

(3) Az építési övezet területén csak magastetıs kialakítású épület helyezhetı el, az utcával 
párhuzamos fıgerinccel. 

(4) A keretövezet területén parkolóház nem helyezhetı el. 

(5) Új épület elhelyezése esetén jármőtároló önálló épületben nem helyezhetı el. 

(6) Új beépítés esetén telkenként csak egy épület helyezhetı el. 
 

25. § 
L2/A-XIX/Z 

Kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterület 
egyedi beépítéső telkekkel 

(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterület azon része, ahol a 
telkek beépítése zömében egyedileg történik. 

(2) Új épület utcai földszintjén lakás csak a 2. sz. melléklet szerinti területeken helyezhetı el. 

(3) Földszinten elhelyezett lakás esetén a lakás padlóvonala a járdaszinthez képest legalább 1,0 
m-rel magasabban kell elhelyezkedjen. 

(4) Az építési övezet területére vonatkozó építési engedélykérelem kötelezı munkarésze egy 
olyan utcaképrészlet, amely bemutatja a tervezett épület 2-2 szomszédos épület homlokzatát 
is. 

(5) Az építési övezetben kereskedelmi rendeltetéső egység csak az épület földszintjén helyezhetı 
el. 

(6) A Szabályozási Tervben az 1. sz. táblázatban meghatározott határértékeket kell alkalmazni. 
1. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L2/A-XIX/Z 600 m2 zártsorú 60%* 7,5 m 10,5 m 25% 75% 2,1** 
 

*  saroktelek esetén 65% **  saroktelek esetén 2,3 

 

26. § 
L2/A-XIX/S 

Kisvárosias, sorházas beépítéső lakóterület 

(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterület azon része, ahol 
egységes sorházas beépítés alakult ki. 
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(2) Az építési övezet területén a meglévı lakások egységes építészeti koncepció alapján a 
tetıtérben bıvíthetıek. A legalább egy épületsorra vonatkozó elvi építési engedélykérelemben 
az építési hatóság meghatározza a beépítés részletes paramétereit. Az építménymagasság 
mellett a homlokzatmagasságot is meg kell határozni. 

(3) Szabályozási Terv alapján jármőtároló önálló épületben elhelyezhetı. 

(4) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 100 m2-t. 

(5) A Szabályozási Tervben a 3. számú táblázatban meghatározott határértékeket kell alkalmazni: 
3. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L2/A-XIX/S 300 m2 sorházas, 
zártsorú 

25% 4,5 m 5,5 m 50% 25% 0,5 

 
27. § 

Az L3 keretövezetbe sorolt lakóterületekre vonatkozó 
általános rendelkezések 

 

(1) Szabályozási Terv alapján a keretövezet területén jelen rendelet 28. § és 29. § szerinti építési 
övezetek a szabályozási paraméterek alapján tovább tagolhatóak. 

(2) Szabályozási Terv alapján az egyes telkekre vonatkozó elıírások eltérıek lehetnek. 
 A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, a zöldfelület legkisebb mértéke valamint a 

szintterületi mutató a BVKSZ vonatkozó határértékeitıl a BVKSZ 1. § (10) bek. alapján 
engedményesen eltérıen határozható meg. 

(3) Meglévı beépítés esetén önálló épületben jármőtároló Szabályozási Terv alapján létesíthetı. 

(4) Új épület elhelyezése esetén jármőtároló önálló épületben nem helyezhetı el. 

(5) A keretövezet területén azon mővészeti, iparmővészeti, iroda, szolgáltatási tevékenységgel 
összefüggı rendeltetési egységek helyezhetık el, amelyeket az önkormányzat a kereskedelmi - 
szolgáltatási szabályozásról szóló külön rendeletben meghatároz. 

(6) A keretövezet területén parkolóház nem helyezhetı el. 
 

28. § 1 

L3-XIX/WZ 

Wekerletelep jellemzıen zártsorú beépítéső lakóterülete 
(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzıen szabadonálló lakóterület kialakult, zártsorúan 

beépített wekerletelepi része. 

(2) Kereskedelmi funkció csak az épületek földszintjén helyezhetı el. 

(3) A vonatkozó jogszabályok alapján szükséges parkolóhelyek biztosítása telken belüli felszíni 
parkolókban,  vagy  terepszint  alatti  tárolóban,  illetve  –  a  számítandó  igény  legfeljebb  20 
%-a – a csatlakozó közterületek kijelölt részén, a kerületre vonatkozóan megalkotandó 
parkolási rendeletnek megfelelıen történhet. 

                                                 
1 A 28.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 6.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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(4) A területen mőködı intézmények parkolóhelyeinek biztosítása az elızı bekezdés szerint 
történhet, de a közterületen is elhelyezhetı arány legfeljebb 80 % lehet. 

(5) Új lakás kizárólag a többszintes lakóépületek tetıterének beépítésével építhetı, a mőemléki 
hatóság részletes elıírásai alapján, a következı feltételekkel: 

 a.) az egyes lakások nettó alapterülete legalább 100 m2, 

 b.) az újonnan kialakítandó lakásokhoz szükséges gépkocsitárolókat telken belül, terepszint 
alatti tároló(k)ban kell elhelyezni.  

 c.) új lépcsıház nem épülhet, az eredeti (lebontott) tetıablakok visszaépítendık. 

 d-) A Kós Károly téren a tetıterek beépítése esetén a tér felıli tetısíkokon csak tetısík ablak 
helyezhetı el, kivéve az eredetileg meglévı tetıablakokat.  

(6) A beépítés paramétereit a 4. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni. 

4. számú táblázat 

Építménymagasság Övezet 
Jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
Mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
Legkisebb 
Mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

Mértéke 

Szintterületi 
mutató 

Megengedett - 
legnagyobb- 

mértéke 

L3-
XIX/WZ  

- zártsorú kialakult kialakult kialakult 20 %* 80% ** 

A tetıtér és a terep-
szint alatti beépítések 

bruttó területével 
növelhetı 

* vagy 0 – a KVSz 19. § (3) bek. esetén 
**a be nem épített terület %-ában 
 

29. § 1 

L3-XIX/WSZ 

Wekerletelep jellemzıen szabadonálló beépítéső lakóterülete 

(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzıen szabadonálló lakóterület kialakult, szabadonállóan 
beépített wekerletelepi része. 

(2) A jelenlegi lakásszám növelésére kizárólag a következı (3) bekezdésben foglalt esetekben 
kerülhet sor. 

(3) Új, legfeljebb épületenként 9 lakást tartalmazó lakóház építése engedélyezhetı az Esze 
Tamás u.16. (hrsz: 160397) telek megosztásával a 34-es; továbbá a Bercsényi u.-Hungária u 
saroktelken (hrsz: 161069/2) a 46-os típusépület mintájára. 

(4) Az egyes telkeken legfeljebb a  16. sz. mellékletben részletezett gépjármő-, vagy egyéb célú 
tárolóépület, továbbá épületbıvítés, elıtetı és kerti építmény építése engedélyezhetı. 

(5) A vonatkozó jogszabályok alapján szükséges parkolóhelyek biztosítása telken belüli felszíni 
parkolókban, vagy terepszint alatti tárolóban, illetve – a területen mőködı intézmények 
részére számítandó igény legfeljebb 50 %-a – a csatlakozó közterületek kijelölt részén 
történhet. 

(6) A beépítés paramétereit az 5. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni. 

 
 

                                                 
1 A 29.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 7.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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5. számú táblázat 
 

Építménymagasság Övezet 
Jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke 

L3-XIX/WSZ 600 m2 
Szabadon

- álló 
40 % * 2,4 m** kialakult *** 30 % 30 %  

 földszintes ép. esetén: 1,  
emeletes ép. esetén: 1,4 

* 1.) kétlakásos típusépülettel beépült saroktelken:   max. 38 % 
   2.) kétlakásos típusépülettel beépült közbensı telken:   max. 33 % 
   3.) négylakásos típusépülettel beépült saroktelken:    max. 43 % 
   4.) négylakásos típusépülettel beépült közbensı telken:   max. 38 % 
**    csak felszíni tároló esetén 
***  a tetıtéri kiemelésekkel növelhetı 
 

30. § 
Az L4 keretövezetbe sorolt lakóterületekre vonatkozó általános 

rendelkezések 

(1) Háztartással kapcsolatos tárolóépület, barkácsmőhely és mőterem kiegészítı funkciójú önálló 
épületként nem helyezhetı el. 

(2) Jármőtároló önálló épületben kizárólag meglévı beépítés esetén létesíthetı. 

(3) A keretövezet területén azon mővészeti, iparmővészeti, iroda, szolgáltatási tevékenységgel 
összefüggı rendeltetési egységek helyezhetık el, amelyeket az önkormányzat a kereskedelmi - 
szolgáltatási szabályozásról szóló külön rendeletben meghatároz. 

(4) Új épület elhelyezése esetén az L4-XIX/SZ4 és L4-XIX/M építési övezetek kivételével 
telkenként csak egy épület helyezhetı el. 

(5) Elıkert nélküli új beépítés esetén lakás a földszinten az utca felé csak úgy helyezhetı el, hogy 
a padlóvonal magassága a járdaszinthez képest legalább 1,0 m-rel magasabban  van.  

(6) A szabadonálló beépítéső építési övezetek kivételével a keretövezet területén az utcai 
homlokzaton telkenként egy darab személygépkocsi behajtására is alkalmas kapu helyezhetı 
el. Az L4-XIX/SZ4 jelő építési övezet területén lakásonként egy garázskapu elhelyezhetı. 

(7) A szabadonálló és csoportházas beépítési mód szerint beépíthetı építési övezeteken kívül az 
építési engedélykérelemhez csatolni kell utcakép részletet is, mely bemutatja a tervezett 
beépítés melletti 2-2 épület homlokzatát is. 

(8) A szomszédos telek felé lejtı tetısík esetében a csapadékvíz elvezetést saját telken belül kell 
megoldani. 

 
31. § 

L4-XIX/SZ1 
Nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint 

beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, szabadonálló beépítési mód 
szerint beépíthetı területe. 

(2) A kialakítható telek szélessége min. 18,0 m, saroktelek esetén 20,0 m. 

(3) Az építési övezetben 
a) az elıkert mérete 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,75 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 
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(4) Az épület fıgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(5) Az építési övezet területén legfeljebb négylakásos lakóépületek helyezhetık el. 

(6) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 300 m2-t. 

(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 6. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

6. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/SZ1 800 m2 szabadon- 
álló 

25% 4,5 m 7,5 m 60% 35% 0,7 

 
32. § 

L4-XIX/SZ2 
Sőrő, szabadonálló beépítési mód szerint 

beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias terület sőrő, szabadonálló beépítési mód szerint 
beépíthetı területe. 

(2) Az építési övezetben 
a) az elıkert mérete 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,0 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(3) Az építési övezet területén minden teljes 200 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhetı 
el, a lakásszám azonban a négyet nem haladhatja meg. 

(4) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 100 m2-t. 

(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 7. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

 
7. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/SZ2 600 m2 szabadon- 
álló 

30% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,6 
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33. § 
L4-XIX/SZ3 

Aprótelkes, szabadonálló beépítési mód szerint 
beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias terület aprótelkes, szabadonálló beépítési mód 
szerint beépített és beépíthetı területe. 

(2) Az építési övezetben az elıkert mérete 5,0 m. Amennyiben a szomszédos ingatlanokon a 
kialakult elıkert mérete ettıl eltérı, új beépítés esetén elvi engedély alapján az építési hatóság 
az elıkert méretét eltérıen is megállapíthatja. 

(3) Az építési övezetben 
a) az oldalkert mérete min. 3,0 m, 
b) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(4) Meglévı beépítés esetén a hátsókert méretétıl el lehet tekinteni jármőtároló önálló épületben 
történı elhelyezése céljából. Ebben az esetben a hátsó telekhatár mentén max. 4 m széles és 6 
m hosszú építmény helyezhetı el. Az építési engedélykérelemhez csatolni kell az érintett 
szomszédos ingatlanok beépítését is bemutató helyszínrajzot. 

(5) Az építési övezet területén minden teljes 200 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhetı 
el, a lakásszám azonban a négyet nem haladhatja meg. 

(6) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 100 m2-t. 

(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 8. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

8. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/SZ3 400 m2 szabadon- 
álló 

30% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,6 

 
34. § 

L4-XIX/SZ4 
Többlakásos lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület többlakásos része. 

(2) Az építési övezetben 
a) az elıkert mérete 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,75 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

 Meglévı épületek átalakítása, bıvítése esetén ezen paramétereket Szabályozási Terv eltérıen 
is meghatározhatja. 

(3) Az épület fıgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(4) Az építési övezet területén minden teljes 100 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhetı 
el. Szabályozási Terv az érték szigorításával ettıl eltérıen rendelkezhet. 

(5) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 500 m2-t. 
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(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 9. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

 

9. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/SZ4 1600 m2 szabadon- 
álló 

25% 4,5 m 7,5 m 60% 50% 0,7 

35. § 
L4-XIX/I1 

Kistelkes, ikres beépítéső mód szerint beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, jellemzıen ikres beépítési 
mód szerint beépíthetı területe. 

(2) A kialakítható telek szélessége min. 12 m, saroktelek esetén min. 15 m. 

(3) Az építési övezetben 
a) az elıkert mérete 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,75 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(4) Az épület fıgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(5) Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépületek helyezhetık el. 

(6) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 200 m2-t. 

(7) Meglévı ikerházat átalakítani, bıvíteni csak egységes építészeti terv alapján lehet. 

(8) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a10. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

 

 
10. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/I1 400 m2 ikres 25% 4,5 m 7,5 m 55% 35% 0,7 

 
36. § 

L4-XIX/I2 
Aprótelkes, jellemzıen ikres beépítéső mód szerint 

beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület kialakult, aprótelkes, jellemzıen ikres 
beépítési mód szerint beépített területe. 

(2) Az építési övezetben az elıkert mérete 5,0 m. Amennyiben a szomszédos ingatlanokon a 
kialakult elıkert mérete ettıl eltérı, új beépítés esetén elvi engedély alapján az építési hatóság 
vagy Szabályozási Terv az elıkert méretét eltérıen is megállapíthatja. 
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(3) Az építési övezetben 
a) az oldalkert mérete min. 3,0 m, 
b) a hátsó kert mérete min. 6,0 m. 

(4) Meglévı beépítés esetén a hátsókert méretétıl el lehet tekinteni jármőtároló önálló épületben 
történı elhelyezése céljából. Ebben az esetben a hátsó telekhatár mentén a telekszélesség 1/3-
át meg nem haladó szélességő és max. 6,0 m hosszú építmény helyezhetı el. Az építési 
engedélykérelemhez csatolni kell az érintett szomszédos ingatlanok beépítését bemutató 
helyszínrajzot is. 

(5) Az építési övezet telkein max. kétlakásos épületek helyezhetık el. 

(6) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 200 m2-t. 

(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a11. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

11. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/I2 400 m2 ikres 30% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,6 

 
37. § 

L4-XIX/I-O1 
Jellemzıen elıkertes, vegyes - ikres és oldalhatáron álló -  

beépítéső mód szerint beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület vegyes, ikresen csatlakozó és 
oldalhatáron álló, jellemzıen elıkertes beépítési mód szerint beépített és beépíthetı területe. 

(2) Az építési övezetben 

a)    az elıkert mérete 3 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,0 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(3) Meglévı beépítés esetén a hátsókert méretétıl el lehet tekinteni jármőtároló önálló épületben 
történı elhelyezése céljából. Ebben az esetben a hátsó telekhatár mentén a telekszélesség 1/3-
át meg nem haladó szélességő és max. 6,0 m hosszú építmény helyezhetı el. Az építési 
engedélykérelemhez csatolni kell az érintett szomszédos ingatlanok beépítését bemutató 
helyszínrajzot is. 

(4) Hátsókertben meglévı lakóépületeken építési engedélyhez kötött építési munkát végezni nem 
lehet. 

(5) Telekhatáron lévı tőzfal tényleges magassága nem haladhatja meg a 6,0 m-t, kivételt képez az 
épület utcai épületszárnyának oromfala. 

(6) A 18,0 m telekszélességet meghaladó telkek (saroktelek esetén 20,0 m) szabadonálló épülettel 
is beépíthetık. 

(7) Az épület fıgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(8) Az építési övezet területén minden teljes 200 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhetı 
el, a lakásszám azonban a négyet nem haladhatja meg. 
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(9) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 200 m2-t. 

(10) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a12. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

12. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/I-O1 500 m2 ikres, 
oldalhatá-
ron álló, 
vegyes, 
elıkerttel 

30% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,6 

 
38. § 

L4-XIX/I-O2 
Jellemzıen elıkert nélküli, vegyes - ikres és oldalhatáron álló beépítéső mód - szerint 

beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület vegyes, ikresen csatlakozó és 
oldalhatáron álló, jellemzıen elıkert nélküli beépítési mód szerint beépített és beépíthetı 
területe. 

(2) Elıkert az építési övezet területén csak akkor létesíthetı, ha mindkét szomszédos épület is 
elıkerttel rendelkezik. Az elıkert méretét ebben az esetben az építési hatóság elvi 
engedélyben állapítja meg. 

 Mőszakilag indokolt esetben az építési hatóság elvi engedélykérelem alapján meghatározhatja, 
hogy az épület két oldalán oldalkert alakítható ki. 

(3) Az építési övezetben 
a) az oldalkert mérete min. 3,0 m, 
b) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(4) Meglévı beépítés esetén a hátsókert méretétıl el lehet tekinteni jármőtároló önálló épületben 
történı elhelyezése céljából. Ebben az esetben a hátsó telekhatár mentén a telekszélesség 1/3-
át meg nem haladó szélességő és max. 6,0 m hosszú építmény helyezhetı el. Az építési 
engedélykérelemhez csatolni kell az érintett szomszédos ingatlanok beépítését is bemutató 
helyszínrajzot is. 

(5) Hátsókertben meglévı lakóépületeken építési engedélyhez kötött építési munkát végezni nem 
lehet. 

(6) Telekhatáron lévı tőzfal tényleges magassága nem haladhatja meg a 6,0 m-t, kivételt képez az 
épület utcai épületszárnyának oromfala. 

(7) A 10,0 m telekszélességet nem elérı meglévı telkek zártsorúan is beépíthetık. 

(8) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a13. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 
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13. sz. táblázat 
  

Építménymagasság Övezet 
jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  
mutató 

megengedett 
legnagyobb mértéke 

L4-XIX/I-O2 500 m2 ikres, 
oldalhatá-
ron álló, 
vegyes, 
elıkert 
nélkül 

30% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,6 

 
39. § 

L4-XIX/Z 
Zártsorúan beépíthetı lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület zártsorúan beépített és beépíthetı része. 

(2) Az építési övezet területén új építményt elhelyezni, meglévı építményt bıvíteni csak 
Szabályozási Terv alapján lehet. 

 Kivételt az alábbi esetek képeznek: 
a) Meglévı épület mellé önálló épületben jármőtároló elvi engedélyezési terv alapján 

elhelyezhetı a hátsó telekhatár menti 6 m-es sávban, a telekszélesség max. 1/3-ában. Az 
engedély-kérelemhez a szomszédos telkek beépítését is ábrázoló helyszínrajzot kell 
csatolni. 

b) Meglévı tetıtér beépítése esetén, ha a tetı fıgerince az utcával párhuzamos. 
 Az engedélyezési tervhez mellékelni kell utcaképrészletet, amely az érintett épületen 

kívül a csatlakozó 2-2 szomszédépületet is bemutatja. 
c) Foghíjtelkek beépítése esetén, ha a tervezett új épület legalább egy tőzfalhoz csatlakozik. 
 Az engedélyezési tervhez mellékelni kell utcaképrészletet, amely az érintett épületen 

kívül a csatlakozó 2-2 szomszédépületet is bemutatja. 
d) Olyan épület bıvítése esetén, ahol a bıvítés meglévı tőzfalhoz csatlakozik. 
 Az engedélyezési tervhez mellékelni kell utcaképrészletet, amely az érintett épületen 

kívül a csatlakozó 2-2 szomszédépületet is bemutatja. 
e) Használati mód változtatása esetén. 

(3) 1  Az építési övezetben elıkert csak Szabályozási terv alapján alakítható ki. Új fıfunkciójú 
épületet valamint a meglévı épület bıvítését a Szabályozási terv szerinti építési vonalon kell 
elhelyezni úgy, hogy oldalkert ne alakuljon ki. Ha az építési hely közterület felıli részén a 
zártsorú beépítés biztosított, vagy kialakult, az építési hely megmaradó része csak akkor 
építhetı be. A zártsorú beépítési módú épület kötelezı építési vonalra merıleges legkisebb 
mérete 3m. 

(4) 2   A 12 m telekszélességet meghaladó telkek oldalhatáron álló vagy ikresen csatlakozó 
beépítéssel is beépíthetık. Ebben az esetben az oldalkert min. 3,0 m, az épületet pedig a 
telekhatárra kell helyezni. A 12 m-nél keskenyebb telkeket új beépítés esetén a teljes telek 
szélességében be kell építeni min. 3 m mélységben. 

(5) A hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(6) A lakóépülettel már beépített telek esetében a hátsó kertben jármőtároló helyezhetı el, a hátsó 
telekhatár mentén maximum 4 mx6 m külmérettel. Az építési engedélykérelemhez csatolni 
kell az érintett szomszédos ingatlanok beépítését bemutató helyszínrajzot is. 

                                                 
1 A 39.§ (3) bekezdését módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 4.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
2 A 39.§ (4) bekezdését módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 4.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
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(7) Hátsókertben meglévı lakóépületeken építési engedélyhez kötött építési munkát végezni nem 
lehet. 

(8) Új épület elhelyezése, meglévı épület bıvítése vagy átalakítása esetén az épület fıgerincét az 
utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(9) 1  Az utcai épületszárny oromfal kivételével a telekhatáron lévı tőzfal tényleges magassága 
nem haladhatja meg a 6,0 m-t, kivéve ha a csatlakozó épület meglévı tőzfala ennél magasabb. 
Ebben az esetben az oromfal magassága a csatlakozó épületével megegyezı, de legfeljebb 8,0 
m lehet. Az utcai épületszárny gerincmagasságát az udvari épületszárny  gerincmagassága 
nem haladhatja meg. 

(10) 2 Az építési övezet területén minden 150 m2 telekterület után egy lakás rendeltetési egység 
helyezhetı el, a lakásszám azonban a négyet nem haladhatja meg. 

 Olyan meglévı épület esetén, ahol a parkolás mőszaki okokból telken belül nem oldható meg, 
új lakás nem alakítható ki. 

(11) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 200 m2-t. 

(12) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a14. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

14. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/Z 400 m2 zártsorú 35% 4,5 m 6,0 m 50% 40% 0,7 

 
40. § 

L4-XIX/CS 
Csoportházas (sorházas) lakóterület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület egyedi telkes, sorházas része. 

(2) Az építési övezet területén telket alakítani, új építményt elhelyezni, meglévı építményt 
bıvíteni, átalakítani vagy használati módját megváltoztatni csak KSZT alapján lehet. 

(3) Az építési övezetben 
a) az elıkert mérete 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,75 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(4) Az épület fıgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(5) Az építési övezet területén telkenként egy darab lakás helyezhetı el. 

(6) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 100 m2-t. 

(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 15. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

 

 

                                                 
1 A 39.§ (9) bekezdését módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 4.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
2 A 39.§ (10) bekezdését módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 4.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
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15. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/CS2 200 m2 csoportos 40% 4,5 m 7,5 m 50% 50% 1,0 

 
41. § 

L4-XIX/M 
Kisipari funkcióval vegyesen beépíthetı lakóterület 

 
(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület azon része, ahol a lakóépület mellett 

önálló épületben kisipari funkció is elhelyezhetı. 

(2) Az építési övezet területén telket alakítani, új építményt elhelyezni, meglévı építményt 
bıvíteni, átalakítani vagy használati módját megváltoztatni csak Szabályozási Terv alapján 
lehet. 

(3) Az elıkert, hátsókert és oldalkert elıírt méretét Szabályozási Tervben kell meghatározni. 

(4) Az építési övezetben telkenként  max. két darab lakás helyezhetı el. 

(5) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 
meg a 200 m2-t. 

(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 16. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

16. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/M 800 m2 vegyes 35% 4,5 m 7,5 m 50%* 40% 0,7 

 

42. § 
L4-XIX/INT 

A lakóterület alapintézményeinek elhelyezésére szolgáló terület 

(1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület alapintézmények elhelyezésére szolgáló 
része. 

(2) Az építési övezet területén 
a) oktatási épületek, 
b) mővelıdési és kulturális célú épületek, 
c) egészségügyi épületek, 
d) igazgatási épületek, 
e) legfeljebb 2000 m2 bruttó szintterülető kiskereskedelmi funkciójú épületek 

 helyezhetık el. 

(3) Zártsorú beépítési mód esetén  Szabályozási Tervet kell készíteni. 

(4) Szabadonálló beépítési mód esetén 
a) az elıkert mérete min. 5,0 m, 
b) az oldalkert mérete min. 3,75 m, 
c) a hátsókert mérete min. 6,0 m. 
Szabályozási Terv ettıl eltérıen is rendelkezhet. 
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(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 17. számú táblázatban meghatározott 
határértékeket kell betartani: 

 
17. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L4-XIX/INT 2000 m2 szabadon-
álló 

50% 4,5 m 7,5 m 50%* 50% 1,0 

 
43. § 

Az L7 keretövezetbe sorolt lakóterületekre vonatkozó 
általános rendelkezések 

(1) Az L7 keretövezet területén telket alakítani és építési munkát végezni csak Szabályozási Terv 
alapján lehet. 

(2) Az épületek földszintjén a lakófunkciót nem zavaró intézményi funkciók is elhelyezhetık. 

(3) A keretövezet területén azon mővészeti, iparmővészeti, iroda, szolgáltatási tevékenységgel 
összefüggı rendeltetési egységek helyezhetık el, amelyeket az önkormányzat a kereskedelmi - 
szolgáltatási szabályozásról szóló külön rendeletben meghatároz. 

 
44. § 

L7-XIX/LM 
Kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített, magas 

intenzitású terület 

(1) Az építési övezet a telepszerő lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült, magas 
intenzitású területe. 

(2) A 3. számú melléklet szerinti együtt tervezendı területegységre egységes építészeti koncepció 
alapján magastetı ráépítés és beépítés a max. 5 szintes épületek esetén megengedhetı, ha 
Szabályozási Terv ezt lehetıvé teszi. 

(3) A lakóépületeket kiszolgáló vagy kiegészítı funkciójú önálló épületek közül csak többszintes 
parkolóház helyezhetı el. Erre a célra új telek alakítható. 

(4) A meglévı lakóházak bütőfalaihoz illesztett korszerő technológiájú parkolóház is 
elhelyezhetı. 

(5) Mőszakilag indokolt esetben az építési övezet zöldterületén felszíni parkoló kialakítása 
megengedett, amennyiben a zöldterület a 3. számú melléklet szerinti együtt tervezendı 
területegységen belül egyidıben pótlásra kerül. 

(6) Szabályozási Terv készítésekor a 18. számú táblázat határértékeit kell betartani. 

18. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L7-XIX/LM KSZT telepszerő KSZT - KSZT 35% KSZT KSZT 
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44/A.§ 1 

L7-XIX/LM/W jel ő építési övezet egyedi elıírásai 

(1) Az övezetben új épület építése kizárólag a tervezett, magastetıs, legalább kétszintes 
parkolólemez, vagy parkolóház céljára engedélyezhetı. 

(2) Az építési övezet épületeinek korszerősítése során meg kell követelni az egységes 
szemlélető, a szomszédos védett városrésszel harmonizáló, igényes felújítást. 

(3) A jelenlegi 1-5 szintes, lapostetıs épületekre legfeljebb 40o-os hajlásszögő, kontyolt, 
szimmetrikus formálású magastetı építhetı. 

(4) A tetıtérben új lakás kizárólag a következı feltételekkel létesíthetı: 

a.) a tetıtérben csak nettó 65,0 m2-nél nagyobb alapterülető lakás alakítható ki, 

b.) a Nagykırösi út mentén álló lakóházak (5 kocka- és 2 sávház) tetıtéri szintjén lakások 
nem alakíthatók ki.  

(5) A jelenlegi épületek bütüfalai – statikai számítások, illetve építészeti tervek alapján – 
megnyithatók.  

(6) A lakásonkénti 1 gk. és a területen mőködı intézmények parkolóinak elhelyezése a kijelölt 
parkolóhelyeken, továbbá az építendı tárolóépület/ek/ben biztosítandó. 

(7) A parkolóhelyek kialakítása a lehetı legkisebb mértékben érintheti a jelenlegi zöldfelületet. 
A kivágott fák egyidejő pótlását biztosítani kell. 

(8) A beépítés paramétereit az 5/A. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni. 

                 18/A. számú  táblázat 
 

Építménymagasság 
Övezet 
Jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke 

L7-
XIX/LM/W 

1000 m2 telepszerő 60 % * kialakult **kialakult ** 35 % 80 %  
 A tetıtérbeépítések és a 

tervezett gk. tárolók bruttó 
területével növelhetı 

*    parkolóház, -lemez esetén 2,40 m 

** magastetı építése esetén 0,90 m-rel növelhetı, parkolóház, -lemez esetén 4,50 m 

45. § 
L7-XIX/LA 

Kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített,  
alacsony intenzitású terület 

(1) Az építési övezet a telepszerő lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült, alacsony 
intenzitású területe. 

(2) A 3. számú melléklet szerinti együtt tervezendı területegységre egységes építészeti koncepció 
alapján emeletráépítés, magastetı ráépítés és beépítés megengedhetı, Szabályozási Terv ezt 
lehetıvé teszi. 

(3) A meglévı épületek számára telek is alakítható. 
(4) KSZT készítésekor a 19. számú táblázat határértékeit be kell tartani. 
 
 
 
 

                                                 
1 A 44/A.§-t beiktatta a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 8.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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19. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L7-XIX/LA KSZT telepszerő 
vagy 
szabadon- 
álló 

KSZT - KSZT 35% 20% KSZT 

 
46. § 

L7-XIX/INT-SZ 
A telepszerő lakóterületek szabadonálló intézmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

(1) Az építési övezet a telepszerő lakóterületek szabadonálló intézmények elhelyezésére szolgáló 
része. 

(2) Meglévı épület funkcióváltása csak akkor megengedett, ha az új funkcióhoz szükséges 
parkolóférıhelyek telken belül biztosíthatók. 

(3) Szabályozási Terv készítésekor a 20. számú táblázat határértékeit be kell tartani. 

20. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L7-XIX/INT-SZ KSZT telepszerő KSZT - KSZT 35% KSZT KSZT 

 
47. § 

L7-XIX/INT-Z 
A telepszerő lakóterületek zártsorú intézmények elhelyezésére szolgáló területe 

(1) Az építési övezet a telepszerő lakóterületek zártsorú beépítési módú intézmények 
elhelyezésére szolgáló része. 

(2) Az 1. számú mellékletben területileg is meghatározott építési övezetbe Szabályozási Terv 
alapján jelen rendelet módosításával kizárólag az Üllıi út menti újabb területek sorolhatóak a 
kisvárosi, zártsorú városkép visszaállítása érdekében. 

(3) Szabályozási Terv készítésekor a 21. számú táblázat határértékeit be kell tartani. 

21. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet Legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele Telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 Mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

L7-XIX/INT-SZ KSZT zártsorú 60% 6,00 m 12,5 m 35% 60% 2,0 

 
VEGYES TERÜLETEK 

48. § 
A városközponti területekre (VK keretövezet) vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A városközponti területen az épületek földszintjén lakás nem létesíthetı. 

(2) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze a sziluettkép, tömegvázlat vagy 
utcakép. 
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49. § ,   49/A.§   1 

49. §  2 
VK-XIX/Z1 

Városias, tömbléptékő átépítést igénylı, jellemzıen zártsorú  
beépítéső terület 

(1) Az építési övezet a városközponti területek zártsorú  része, ahol a telektömböket (azok 
beépítését, parkolási rendszerét, a tömbbelsık összefüggı zöldfelületét) egységes koncepció 
alapján kell kialakítani. 

(2) Az építési övezet összefüggı területére Szabályozási Terv készítendı, amelyben az építési 
övezetre elıírt szabályozási határértékek a tömbökre vonatkoznak. 

(3) Az építési övezet egészére készítendı Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze 
a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(4) Az építési övezetben  a parkoló férıhelyszámának max. 20%-a felszíni parkolóként alakítható 
ki.  

(5) A Szabályozási Tervben a 22. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 
22. sz. táblázat 3 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   Legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb Mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

VK – XIX//Z1 
KÖ-KI 

2000 m2 zártsorú, 
 

75% 9 m 25 m 20% 80% 4,5 

 
49/A § 4 

VK-XIX/Z1-A jelő építési övezet egyedi elıírásai 
 
(1) Az építési övezetben 

a) közintézmény, 
b) kereskedelmi, 
c) szolgáltató, 
d) kulturális, 
e) vendéglátó, 
f) lakó, 
g) iroda, 
h) szálláshely-szolgáltató, 
i) sport 
funkciók elhelyezhetık. 

 
(2) Az építési övezet szabályozási határértékei: 

 
 
 
 

                                                 
1 Az eredeti 49.§, 49/A. §-t hatályon kívül helyezte az 5/2006.(II. 24.) Ökr. 4.§-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
2 Az eredeti 50.§ számozását 49.§-ra változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 5. §-a 2006. február 24-ei hatállyal.  
3 Az eredeti 23.sz. táblázat sorszámozását 22-re változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 5.§-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
4 Az eredeti 50//A.§ sorszámozását 49/A. §-ra változtatta és egyben szövegét módosította az 5/2006. (II.24.) Ökr. 5. § - 
6.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
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  22/A. sz. táblázat 
     
 Kialakítható  Beépítettség 

Építménymagasság 
Terepszint 

Övezet legkisebb Beépítési megengedett alatti beépítés 

jele telekterület Mód Legnagyobb legnagyobb 
 mérete  Mértéke mértéke 
    

legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 

Szintterületi 
mutató  

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

VK-XIX/Z1-
A 

1000 m2 
zártsorú 

60% 13 m 16 m 35% 65% 2,5 

 
(3) Épület szabadonállóan is elhelyezhetı, a hátsókert melysége 8 m. 
(4) A parkolóhelyek legfeljebb 20%-a alakítható ki felszínen, a parkolók a telek elıkertjében 

is elhelyezhetık. 
(5) Épület földszintjén közterületre tájolt lakás nem létesíthetı. 
(6) Az építési övezet területén üzemanyagtöltı-állomás és autómosó nem létesíthetı. 
(7)  Épületek tetıszerkezetén hirdetési berendezések, reklámhordozók nem helyezhetık el. 
(8) Közterület felöli kerítés az építési határvonalon létesítendı. 
(9) Legfeljebb 30 cm lábazatmagasságú, felette átlátható kialakítású kerítés létesíthetı.”  

 
50. § 1 

VK-XIX/Z2 
Kisvárosias, telkenkénti átépítést igénylı, jellemzıen 

zártsorú beépítéső terület 
(1) Az építési övezet a városközponti területek zártsorú, (kivételesen oldalhatáron álló) beépítéső 

része, ahol a meglévı utca és tömbstruktúra megtartásával a telektömbök a kialakult 
telekállapotnak megfelelıen elsıdlegesen telkenként, de telekösszevonásokkal is beépíthetık 
ill. átépíthetık. 

(2) Az építési övezet összefüggı területére Szabályozási Terv készítendı, amelyben az építési 
övezetre elıírt szabályozási határértékek az egyes tömbökre vonatkoznak. 

(3) Az építési övezet egészére készítendı Szabályozási Terv kötelezı alátámasztó munkarésze az 
utcakép. 

(4) Az építési övezetben parkolóház nem helyezhetı el. 
(5)  2  Az építési övezetben a parkoló férıhelyszámának max. 20%-a felszíni parkolóként 

alakítható ki, kivéve meglévı épület átalakítása, bıvítése esetén. 
(6) A Szabályozási Tervben a 23. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

23. sz. táblázat 3, 4 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb Legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

VK – XIX  / Z2 1000 m2 zártsorú, 
 

60% 9 m 12,5 m 25% 50% 2,0 

 
51. § 5 

VK-XIX/P 
Elsıdlegesen élelmiszerkereskedelmi piac céljára szolgáló, 

jellemzıen zártsorú beépítéső terület 
                                                 
1 Az eredeti 51.§ számozását 50.§-ra változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 7. §-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
2 Az 50.§ (5) bekezdését módosította a 31/2007. (IX.21.) Ökr. 2.§ (1) bek. 2007. szeptember 21-ei hatállyal. 
3 Az eredeti 24.sz. táblázat sorszámozását 23-ra változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 7.§-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
4 A 23. sz. táblázatot módosította a 31/2007. (IX.21.) Ökr. 2.§ (2) bek. 2007. szeptember 21-ei hatállyal. 
5 Az eredeti 52.§ számozását 51.§-ra változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 7. §-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
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(1) Az építési övezetben egységes beépítési és építészeti koncepció alapján elsıdlegesen 

élelmiszerkereskedelmi piac és az azt kiszolgáló ill. kiegészítı (szolgáltatási, vendéglátási ill. 
igazgatási) funkciók helyezhetık el, zártsorú, beépítési mód szerint max. 20000 m2 bruttó 
szintterülettel. 

(2) Az építési övezet egészére készítendı Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze 
a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(3)1 Az építési övezetben nem helyezhetı el lakóépület, lakás és üzemanyagtöltı állomás, 

valamint a BVKSZ 36. § (5) bekezdés b., f., és h.) pontja szerinti melléképítmények 

(hulladéktartály-tároló, kerti épített tőzrakóhely, folyadék és gáztároló) továbbá a szabadon 

álló és legfeljebb 6 m magas antennaoszlop. 

(4)2 A Szabó Ervin út mentén az épületek földszintjén kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási, 

ill. közönségforgalmat vonzó egyéb funkciók, létesítmények telepítendık, a homlokzati felület 

legalább 2/3-ad részének portálszerő kialakításával. 

(5) 2 A Szabó Ervin út mentén az épületek földszintjén árkádot kell létesíteni. 

(6) 2 A szabályozási tervben a 24. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
24.számú táblázat 2 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
Jele telekterület Mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

VK – XIX / 
P 

1000 m2  zártsorú 85 % 3.0 m 12,0 m 10 % 80 % 3,5 

 
52.§ 3 

VK-XIX/SP 
Szabadonálló beépítéső, városközponti sportterület 

(1) Az építési övezetben elsısorban sport célú, és azt kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetık 
el. 

(2) A szükséges parkolóhelyek mélygarázsban, legfeljebb 10%-uk felszínen alakítható ki. 

(3) A közterületi telekhatáron kerítés nem létesíthetı. 

(4) Az építési övezet szabályozási határértékei: 
 

25. sz. táblázat 
 

Építménymagasság 
Övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi 
mutató  

megenge-dett 
legnagyobb 

mértéke 

VK-XIX/SP 5000 m2 
Szaba-
donálló 60% 9  m 25 m 25% 75% 2,0 

(5) Épület legmagasabb pontja legfeljebb 25 m lehet. 

                                                 
1 A 51.§ (eredetileg 52.§) (3)-(6) bekezdését beiktatta a 31/2002. (VIII.30.) Ökt.rendelet 1.§-a, az eredeti (3) bekezdést 
törölte a 31/2002. (VIII.30.) Ökt. rend. 2-§-a 2002. szeptember 30-ai hatállyal. 
2 Az eredeti 25.sz. táblázat sorszámozását 24-re változtatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 7.§-a 2006. február 24-ei hatállyal. 
3 Az új 52.§-t beiktatta 5/2006. (II.24.) Ökr. 8.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni.  
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53. § 

Az intézményterületekre (I keretövezet) vonatkozó 
általános rendelkezések 

(1) Az intézményterületen önálló üzemanyagtöltı állomás nem helyezhetı el. 

(2) Az épületek földszintjén lakás az intézményterületen nem létesíthetı. 

(3) A Szabályozási Tervnek minden esetben kötelezı alátámasztó munkarésze a sziluettkép, 
tömegvázlat vagy utcakép. 

 
54. § 

I-XIX/ZT 
Városias, jellemzıen zártsorú beépítéső  

tömbszerő intézményterület 

(1) Az építési övezet a városias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület azon része, ahol a 
tömbök összehangolt területfelhasználással és egységes beépítési koncepció alapján - 
lehetıleg egy ütemben - épülnek be. 

(2) Az építési övezet elsıdlegesen az intenzív beépítést igénylı, városias megjelenést biztosító, 
komplex funkciójú kereskedelmi - szolgáltató és kulturális - szórakoztató létesítmények 
elhelyezésére szolgál. 

(3) Az építési övezetben lakóépület, lakás nem helyezhetı el. 

(4) Üzemanyagtöltı állomás csak többszintes parkolóházhoz kapcsolódóan helyezhetı el. 

(5) Az építési övezet összefüggı területére készítendı Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó 
munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(6) Az Üllıi út két oldalán elhelyezkedı és a Határ úti közlekedési csomóponthoz kapcsolódó, 
jelen építési övezetbe tartozó tömbök beépítésénél követelmény „Kispest kapujának” 
városépítészeti - építészeti megfogalmazása. 

(7) A Szabályozási Tervben a 26. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
26. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XIX/ZT 2000 m2 zártsorú, 
 

75% 12 m 30 m 20% 80% 3,5 

 
54/A. § 1 

I-XIX/ZT-A 
Jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület 

 
(1) Az építési övezet kereskedelmi, szolgáltató, kulturális - szórakoztató funkciók elhelyezésére 

szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben, 2 db szolgálati lakás kivételével. lakás nem helyezhetı el.  

                                                 
1 Az 54/A.§-t beiktatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 9.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
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(3) Üzemanyagtöltı állomás csak parkolóházhoz kapcsolódóan helyezhetı el. 
 
(4) Használatbavételi engedély megadásának feltétele a határoló közterületek teljes 

kiépítettsége. 
 
(5) Az építési övezet szabályozási határértékei: 

 
26. sz. táblázat 

     
 Kialakítható  Beépítettség 

Építménymagasság 
Terepszint 

Övezet legkisebb Beépítési megengedett alatti beépítés 
jele telekterület mód legnagyobb legnagyobb 

 mérete  mértéke mértéke 
     

legkisebb Legna- 

gyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 

Szintterületi 
mutató 

megenge-dett 
legnagyobb 

mértéke 

I-XIX/ZT-A 10000 m2 zártsorú 50% 6 m 18 m 20% 80% 2,0 

 
55. § 

I-XIX/Z1 
Városias, jellemzıen zártsorú beépítéső 

sávszerő intézményterület 

(1) Az építési övezet a városias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület azon része, ahol 
az érintett tömbök fıutak felıli telkeinek beépítésénél elsıdleges követelmény az utcaképi 
megjelenés ill. illeszkedés, a zártsorú, városias térfal biztosítása. 

(2) Az építési övezetben üzemanyagtöltı állomás nem helyezhetı el. 

(3) Ahol az építési övezet a tömbön belül lakóövezettel érintkezik, ott a kereskedelmi célú 
épületek elhelyezhetı bruttó szintterületére a csatlakozó lakóövezetre vonatkozó elıírások 
érvényesek. 

(4) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarész az utcakép. 

(5) A Szabályozási Tervben a 27. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 
27. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XIX/Z1 1000 m2 zártsorú 
 

75% 9 m 18 m 20% 75% 3,0 

 
 
 

56. § 
I-XIX/Z2 

Kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület 

(1) Az építési övezet olyan kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület, ahol az 
érintett tömbök fıutak felıli telkeinek beépítésénél elsıdleges követelmény az utcaképi 
megjelenés ill. illeszkedés, a zártsorú, kisvárosias térfal biztosítása. 

(2) Az építési övezetben üzemanyagtöltı, parkolóház és 2000 m2-t meghaladó kereskedelmi célú 
bruttó szintterülető épület nem létesíthetı. 

(3) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze az utcakép. 
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(4) A Szabályozási Tervben a 28. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
28. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XIX/2 600 m2 zártsorú, 
 

60% 6 m 9 m 30% 60% 2,0 

 
57. § 

I-XIX/ZK 
Jellemzıen zártsorú beépítéső közintézményterület 

(1) Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi 
funkciók, továbbá a lakóterületek ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási 
funkciók jellemzıen zártsorú beépítéső épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás (a nem önálló épületben kialakított szolgálati lakás 
kivételével) nem létesíthetı. 

(3) Az építési övezetben nem helyezhetı el üzemanyagtöltı, parkolóház és 2000 m2-t meghaladó 
kereskedelmi célú bruttó szintterülető épület. 

(4) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(5) A Szabályozási Tervben a 29. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 
29. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XIX/ZK 600 m2 zártsorú 75% 4,5 m 18 m 20% 75% 4,5 

 
58. § 1 

 
I-XIX/SZK 

Jellemzıen szabadonálló beépítéső közintézményterület 

(1) Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi 
funkciók, továbbá a lakóterületek ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási 
funkciók jellemzıen szabadonálló beépítéső épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás (a nem önálló épületben kialakított szolgálati lakás 
kivételével) nem létesíthetı. 

(3) Az építési övezetben nem helyezhetı el üzemanyagtöltı, parkolóház és 2000 m2-t meghaladó 
kereskedelmi célú bruttó szintterülető épület. 

(4) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(5) Wekerletelep területén érvényesítendı elıírások: 
a.) Építménymagasság: a meglévı/megmaradó épületek jelenlegi építmény-magassága – az 

épülı magastetı térdfala, illetve a tetıablakok beszámításával – legfeljebb + 0,9 m-rel 
növelhetı meg. 

                                                 
1 Az 58.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 9.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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b.) Tetıidom: a jelenlegi 1-4 szintes, lapostetıs épületekre max. 40o-os hajlásszögő, kontyolt, 
magastetı építhetı. 

c.) A területen mőködı intézmények kiszolgálásához szükséges parkolóhelyek elhelyezése 
legalább 50 %-ban telken belül, illetve legfeljebb 50 %-ban a csatlakozó közlekedési 
területen történhet. 

d.) A Hungária út 11. szám alatti általános iskolához és a Gutenberg körúti Deák Ferenc 
gimnáziumhoz a Szabályozási terven jelölt helyre új tornacsarnok építhetı. Az épület 
formálása során a Pannónia út 12, és a Hungária út 28. szám alatti általános iskolák 
területén lévı (az eredeti iskola-együtteshez tartozó) tornacsarnok kialakítását kell alapul 
venni. 

e.) A Vágóhíd utcai raktárépületek átépítésének tervezıjét tervpályázattal kell kiválasztani. A 
tervek kizárólag a wekerlei formakincs alkalmazásával készülhetnek. 

(6) A beépítés paramétereit a 30. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni. 

30 számú  táblázat 
 

Építménymagasság 
Övezet 
Jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke 

I-XIX/SZK 1000 m2 
Szabadon-

álló 
60 %  4,5m 18m* 35 % 60 %  3,0 

* Wekerletelepen a legnagyobb építménymagasság 12 m lehet. 
 

58/A. § 1 
I-XIX/SZK-A 

Szabadonálló beépítéső közintézmény terület 

 

(1) Az építési övezet területén csak az oktatást szolgáló funkciók helyezhetık el. 

(2) Az építési övezetben lakás, 2 db szolgálati lakás kivételével, nem létesíthetı. 

(3) Épület legmagasabb pontja 16 m lehet. 

(4) A szükséges parkolók legfeljebb 20%-a alakítható ki felszíni parkolóként. 

(6) Az építési övezet szabályozási határértékei: 
 

 30/A. sz. táblázat 
     
 Kialakítható  Beépítettség 

Építménymagasság 
Terepszint 

Övezet legkisebb Beépítési Megengedett alatti beépítés 
jele telekterület mód Legnagyobb legnagyobb 

 mérete  mértéke mértéke 
    

legkisebb Legna- 

gyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 

Szintterületi 
mutató  

megenge-dett 
legnagyobb 

mértéke 

I-XIX/SZK-A 10000 m2 Szaba-
don-álló 

35% 4,5 m 13 m 50% 35% 1,0 

 

                                                 
1 Az 58/A. §-t beiktatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 10.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
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59. § 
I-XIX/SZ 

Jellemzıen szabadonálló beépítéső intézményterület 

(1) Az építési övezet a szabadonálló beépítéső intézményterületnek azon része, amely a laza 
beépítést és nagyobb szabad felületet igénylı funkciók elhelyezésére szolgál és ahol a 
telektömb egyes ingatlanainak beépítése általában egyedileg, egymástól függetlenül történik. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás nem helyezhetı el. 

(3) A Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(4) A Szabályozási Tervben a 31. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 
31. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XIX/SZ 3000 m˛ szabadon- 
álló 

60% 6 m 15 m 35% 60% 3,0 

 
59/A. §1 

I-XIX/ SZ-P jel ő, 

Elsıdlegesen piac és vásárcsarnok célzott terület-felhasználású intézményterület 

(1) Az építési övezetben egységes beépítési és építészeti koncepció alapján elsıdlegesen piac 
és vásárcsarnok, valamint az azokat kiszolgáló illetve kiegészítı (szolgáltatási, 
vendéglátási ill. igazgatási) funkciók helyezhetık el. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás, illetve üzemanyagtöltı állomás nem helyezhetı el. 

(3) Az építési övezetben az épületek jellemzıen szabadonállóan helyezhetık el, de KSZT a 
kialakult állapotra tekintettel, az építési hely kijelölésével zártsorú, illetve a közös 
oldalhatárra történı építést is elıírhat. 

(4) Az építési övezet egészére készítendı Szabályozási Terv kötelezı alátámasztó munkarésze 
a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(5) A Szabályozási Tervben az alábbi táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni: 
 

31/A. sz. táblázat 

Építménymagasság 
Övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
Leg- 
kisebb 

leg- 
nagyobb 

Zöldfe-
lület 

legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 
beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

I-XIX/  
SZ-P 

15.000 m2 
Szabadon- 

álló 
40 % 6,00 m 15,00 m 35 % 60 % 

 
2,00m2/m2 

 
 

                                                 
1 Az 59/A. §-t beiktatta a 29/2002. (VIII.30.) Ökt. rend. 1.§-a 2002. augusztus 30-ai hatállyal. 
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60. § 
A jelentıs zöldfelülető intézményterületekre (IZ keretövezet) 

vonatkozó általános rendelkezések 

A jelentıs zöldfelülető intézményterületeken lakóépület és parkolóház nem helyezhetı el. 
 

 
61. § 1 

IZ-XIX/S 
Szabadonálló beépítéső sport- és strandterület 

(1) Az építési övezetben a sportolás és a strandfürdık szabadonálló létesítményei helyezhetık el. 

(2) Az építési övezetben csak a sporttevékenységet ill. a strandolást szolgáló építmények és az 
azokat kiegészítı szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetık el. 

(3) Az építési övezetben lakóépület és önálló parkolóház nem létesíthetı. 

(4) Az építési övezetben új építési telek nem alakítható ki. 

(5) Wekerletelep területén érvényesítendı elıírások: 
a.) A Zoltán utcai Sportterületen építhetı sportcsarnok megvalósításával egy idıben, 

terepszint alatt kell biztosítani a terület kiszolgálásához szükséges gépjármő 
várakozóhelyeket. 

b.) A sportcsarnokot a wekerlei épületek stílusához illeszkedı módon kell kialakítani, 
legfeljebb. 40o-os hajlásszögő, szimmetrikus formálású magastetıvel. 

c.) A Zoltán utcai sportterületet körülvevı vasbeton kerítést a sportcsarnok építésével 
egy idıben, (szakaszosan is megvalósíthatóan) fémhálós kerítésre kell lecserélni. 

(6) A beépítés paramétereit a 32. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni. 

 
32. számú táblázat 

 
Építménymagasság Övezet 

Jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke 

IZ-XIX/S  25000 m2 
Szabadon

- álló 
35 % 3m 12m 50 % 35 % 0,7 

 

62. § 
IZ-XIX/INT 

Szabadonálló beépítéső, vegyes funkciójú jelentıs 
zöldfelülető intézményterület 

(1) Az építési övezet szabadonálló beépítéső egészségügyi-szociális funkciójú épületek 
irodaépületek, szálláshely-szolgáltató épületek, sportlétesítmények és legfeljebb 1500 m2-t 
meg nem haladó bruttó szintterülető kereskedelmi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben lakóépület és parkolóház nem létesíthetı. 

(3) A Szabályozási Tervben a 33. sz. táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

                                                 
1 A 61.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 10.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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33. sz. táblázat 
  

Építménymagasság Övezet 
jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi  
mutató 

megengedett  
legnagyobb mértéke 

IZ-XIX/INT  4000 m2 
szabadon- 

álló 
35% 6 m 12 m 50% 50% 1,5 

 
 
 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

63. § 
A munkahelyi területek (M keretövezet) vonatkozó általános rendelkezések 

Ahol a munkahelyi terület lakóterülettel határos, vagy attól csak lakóutca választja el ott a 
munkahelyi területen létesíthetı üzemi funkció gazdasági bejárata, ill. telephely teherforgalmú 
kapuja a lakóterület felıl nem nyitható. 
 

64. § 
M-XIX/INT 

Vegyes beépítéső, intézménydomináns,  
kisipari és raktár-kereskedelmi célú funkciókkal vegyes munkahelyi terület 

(1) Az építési övezet a munkahelyi területek elsıdlegesen tevékenységek, kisipari szolgáltatások, 
raktárkereskedelem, továbbá ezeket kiegészítı, ill. kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, ellátó 
építmények és egyéb intézmények építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben - Szabályozási Terv alapján - a 34. számú táblázatban megadott 
engedményes határértékek akkor alkalmazhatók, ha az érintett telektömb területére a 
Szabályozási Terv elıírja az építhetı bruttó szintterület legalább kétharmadára az intézményi 
funkció kötelezettségét. 

(3) A Szabályozási Tervben a 34. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

34. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

M – XIX / INT 1500 m2 vegyes 
(szaba- 
donálló, 
zártsorú) 

55% 3 m 12 m 25% 
(20%)* 

70% 2,4 
(3,0)* 

 * engedményes határérték 

 
65. § 

M-XIX/ÜZ 
Szabadonálló beépítéső, védıtávolságot nem igénylı üzemi funkciók, raktárak, telephelyek 

céljára szolgáló terület 

(1) Az építési övezet a munkahelyi területnek elsısorban védıtávolságot nem igénylı üzemi 
tevékenységek, raktározás és telephelyek céljára kijelölt része. 

(2) Az építés övezetben létesíthetı üzemi területek gazdasági bejárata, ill. raktárak, telephelyek 
teherforgalmú kapuja szomszédos vagy legfeljebb lakóutcával elválasztott lakóterület felıl 
nem nyílhat. 
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(3) Ahol az építési övezet közvetlenül határos lakóövezettel, vagy attól csak lakóutca választja el 
- a készítendı Szabályozási Tervben meghatározandó területsávban - az üzemi tömbök 
lakóterület felıli oldalán az M-XIX/INT-jelő építési övezetben rögzített területhasználat, 
funkció és szabályozási határértékek biztosítandók, ill. alkalmazandók. 

(4) A Szabályozási Tervben a 35. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 
 

35. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

M-XIX/ÜZ 5000 m2 szabadon- 
álló 

45% 6 m 21 m 25% 60% 1,5 

 
 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
Városi jelentıségő kiemelt sportterületek 

66. § 
K-SP-XIX/ST 

Stadion és létesítményei céljára szolgáló terület 

(1) Az építési övezet a városi jelentıségő kiemelt sportterületek azon része, amely labdarúgó 
stadion és létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben új telek kialakítása nem engedélyezhetı. 

(3) A sportlétesítményeken és azok kiszolgáló létesítményein kívül a BVKSZ szerint elhelyezhetı 
építmények a beépítettség max. 10%-át tehetik ki. 

(4) A Szabályozási Tervben a 36. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
36. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

K-SP-XIX/ST 40000 m2 szabadon- 
álló 

35% 3 m 15 m 20% 35% 1,0 

 
 
 

KÜLÖNLEGES VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLETEK 
Temetık területei 

67. § 
A temetıterületekre (KV-TE) vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A temetıterületekre készítendı Szabályozási Tervnek kötelezı alátámasztó munkarésze az ún. 
temetı (parcellakiosztási) terv. 

(2) A temetıterületeken krematórium nem helyezhetı el. 
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68.§    1 

KV-TE-XIX/Ó 

Hagyományos temetıszerkezetet megırzı,  

vegyes temetkezési módú terület 

 

(1) Az építési övezet az Ó-temetı (vagy Öreg-Temetı) területére vonatkozik, ahol a kialakult 
hagyományos temetıszerkezet megırzendı. 

(2) A temetı újra megnyitása esetén  
a. rendeltetési mód megváltoztatásának engedélyezéséhez kertépítészeti tervet kell benyújtani,      
b. a hatályos jogszabály szerinti védıtávolságot kell a lakóterületek telekhatárától tartani, melynek 

felhasználási lehetıségét, módját és feltételeit a használati mód megváltozásának 
engedélyezése során az illetékes hatóságok elıírásai alapján kell meghatározni, 

c. a temetı jogszabályok szerinti parkolási igényét  biztosítani kell, 
d. a lakótelkek be nem épített telekhatárán 2 m magas tömör kerítés, a Nagykırösi út mentén 

zajvédı kerítés létesítendı. 
(3) Az építési övezetben a 37. sz. táblázat szerinti határértékeket kell betartani. 

37. sz táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató 

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti 
beépítés 

megenge- 

jele telekterület mód legnagyobb Legkisebb legnagyobb Mértéke legnagyobb dett legna- 
 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

KV-TE-
XIX/Ó 

2000 m2 szabadon-
álló 

10 % 3,0 m   7,5 m 60 % 10% 0,1 

 

69. § 
KV-TE-XIX/ÚJ 

A különbözı temetkezési módok vegyes alkalmazására kijelölt terület  

(1) Az Új-Temetı területén új telek kialakítása nem engedélyezhetı. 

(2) A Szabályozási Tervben a 38. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
38. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

KV-TE-XIX/ÚJ 60000 m2 szabadon- 
álló 

KSZT KSZT KSZT 70% 20% KSZT 

 
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI BÁZISTERÜLETEK 

70. § 
KV-TB-XIX/B 

Szabadonálló beépítéső, buszgarázs céljára kijelölt terület 

                                                 
1 A 68.§-t módosította a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 5.§-a 2004. december 13-ai hatállyal. 
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(1) Az építési övezet autóbusz jármőtelep elhelyezését szolgálja, ahol a közlekedési 
tevékenységgel összefüggı építmények szabadonálló beépítéssel helyezhetık el. 

(2) Az építési övezetben új építési telek kialakítása nem engedélyezhetı. 

(3) A Szabályozási Tervben a 39. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

39. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

KV-TB-XIIX/B 100000 m2 szabadon- 
álló 

45% 3 m 15 m 10% 55% 1,0 

 
 

KÜLÖNLEGES, INTÉZMÉNYI FUNKCIÓKKAL VEGYES HASZNÁLAT Ú KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 
 

71. § 
KV-IK-XIX/M 

Metróvégállomás többszintes területfelhasználású területe 

(1) 1Az építési övezet a vasút- és metró-állomás épületének telke, ahol a földszinten jármő-, és 
utasforgalom korlátozás nélkül biztosítandó, az emeleti szinten pedig a forgalmat kiszolgáló 
funkciók helyezhetık el.  

(2) Az építési övezetben új építési telek kialakítása nem engedélyezhetı. 

(3) Az építési övezetben szálláshely-szolgáltató épület nem helyezhetı el. 

(4) A Szabályozási Tervben a 40. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

(5) 2 Az épületben elhelyezhetı nettó kiskereskedelmi terület legfeljebb 300 m2 lehet. 
40. sz. táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

KV-IK-XIX/M 2000 m2 zártsorú 100% 9 m 12 m 0 50% 2,0 

 
71/A. § 3 

KV-IK-XIX/M-A 
Metró- és vasútállomáshoz kapcsolódó többszintes területfelhasználású terület 

 
(1) Az építési övezetben a közlekedési funkciókon kívül elhelyezhetı: 

a) olyan intézmény, melyet a közlekedési alapfunkció nem zavar, 
b) telkenként legfeljebb 20000 m2 bruttó szintterülető kiskereskedelmi funkció, 
c) szolgáltatás, vendéglátási-, 
d) kulturális és szórakoztató-, 
e) sport-és rekreációs-, 

                                                 
1 A 71.§ (1) bekezdést módosította az 5/2006. (II.24.) Ökr. 11.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a 
hatályba lépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
2 A 71.§ (5) bekezdését beiktatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 11.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba 
lépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
3 A 71/A. §-t beiktatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 12.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
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f) szállásférıhely-szolgáltató- 
g) iroda funkció. 

(2) A szükséges gépkocsi parkolók mélygarázsban, vagy épületen belül helyezhetık el. 

(3) Az övezetben elıírt zöldfelület 15%-át terepszinten kell kialakítani, további 15%-a minimum 50 
cm földvastagságú tetıkertként is kialakítható. 

(4) Az építési övezet szabályozási határértékei: 
 
 
 
  40/A. sz. táblázat 

     
 Kialakítható  Beépítettség 

Építménymagasság 
Terepszint 

Övezet legkisebb Beépítési megengedett alatti beépítés 
jele telekterület mód legnagyobb legnagyobb 

 mérete  mértéke mértéke 
    

Legkisebb legnagyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 

Szintterületi 
mutató  

megenge-dett 
legnagyobb 

mértéke 

KV-IK-XIX/M-
A 

10000 m2 zártsorú 80% 9 m 22 m 30%* 90% 2,5 

* A zöldfelület 15%-át terepszinten kell létrehozni. 
 

71/B. § 1 
KV-IK-XIX/M-B 

Metró- és vasútállomáshoz kapcsolódó többszintes területfelhasználású terület 
 
(1) Az építési övezetben a közlekedési funkciókon kívül elhelyezhetı: 

a) olyan intézmény, melyet a közlekedési alapfunkció nem zavar, 
b) telkenként legfeljebb 20000 m2 bruttó szintterülető kiskereskedelmi funkció, 
c) szolgáltatás, vendéglátási-, 
d) kulturális és szórakoztató-, 
e) sport-és rekreációs-, 
f) szállásférıhely-szolgáltató- 
g) iroda funkció. 

(2) A szükséges gépkocsiparkolók mélygarázsban, vagy épületen belül helyezhetık el. 

(3) Az övezetben elıírt zöldfelület 5%-át terepszinten kell kialakítani, további 15%-a minimum 50 
cm földvastagságú tetıkertként is kialakítható. 

(4) Az építési övezet szabályozási határértékei: 

 
40/B. sz. táblázat 

     
 Kialakítható  Beépítettség 

Építménymagasság 
Terepszint 

Övezet legkisebb Beépítési megengedett alatti 
beépítés 

jele telekterület mód legnagyobb Legna-gyobb 
 mérete  mértéke mértéke 
    

legkisebb Legna—
gyobb 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 

Szintterületi 
mutató  

megengedett 
legna-gyobb 

mértéke 

KV-IK-
XIX/M-B 

10000 m2 Zárt-
sorú 

90% 9 m 22 m 20%* 90% 2,5 

* A zöldfelület 5%-át terepszinten kell létrehozni. 
 

                                                 
1 A 71/B. §-t beiktatta az 5/2006. (II.24.) Ökr. 13.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
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72. § 
KV-IK-XIX/P 

Parkolóház céljára kijelölt terület 

(1) Az építési övezet elsıdlegesen parkolóház és P+R parkoló intézményekkel vegyes 
elhelyezésére szolgál, ahol intézményi funkció csak a parkolási és közlekedési alapfunkció 
elsıdlegességének biztosításával, annak zavarása nélkül helyezhetı el. 

(2) Az építési övezet nem közterületi területén önálló építményként csak parkolóház helyezhetı 
el, amelyben a biztosítandó minimális P+R kapacitást Szabályozási Terv határozza meg. 

(3) A parkolóház részeként - a Szabályozási Tervben meghatározott mértékő - kereskedelmi, 
vendéglátási, irodai és szálláshely - szolgáltató funkciók tömegközlekedési várakozóterek, 
valamint a parkolóházhoz kapcsolódóan üzemanyagtöltı állomás helyezhetı el. 

(4) A Szabályozási Tervben a 41. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

41. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

KV-IK-XIX/P 8000 m2 szabadon-
álló 

75% 5 m 30 m 10% 20% 6,5 

 
AZ ÖVEZETEK EL İÍRÁSAI 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

73. § 
KL-KT-XIX 

Fıvárosi jelentıségő közlekedési területek 

(1) Az övezetbe a fıvárosi jelentıségő közlekedési célú közterületek tartoznak. 

(2) A Fıvárosi Szabályozási Kerettervben irányadó szabályozással jelölt területek által érintett 
telektömbökre Szabályozási Terv készítése kötelezı. 

(3) Az övezet területén üzemanyagtöltı állomás, kocsimosó nem helyezhetı el. 
 

74. § 
KL-KÉ-XIX  

(1) Az övezet a közlekedési területek azon része, amely a közlekedéssel kapcsolatos építmények 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezet területén a BVKSZ 51. § 19. számú táblázat b. b) pont szerint megengedett 
funkciók kizárólag parkolóházban, kiegészítı funkcióként helyezhetık el. 

(3) Az övezet szabályozási paramétereit Szabályozási Tervben kell meghatározni. 
 

75. § 
KL-VA-XIX  

(1) Az övezet a közlekedési területek azon része, amely a vasúti létesítmények elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Az övezet területén 
a) üzemanyagtöltı, autómosó, 
b) szolgálati lakó- és szállásépületek 

 nem helyezhetık el. 
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(3) Kiskereskedelmi funkciót is tartalmazó épület elhelyezése esetén a kiskereskedelmi egység 
bruttó szintterülete nem haladhatja meg az  

 500 m2-t. 

(4) A Fıvárosi Szabályozási Kerettervben irányadó szabályozással jelölt területek által érintett 
telektömbökre Szabályozási Terv készítése kötelezı. 

 
 

ZÖLDTERÜLETEK 

76. § 
A közparkokra (Z-KP) vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A közparkok 1 ha-nál nagyobb olyan zöldfelületi létesítmények, melyek legkisebb oldalmérete 
legalább 80 m. 

(2) A közpark területén elsıdlegesen játszókert, sportkert és pihenıkert létesíthetı. 

(3) A közpark területén sem telket alakítani, sem közhasználat elıl elzárt területet kialakítani nem 
lehet. 

(4) Közpark területén a beépítettség nem lehet nagyobb 2%-nál, a legkisebb zöldfelület mértéke 
nem lehet kevesebb 75%-nál. 

(5) Terepszint alatti létesítmény területe nem haladhatja meg a közpark összterületének 20%-át. 

(6) A megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 m. 

(7) Az övezet területén a BVKSZ 52. § (5) bekezdésben foglalt funkciók közül csak a testedzést, 
a vendéglátást és a terület fenntartását szolgáló épületek, nyilvános illemhely és terepszint 
alatti építmény helyezhetık el. 

8) Közparkok létesítése, átalakítása, átépítése csak engedélyezett kertépítészeti terv alapján 
történhet. 

 
77. § 1 

Z-KP-XIX/1 
Mőemléki környezetben lévı park 

(1) Az övezet a mőemléki, vagy védett városképi környezetben lévı közparkok létesítésére 
szolgál. 

(2) Az övezetben felújítási terv, vagy bármely funkció elhelyezésére szolgáló építési terv csak az 
illetékes mőemlékvédelmi hatósággal jóváhagyott, a tervezett beavatkozást tartalmazó 
kertépítészeti terv egyidejő benyújtása mellett engedélyezhetı. 

(3) Az övezet területén a BVKSZ 52. § (4) pont szerint kizárt funkciókon túl sem terepszint alatti 
építmény, sem vendéglátó, sem a testedzést szolgáló építmény nem helyezhetı el. 

(4) A védett park beteg fáit pótolni, továbbá a jelenlegi terepalakulatot (szánkódomb) és 
környezetét átalakítani csak a teret határoló védett építészeti együttes városképi érvényesülését 
a lehetı legelınyösebben biztosító, részletes vizsgálaton alapuló kertészeti kiviteli terv alapján 
lehet. 

 

                                                 
1 A 77.§-t módosította a 49/2004. (XII.14.) Ökr. 11.§-a 2004. december 14-ei hatállyal. 
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78. § 
Z-KP-XIX/2 

Lakóterületi környezetben lévı park  

Az övezet a mőemlékileg, városképileg nem védett környezetben kialakított közparkok létesítésére 
szolgál. 

 
79. § 

A közkertekre(Z-KK) vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A közkertek az 1,0 ha alatti, összefüggı komplex használatot biztosító zöldfelületek, 
melyeken telket alakítani nem lehet. 

(2) Közkertek létesítése, átalakítása, átépítése csak engedélyezett kertépítészeti terv alapján 
történhet. 

(3) A közkert területén csak játszókert, sportkert, pihenıkert létesíthetı. 

(4) A zöldfelületi borítottság 70%-nál kisebb nem lehet. 

(5) Az övezet területén a BVKSZ 52. § (5) bekezdésben foglalt funkciók közül csak a terület 
fenntartását szolgáló épületek, nyilvános illemhely és terepszint alatti építmény helyezhetı el. 

(6) A beépíthetı terület nem haladhatja meg az összterület 2%-át, a terepszint alatti beépítés 
maximuma 20%. 

(7) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
 

80. § 
Z-KK-XIX/1 

Kisvárosi környezetben lévı díszkert 

(1) Az övezet a közintézmények közelében lévı, elsısorban pihenı és díszkertek kialakítására 
szolgáló közkertek területe. 

(2) Az övezetben beépítés a föld alatti létesítmények kivételével nem helyezhetı el. 

(3) Föld alatti építményként csak gyalogos aluljáró és nyilvános illemhely helyezhetı el. 
 

81. § 
Z-KK-XIX/2 

Kisvárosi környezetben lévı játszó és pihenıkert  

Az övezet elsısorban a kisvárosi lakóterületek közelében elhelyezhetı, játszótér és pihenıkertek 
kialakítására szolgáló közkertek területe. 

 

82. § 
Z-KK-XIX/3 

Lakótelepi közkert 

(1) Az övezet a telepszerő lakótelepek közelében elhelyezkedı közkertek céljára kijelölt terület. 

(2) Az övezetben új gépkocsi parkolóhely csak a terület maximum 25%-án, dombgarázsként 
alakítható ki oly módon, hogy a létesítmény felett vagy játszó, vagy sportterület, vagy legalább 
1,5 m földtakaráson létesített zöldfelület alakítható ki. 
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83. § 
A fásított közterekre (Z-FK) vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A fásított közterek vagy szilárdított burkolattal ellátott, fıleg közlekedési-, séta- és 
pihenıfunkciót szolgáló területek, melyeken telek nem alakítható. 

(2) A beépítettség maximuma 2%, a legkisebb zöldfelület mértéke 30%. 
(3) Az elhelyezhetı legnagyobb építmény magassága 4,5 m, legnagyobb beépített alapterülete 50 

m2. 
(4) Fásított közkertben közhasználat elıl elzárt terület nem alakítható. 

(5) A fásított köztereken csak hírlapárusító és virágárusító pavilon, cukrászda és fagylaltozó, 
terepszint alatti gyalogos aluljáró helyezhetı el. 

(6) Fásított közterek kialakítása, átépítése, felújítása csak jóváhagyott kertépítészeti terv alapján 
történhet. 

(7) A kötelezı fásítottság minimuma 1 db közepes, vagy nagy lombkoronájú díszfa 150 m2. 
 

84. § 
Z-FK-XIX/1 

Túlnyomórészt gyalogos-pihenı dísztér 

Az övezetben játszótér nem létesíthetı. 
 

85. § 
Z-FK-XIX/2 

Játszótér elhelyezésére is szolgáló köztér 

A környezeti adottságok figyelembevételével a területen –a 83§-ban foglalt általános szabályok 
betartása mellett- játszótér is kialakítható. 
 

ERDİTERÜLETEK 

86. § 
E-TG-XIX 

(1) Az övezetbe tartozó területek elsıdleges rendeltetése: erdısítésre és erdıfenntartásra szolgáló 
terület. 

(2) Az övezet területén telket alakítani, közutat, gyalogutat, gépjármő várakozóhelyet kialakítani 
csak Szabályozási Terv alapján lehet. 

(3) Az övezet területén épületet, építményt nem lehet elhelyezni, kivéve az erdészeti hatóság 
elızetes engedélyével az alábbiak: 
a) ismeretterjesztés épületei, 
b) erdei tornapálya, 
c) közlekedési és közmő építmények. 

(4) Parkolás csak terepszinten, az erdıterületet igénybevevık részére alakítható ki, fásítottan, 2 
gk. beálló helyenként 1-1 fa telepítésével. 

(5) A legkisebb zöldfelület mértéke 90%. 

(6) Az övezetben új telket alakítani nem lehet, a max. beépíthetıség 1%, a megengedett 
legnagyobb épület alapterülete 100 m2, a legnagyobb épületmagasság 4,5 m. 

(7) Az erdıterületek telepítése, fenntartása, üzemeltetése, felújítása csak erdészeti üzemterv 
alapján történhet. 
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87. § 
A védıerdıkre vonatkozó általános rendelkezések 

(1) A védıerdık elsıdlegesen a velük szomszédos területek környezetvédelmi mentesítése céljára 
kialakított (zaj- és rezgésvédelem, levegıtisztaságvédelem), erdısítésre és erdıfenntartásra 
szolgáló területek. 

(2) A védıerdı telepítése, fenntartása, üzemeltetése, felújítása csak erdészeti üzemterv alapján 
történhet. 

(3) Védıerdı területén telek nem alakítható, gépjármő várakozóhely nem létesíthetı. 
 

88. § 
E-VE-XIX/1  

(1) Az övezetbe tartoznak a lakóterületektıl csak egy úttal leválasztott, a környezeti ártalmaktól 
részben védett sávokban szabadidıs funkciók elhelyezésére is alkalmas védıerdık. 

(2) Az övezet területén közmő létesítményeken kívül csak pihenıhelyek, sétautak, kerékpárutak 
létesíthetık a környezetvédelmi szempontból alkalmas sávokban, környezetvédelmi fejezetet 
is tartalmazó tervdokumentáció alapján. 

 
89. § 

E-VE-XIX/2  

(1) Az övezet kizárólag környezetvédelmi célból telepített növényzet telepítésére kijelölt terület. 

(2) Az övezet területén a környezetvédelem céljait szolgáló növényzeten kívül létesítmény, 
mőtárgy, építmény a közmővesítést szolgáló létesítményeken kívül nem helyezhetı el. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

90. § 

(1) E rendelet 2000. december hó 01. napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a XIX. ker. 
közigazgatási területére a BVKSZ 56. - 64. §-ai hatályukat vesztik. 

(2) A KVSZ rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépését követıen csak a KVSZ rendelkezéseit figyelembe vevı KSZT 
hagyható jóvá. 

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az alábbi részletes rendezési tervek hatályukat 
vesztik: 
a) R-16248, 
b) R-20449 az L4 keretövezetre vonatkozó része, 
c) R-21418 az Üllıi út - Vécsey u. - Bem u. - Magyar László u. valamint a Vas Gereben u. - 

Ady Endre út - Petıfi u. - József Attila u. - Jahn Ferenc u. - Tartsay Vilmos u. által határolt 
területre vonatkozó részre, 

d) R-27547 Fı u. menti L2/A keretövezetre vonatkozó része, 
e) R-31286, 
f) R-35267, 
g) R-35818, 
h) R-35863 az L4 keretövezetre vonatkozó része, 
i) R-35941 az L4 keretövezetre vonatkozó része, 
j) 19/1999. (VI. 23.) Önk. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv  
 L4-XIX/I-O2 építési övezetre vonatkozó része, 
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(5) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a többször módosított 47/1995.(XII.22.) sz. 
önkormányzati rendelet 1.sz melléklete hatályát veszíti. 

(6) Jelen rendelet 72. § csak akkor lép életbe, ha a Fıvárosi Közgyőlés a keretövezetet átsorolta.  
(7) 1  E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 Dr Istvánfi Sándor sk.      Timár Béla sk. 
       jegyzı                   polgármester 

                                                 
1 A 90. § (7) bekezdését beiktatta a 44/2008. (XII.18.) Ökr. 1.§-a 2008. december 18-ai hatállyal. 
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MELLÉKLETEK 
1. számú melléklet 
Övezeti tervlap (ld. térképek) 
2. számú melléklet 
Védelmi, korlátozási és kötelezési tervlap (ld. térképek) 
1. számú függelék 
Hatályos Szabályozási tervek és hatályukat vesztett Szabályozási tervek lehatárolása (ld. térképek) 
2. számú függelék 
Ajánlás a Szabályozási Tervekben együtt tervezendı területegységekre (ld. térképek) 
3. számú melléklet 
21/2001. (VI.22.) sz. rendelet hatálya a Budapest XIX. ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, 
továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága környékére vonatkozik. 
4. sz. melléklet 
37/2001. (XI.23.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Üllıi út – Kossuth Lajos utca – Városház tér – Árpád utca 
által határolt területre vonatkozik. 
5. sz. melléklet 
4/2002. (II.22.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Üllıi út – Kossuth Lajos utca – Városház tér – Árpád utca 
által határolt területre vonatkozik. 
6. sz. melléklet 
4/2002.(II.22.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Ferihegyi repülıtérre vezetı út – BKV sporttelep – Bethlen 
Gábor utca – Simonyi Zsigmond utca – Vak Bottyán utca – Sibrik Miklós úti felüljáró által határolt területre 
vonatkozik.. 
7. sz. melléklet 
9/2002. (IV.24.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Ady Endre út – Jáhn Ferenc utca – Esze Tamás utca – Vas 
Gereben utca által határolt területre vonatkozik. 
8. sz. melléklet 
22/2002. (VII.5.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Nagykırösi út,- Hofherr Albert utca, - Nádasdy utca - 
Garázs utca által határolt területre vonatkozik.. 
9. sz. melléklet 
29/2002. (VIII.30.) sz. rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Nagykırösi út,- Hofherr Albert utca, -Katona József utca,- 
és a vasútvonal 169171/2 hrsz. által határolt területre vonatkozik.. 
10. sz. melléklet 
30/2002. (VIII.30.) sz. rendelet hatálya a Budapest XIX. ker. Méta utca – Udvarhely utca – Temesvár utca (hrsz: 
169171/1) telek által határolt területre vonatkozik.. 
11. sz. melléklet 
31/2002. (VIII.30.) sz. rendelet hatálya a Budapest XIX.ker. Üllıi út − Szabó Ervin utca − Attila utca − Kosárfonó utca 
által határolt területre vonatkozik.  (Kossuth téri piac) 
12. sz. melléklet 
3/2003. (II.18.) rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Kossuth Lajos utca – Esze Tamás utca – Zrínyi utca – Ady Endre 

út által határolt területre vonatkozik.  
13. sz. melléklet 
19/2003. (VI.16.) rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Üllıi út – Hamvas utca – Vak Bottyán utca – Nyári Pál utca – 

Attila utca – Lehel utca által határolt területre vonatkozik.  
14. sz. melléklet 
5/2004. (II.16.) rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Üllıi út – Mátyás király út – Ady Endre út – Corvin krt által 

határolt területre vonatkozik.  
15. sz. melléklet 
48/2004. (XII.13.) rendelet mellékletének hatálya a Budapest, XIX. ker. Nagykırösi út keleti oldalra (Nagykırosi út – 

Wekerle telep – Nádasdy u. – Vas Gereben u. által határolt terület) vonatkozik.  
16. sz. melléklet 
49/2004. (XII.14.) rendelet mellékletének hatálya Wekerletelep telep teljes területére, Budapest, XIX. ker.. Ady Endre 

út – Határ út – Nagykırösi út – Bercsényi és Rákóczi utca közötti telkek hátsó telekhatára által határolt terület) 
vonatkozik.   

17. sz. melléklet 
2/2006. (I.17.) rendelet mellékletének hatálya a Budapest, XIX. ker. Csokonai u. vonala – vasútterület északi 

határvonala – XVIII. kerülethatár – Alsó erdısor utcát határoló egy teleksor déli  határvonala – munkahelyi és 
lakóterület határa – vasútvonal- Derkovits Gyula u. által határolt terület (szabályozási tervlapon lehatárolt tervezési 
terület) XIX. kerületi részére vonatkozik.  

18. sz. melléklet 
31/2007. (IX.21.) rendelet 3. sz. mellékletének hatálya a Budapest, XIX. ker. Kispest, Üllıi út – Simonyi Zsigmond utca 

– Bethlen Gábor utca – Katica utca – Treffort iskola – Kosárfonó utca – Attila utca – Szabó Ervin utca által határolt 
területre vonatkozó Kispesti Szabályozási Terv XIX. kerületi részére vonatkozik.  
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3. SZ. MELLÉKLET 1 
 

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 
21/2001. (VI.22.) sz. rendelete 

 a Bp. Fıv. XIX.ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV 
Dél-Pesti Üzemigazgatósága környékének szabályozási terv jóváhagyásáról.  

 
A Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében, a 7. § (3) bek. c. pontjában és 
a 14. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 
(6) A rendelet természetben a Budapest XIX. kerület, Kispest, XVIII. és XX. kerület felé 

esõ közigazgatási határa (Méta utca és Nagykõrösi út) és a Gyáli- patak VI. ága által határolt 
területre terjed ki, amely területen az alábbi ingatlanok helyezkednek el: 

-  (169.174/1) hrsz. közút,  
-  169.172/3 hrsz. ingatlan és 169.172/2 hrsz. ingatlannak a Gyáli- patak VI. ágától 

nyugatra esõ része  
(továbbiakban: a terület).  

(7) A területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, 
épületegyüttest építeni, átalakítani, bõvíteni, korszerûsíteni, lebontani, elmozdítani, a 
rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni csak a szabályozási tervben és 
ezen módosított helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelõen szabad.  

(8) A szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban nem szabályozott 
kérdésekben a BVKSZ, az OTÉK és az általános érvényû egyéb rendelkezések elõírásait kell 
betartani.  

 
Övezeti terv módosítása 

A Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (XI.24.) sz. rendelet 
(továbbiakban: KVSZ) 1. számú mellékletét képezõ övezeti terv e rendelet mellékletét képezõ 
Övezeti terv módosítás címû tervlap szerint változik. 

 
A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(9) A szabályozási terv kötelezõ elemei az alábbiak: 
a) Építési övezet (vagy övezet) jele.  

(a BVKSz jel - XIX.ker- övezet jele) 

                                                 
1 A 3. sz. mellékletet beiktatta a  21/2001. (VI.22.) Ökt. rendelet 12.§-a. 
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BVKSz jel Beépítés módja legnagyobb beépítés 
mértéke 

XIX.ker-öv.jel Legnagyobb épületmagasság  legkisebb telek mérete 

  

b) Építési övezet (vagy övezet) határa. 

c) Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület közötti 
határvonal. 

d) Magánút szabályozási vonala, amely a magánút területe és az egyéb telkek területe 
közötti határvonal. 

e) Építési hely (a telek beépíthetı része) területe és határvonala. A szabályozási 
tervben jelzett irányadó telekhatárnál több vagy kevesebb, illetve nagyobb vagy kisebb 
telek létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- és hátsókertek nagyságát figyelembe véve 
értelem szerint változhat. 

f) Megszüntetı jel, amely a fenti kötelezı elem megszüntetéséhez szükséges 
megszüntetéseket jelzi (megszőnı szabályozási vonal, - telekhatár vagy egyéb elem). 

g) Kötelezı telekhatár, amely egyben övezeti határ is.  

h) Kerület és tervezési terület határa. 

i) Tervezési terület határa. 

(10) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, amelyek 
jellemzõen: 

- az alaptérkép elemei,  
- irányadó telekhatár, mely az övezeti elõírás szerint kialakítható, változtatható, 

megszüntethetõ , 
- (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési-) övezet kötelezõ 

elõírásairól: 
Beépítés módja Legnagyobb beépítés mértéke 

Legnagyobb épületmagasság  Legkiseb telek mérete 

(11) A szabályozási tervtõl való eltérés: 

a) A kötelezı elemektıl eltérni nem lehet, azok módosítása csak a terv ismételt 
egyeztetésével és jóváhagyásával együtt lehetséges. 

b) Az irányadó elemektıl el lehet térni, ha az eltérés által érintett ingatlanok 
tulajdonosai azt közös (elvi) építési engedélyezési eljárás során kérik. Az így keletkezı 
(elvi) építési engedély a továbbiakban az érintett ingatlanokra kötelezı érvényő. 

A TERÜLETRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍT İ ÉPÍTÉSI ELİÍRÁSOK 

 

Az épített környezet védelme 

A területen régészeti leletek elõfordulhatnak, amelyek megõrzése és bemutatása érdekében: 
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c) Az építés (tereprendezés, épület elhelyezés) elıtt, a tervezés folyamán a Budapesti 
Történeti Múzeummal (BTM) egyeztetni kell és az engedélyezési eljárásba be kell vonni 
mint régészeti szakhatóságot. 

d) Ha régészeti érdekek miatt feltárás, leletmentés válhat szükségessé, akkor annak idı 
és költség terheit az építtetınek kell vállalni. 

e) Amennyiben a területen olyan települési környezeti vagy természeti érték kerülne 
elı, amelynek védelme felmerülhet, úgy azt a helyszínen meg kell védeni, valamint az 
általános elıírások szerint az illetékes szakhatóságnak vagy a polgármesteri hivatalnak 
be kell jelenteni. 

 

Környezetvédelem 

A föld védelme: 

(12) Talajszennyezõdés érzékenységi besorolása:  „A”. 

A vizek védelme: 

(13) A területen a szennyvizek befogadója a BKV Dél-pesti Üzemigazgatósága portája 
elõtt lévõ szennyvízátemelõ. 

(14) A szennyezõdés nélkül összegyûjtött csapadékvizeket a növényzettel fedett felszínre 
kell vezetni, olyan arányban, melyet a zöldfelület még el tud szikkasztani. 

(15) A terület felszíni vizeinek - (3) bekezdésben foglaltakon túli - befogadója a Gyáli-
patak VI. ága, amelybe a vízügyi elõírások szerint elõtisztított vizek megfelelõ mûtárgyakon 
keresztül beköthetõk. 

(16) A területen a csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt vízelvezetõ árkok és gyepes 
folyókák nem tölthetõk fel, jó karbantartásukat biztosítani kell. 

 

A zaj és rezgésvédelem: 

(17) A terület a 4/1984. (I.23.) EüM rendelet besorolása szerint az “4. Iparterület 
lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen” besoroláshoz áll legközelebb. Forgalmi és 
fõforgalmi utak mentén a közlekedésbõl származó „A” hangnyomásszint legnagyobb értékei 
az alábbiak: 

   nappal: 65 dB 
   éjjel:  55 dB, 

amelytıl egyedi esetben + 10 dB eltérés engedélyezhetı. 

(18) A Méta utca, a Nagykörösi út és a vasútvonal a fõközlekedési hálózatok részét 
képezik, ezért mellettük a meglévõ autóbusz telephelyen és a tervezett „Fõ út menti 
intézményi építési övezetben” úgy kell a területet felhasználni, építkezni, hogy a forgalomból 
keletkezõ zaj azt ne zavarja. Az itt létesülõ területfelhasználás és létesítmények miatt a 
fõközlekedési úthálózat és a vasút forgalma nem csökkenthetõ. 

 

Reklámok elhelyezése 
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(19) Céginfó és reklámtáblák: a Méta utca mentén helyezhetõk el nem vakító világító 
felülettel ingatlanonként 1 db 3 m széles 5 m magas, és egymástól legközelebb 15 méterre, 
legfeljebb 1 m szélességgel és 6 m magassággal. 

(20) Zászlók: az elõkertek áttört és áttekinthetõ jellegét megtartva korlátlanul 
elhelyezhetõk és jó karban tartandók (merev anyagú mozgó, forgó táblák nem minõsülnek 
zászlónak). 

 

Közmővesítés 
 

(21) Valamennyi ingatlant magas fokozatúan közmûvesíteni kell (elektromos, víz, gáz, 
elválasztott rendszerû csatornázás, távközlés).  

(22) A közmû létesítmények elhelyezésére vonatkozóan az MSZ 7487/2 szerint kell 
eljárni, valamint az ágazati elõírásokat és szabványokat is figyelembe kell venni. Az elõírások 
szerinti védõtávolságokat biztosítani kell.  

(23) A közterületeken és a közforgalom elõtt megnyitott magánutakon a közmûvek helyét 
biztosítani kell úgy, hogy az a távlati területfejlesztési elképzeléseknek is megfelelõ legyen.  

(24) A villamos, valamint távközlési és telekommunikációs új vezetéket csak 
földkábelben lehet vezetni. 

A TERÜLETRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍT İ ÉPÍTÉSI ELİÍRÁSOK 

 

I-XIX/Sz jel ő építési övezet, 

jellemzıen szabadonálló beépítéső intézményterület  

 

(25) Rendeltetés: Az építési övezet területén a fõutak mentén szokásos intézmények 
elhelyezésére szolgál, amely intézmények jellemzõen kereskedelmi, szolgáltató és irodai 
tevékenységet tartalmaznak, mely övezetben üzemanyagtöltõ állomás is elhelyezhetõ 
(V.ö.OTÉK 17.§.(3)). 

(26) Kizárt rendeltetés: A területen csak olyan intézmény helyezhetõ el, amely a vasút, 
fõközlekedési hálózatok és a közlekedési létesítmények fejlõdését, forgalmát, vagy 
rendelkezésre álló kapacitását jelenleg vagy bármely távlatban sem korlátozza (pl: lakás, 
egészségügyi, oktatási intézmények, zajra rezgésre érzékeny kísérleti laboratórium, mérõhely 
stb. nem helyezhetõ el). 

(27) Épületek száma: több épület is állhat egy ingatlanon és értelemszerûen valamennyi 
épületnek külön-külön (építménymagasság stb.) és összességében (beépítettség, szintterületi 
mutató stb.) kell az elõírásoknak megfelelnie.  

(28) A Méta utca mentén az autóbusz telephely behajtó magánútjától nyugatra esõ 
területen csak egy építési telek alakítható ki, akkor 

a) ha az autóbusz telephely – mindenkor elıírt és a távlati használatnak is megfelelı - 
személygépkocsi parkolási igénye a telephelyen belül megoldásra kerül,  
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b) ha a ma még magánterületi közmővezetékek kiváltása megtörténik (elektromos 20 
kV, MATÁV, BKV saját inf. vezeték stb.). 

 

 KV-TB-XIX/B  jel ő építési övezet, 

szabadonálló beépítéső buszgarázs céljára kijelölt terület 

(29) Rendeltetés: A fõváros autóbusz-közlekedésének jármûtelepe céljára szolgáló 
létesítmények elhelyezése. 

(30) Kizárt rendeltetés: A területen nem helyezhetõ el olyan intézmény, amely az (1) bek. 
alatti rendeltetés fejlõdését, forgalmát akadályozná, vagy a rendelkezésre álló kapacitását 
csökkentené (lakás, egészségügyi, oktatási intézmények, zajra, rezgésre érzékeny kísérleti 
laboratórium, mérõhely stb.), jelenleg vagy távlatban sem.  

(31) Épületek száma: több épület is állhat egy ingatlanon és értelemszerûen valamennyi 
épületnek külön-külön (építménymagasság stb.) és összességében (beépítettség, szintterületi 
mutató stb.) kell az elõírásoknak megfelelnie.  

 

KL-KT-XIX jel ő övezet és közterületek, 

 

(32) I. rendû fõút: a Méta utca, a Nagykõrösi út és közös csomópontjuk, amelyek 
szabályozási szélessége a szabályozási terv szerint – és az elkészült különszintû 
csomópontnak megfelelõen – növelendõ. 

(33) Magánút: a Méta utca és BKV Dél-pesti Üzemigazgatósága területe közötti magánút, 
amelynek szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti kb. 50 m és a közút felõli 
megközelítést biztosítja  

a) a BKV Dél-pesti Üzemigazgatósága számára, valamint 

b) a Méta utca mentén kialakítható – de onnan csak korlátozott mértékben 
megközelíthetı – intézményi ingatlanok gépjármő megközelítése számára. 

(34) A magánút forgalmi korlátozásai tekintetében (közforgalom elõli elzárás vagy 
megnyitás, illetve egyéb forgalmi korlátozások /gépjármû fajták, forgalmi irányok, sávok 
stb./) a köz- és magánút tulajdonosai a mindenkor érvényben lévõ általános elõírások és a (2) 
bek. b) pont betartása mellett saját érdekeik alapján állapodnak meg.  

 

 E-VE-XIX/2   jel ő övezet, 

kizárólag környezetvédelmi célú véderdı területe 

 

(35) A Gyáli-patak VI. ága védõerdõ övezet területén helyezkedik el, 

(36) A meder burkolt és 10 m széles karbantartó sávját a vízügyi hatóság által 
megengedett módon kell kialakítani és növényzettel telepíteni. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

(37) Jelen rendelet akkor lép hatályba, amikor a Budapest Fõváros Közgyûlése a 
keretövezetet átsorolta.  

(38) Jelen rendelet a 43/2000. (XI.24.) számú Önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletét 
képezi.  

 
 
 

Dr. Istvánfi Sándor sk.      Timár Béla sk. 
       jegyzı       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SZ. FÜGGELÉK 
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2. SZ. FÜGGELÉK 
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4. sz. melléklet1 
BUDAPEST FİVÁROS XIX.KERÜLET KISPEST 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
37/2001. (XI.23.) SZ. RENDELETE  

Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló a 21/2001. (VI.22.) 
sz. rendelettel módosított 43/2000. (XI.24.) sz. rendelet módosításáról és 

kiegészítésérıl. 

 
A Budapest Fıváros XIX. kerületi Kispest Képviselı-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében, 
a 7. § (3) bek. c. pontjában és a 14. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §  

A rendelet hatálya 

(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest XIX. kerület, Kispest Üllıi út – 
Kossuth Lajos utca – Városház tér – Árpád utca által határolt területre 
vonatkozik. (továbbiakban: tervezési terület) 

Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv.  

(2) A tervezési területen az Országos Településrendezési és Építési   
követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban 
OTÉK), a 47/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban FSZKT), a 
48/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban BVKSZ),  az 54/1993. 
(1994.02.01.) sz. Fıv.Kgy. rendelet elıírásait, valamint a Budapest Fıváros 
XIX.kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 43/2000.(XI.24.) 
számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
(továbbiakban KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel 
és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

(3) A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, 
korszerősíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre 
hatósági engedélyt adni csak jelen rendelethez tartozó kiegészítı építési 
elıírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad.  

(4) A tervezési területen a szabályozási terv kötelezı elemeit, illetıleg jelen 
rendeletben meghatározott elıírásokat csak e rendelet módosításával lehet 
megváltoztatni vagy kiegészíteni. 

                                                 
1 A 4. sz. mellékletet beiktatta 34/2001. (XI.23.) Ökt. rendelet 11.§-a 2001. november 23-ai hatállyal. 
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A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(5) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

a) Építési övezet (vagy övezet) jele.  
 

Övezet 

Jele 

 
b./ (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési-) övezet 
kötelezı elıírásairól: 
 

Beépítés módja Zöldfelület legkisebb   
értéke  % 

Szintterületi mutató 

Legnagyobb 
építménymagasság  

m 

Kialakítható 
legkisebb telekterület 

m2 

Beépítés legnagyobb 
mértéke % 

 

 c./ Építési övezet  és határa. 

 d./ Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület 
közötti határvonal, kötelezı telekhatár, övezethatár. 

 e./ Építési hely (a telek beépíthetı része) területe és határvonala. Az építési 
hely határa lehet kötelezı, vagy irányadó. A szabályozási tervben jelzett 
irányadó telekhatárnál több vagy kevesebb, illetve nagyobb vagy kisebb 
telek létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- és hátsókertek nagyságát 
figyelembe véve értelem szerint változhat. 

  

 

 f./ Tervezési terület határa. 
 

(6) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, 
amelyek jellemzıen: 

-  az alaptérkép elemei,  
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ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK 

 
 

A tervezési terület az   I-XIX/Z1  városias, jellemzıen zártsorú beépítéső, sávszerő 
intézményterület. (KVSZ 55§) 
 

 
EGYEDI ÉPÍTÉSI EL İÍRÁSOK 

 

 
 

Közterületek kialakítása 
 

(7) Az Üllıi út, Árpád utca, Kossuth Lajos utca  és Városház tér 
közterületek kialakítása változatlan.  

(8) A közterületek megvilágítását szolgáló lámpaoszlopokat és 
fényforrásokat és egyéb köztárgyakat – pad, hulladékgyőjtı stb.- egységes 
arculatterv alapján kell elhelyezni, illetve átépíteni.  

 
 

Telekalakítás 
 

(9) A meglévı telkek megtarthatók és beépíthetık. 
 

(10) A meglévı telkek összevonhatók, de tovább nem oszthatók. 
 

(11) Csak az a telekrendezés végezhetı el, mely a KVSZ elıírásainak 
megfelel, vagy amely esetben az elıírásoktól való eltérés csökken. 

 

Beépítés 

(12) A tervezési területen önálló lakóépület és lakásokkal vegyes funkció is 
elhelyezhetı.  

(13) A meglévı zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés megtartható és tovább 
építhetı (emeletráépítés, toldaléképítés stb.) ha a meglévı épület és a 
továbbépítéssel egységes, megfelelı építészeti színvonalú beépítés jön létre. 
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(14) Új beépítés vagy továbbépítés esetén a szomszéd felé max. 15m tőzfal 
keletkezhet.  

(15) A beépítés illeszkedése a szomszédos épülethez: a tervezett beépítés 
utcai építménymagassága min. 9m lehet, de az ettıl alacsonyabb épület tetıtere 
is beépíthetı, ha emeletráépítésre nincs igény.  

(16) Az udvari szárny építménymagassága nem lehet nagyobb az utcai 
épületrész építménymagasságánál. 

(17) A szomszédos épületek párkánymagassága között 7,5 m, 
építménymagasság fölött max 3 m különbség lehet.  

(18) Az elıkert mérete az Üllıi út felıl a kialakult állapotnak megfelelı, a 
többi közterületnél nincs, kivéve a hrsz 164.242 ingatlan esetében. 

(19) Hátsó kert mérete új épület esetén, illetve a meglévı épület bıvítésekor 
8 m. 

(20) Az oldalkertet a szabályozási tervlap alapján kell kialakítani. 

(21) Az épületek bıvítésekor vagy új épület építésekor a kötelezı építési 
hely határa mentén zártsorú beépítést kell alkalmazni.  

7. § 

Zöldfelületek kialakítása 
 

(1) A tömbbelsıben egybefüggı zöldfelületet kell létrehozni. 

(2) Az utcai fasorokat meg kell tartani és ki kell egészíteni a zöldfelületi javaslat 
szerint. 

8. § 

Értékvédelem 

(1) Földmunkával járó beruházások esetén a kivitelezési munkák megkezdésérıl 
értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot, hogy a földmunkákat 
figyelemmel kísérhesse, és az esetleges leletmentést elvégezhesse. 

(2) A Városház tér 1-4. sz. épületei fıvárosi védettségőek, melyek változatlan 
jellegő meghagyása , vagy azonos stílusban történı átépítése javasolt. 

 
9. § 

 
Közlekedés, parkolás 
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(1) A tervezési területet határoló közlekedési területekre és azok szabályozási 
szélességeire jelen rendelet módosításokat nem tartalmaz.  

(2) A tervezési területen lévı épületek parkolási igényét parkolás céljára 
megépített épületben, vagy épületrészben is el lehet helyezni.  

(3) A tervezési területhez szervesen kapcsolódó, közterületeken kialakított 
parkolók a parkolási igények kielégítésénél beszámíthatók.  

(4) Az ingatlanokon telepített funkciókhoz az OTÉK vagy fıvárosi, kerületi 
rendeletek által elıírt parkolókat elsıdlegesen telken belül kell elhelyezni, 
amennyiben ez nem lehetséges, akkor a fıváros, kerület parkolási rendeletében 
meghatározott módon.  

10. § 
Környezetvédelem 

 
(1) A talaj és föld védelme 

a./ A területen talajszennyezı tevékenység nem végezhetı. 
b./ A területen talajszennyezı módon anyagokat tárolni nem szabad. 
 

(2) A víz védelme 
a) A területen közvetlenül vagy közvetetten vízszennyezı tevékenység sem 

végezhetı. 
b) A keletkezı szennyvizeket a szennyvízcsatorna-hálózatba kell elvezetni a Msz 

2487/2. szabvány szerint. 
c) A csapadékvizeket a terepviszonyokhoz mérten lehetıség szerint a 

zöldfelületeken kell megtartani, és csak az elfolyó vizeket kell zárt 
csapadékcsatornán keresztül elvezetni.  

d) A fenti szenny- és csapadékvizek szennyezettségének meg kell felelni a 3/ és 
4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés határértékeinek. 

 
(3) A levegı védelme: 

a.) A terület a VÉDETT-I levegıtisztasági kategóriának megfelelıen 
védendı.  

b.) Az épületek főtését csak gázüzemő berendezésekkel lehet megoldani. 
 
(4) A zaj és rezgés elleni védelem: 

a.) A terület a 4/1984. (I.23.) Eü.M. rendelet besorolása szerint az 
„intézményekkel vegyesen beépített lakóterület” besorolásba tartozik, 
melynél a közlekedésbıl származó zaj 

b.) Üllıi út, Kossuth Lajos utca mentén megengedett határértékei az alábbiak: 
nappal:  60 dB 
éjjel:      50 dB 
 

c.) Ugyanitt az építési munkáktól származó zaj megengedett határértékei 
      az alábbiak:  
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     nappal: 70 dB 
     éjjel:    55 dB 

 
(5) Az élıvilág védelme 

a.) A területen védendı állat- vagy növényfaj, illetve társulás nincs. 
b.) A területen meglévı értékes növényállományt védeni kell, az értéktelenebb 

fafajok fokozatos cseréje itt honos egyedekre szükséges. Építés miatt fát 
akkor lehet kivágni, ha a teljes telekterület megfelelı parkosításáról 
egyidejüleg gondoskodnak. 

 
(6) Hulladék elhelyezés 

a.) A keletkezı kommunális hulladékot a rendszeres szemétszállítás keretein 
belül kell elszállíttatni. 

b.) A keletkezı veszélyes hulladékokat a telephelyeken csak ideiglenesen 
lehet tárolni. Ezeket egymástól elkülönítetten, fedett és zárt helyen 
vízzáró, illetve saválló burkolaton szabad elhelyezni. Rendszeres vagy 
alkalmankénti – lerakóba vagy ártalmatlanítóba való – elıírásoknak 
megfelelı elszállításukról az elıállítónak kell gondoskodni.  

 
11. § 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet a 43/2000. (XI.24.) sz. önkormányzati rendelet 4.sz. mellékletét 
képezi.  
 
 
 
 

Dr. Istvánfi Sándor sk.     Timár Béla sk. 
       jegyzı       polgármester 

 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

69 

5. sz. melléklet 1 
BUDAPEST FİVÁROS XIX. KER. KISPEST  ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
11/2005. (IV. 18.) 2 sz. rendelettel módosított 4/2002. (II.22.) sz. rendeletének  

egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

a Kispest Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) szóló többször 
módosított, illetve kiegészített   43/2000.(XI.24.) sz. rendelet kiegészítésérıl 
 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. valamint az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi  LXXVIII  . törvény  7.§ (3) bek. c. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 

A rendelet hatálya  

(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Üllıi út,  
Kisfaludy utca, Ady Endre utca, Hunyadi utca által határolt területre 
vonatkozik. (továbbiakban: terület).   

(2) Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv.  
(3) A területen  

- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK),  

- a 47/1998. (X. 15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT rendelet),  
- a 48/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: BVKSZ),  
- az 54/1993. (1994.02.01) Fıv. KGY. rendelet elıírásait, valamint  
- a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-

testületének 43/2000.(XI.24) számú ( továbbiakban: KVSZ) 
rendeletét  
az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell 
alkalmazni.  

 

2.§ 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(1) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

a) Tervezési terület határa. 

b) Építési övezet (vagy övezet) jele. 

                                                 
1 Az 5.sz.mellékletet beiktatta a 4/2002.(II.22) Ökt.rendelet 29.§ (2) bek. 2002.február 22-ei hatállyal. 
2  A 11/2005. (IV.18.) rendeletet a 11/2008. (I.31.) AB határozat megsemmisítette, melyet a képviselı-testület a 
204/2008. (III.18.) sz. Ökt. határozatával tudomásul  vett. Hatálybalépés napja: 2008.I.31.  
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BVKSz 

keretövezet jele 

                        
Beépítés módja 

Zöldfelület 
legkisebb mértéke  

 (%) 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
(m2/m2) 

 
XIX. ker. KVSz 
övezet jele 

Építménymagas-
ság  legkisebb-
legnagyobb (m) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület mérete 
(m2) 

Beépítettség 
megengedett 

legnagyobb mértéke 
(%) 

 

c) Építési övezet (vagy övezet) határa. 

d) Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület 
közötti határvonal. 

e) Építési hely, amely a telek beépíthetı részének területe és határvonala. 
A szabályozási tervben jelzett irányadó telekhatárnál több vagy kevesebb, 
illetve nagyobb vagy kisebb telek létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- 
és hátsókertek nagyságát figyelembe véve értelem szerint változhat. 

f) Megszüntetı jel, amely a kötelezı elemek megvalósulásához szükséges 
megszüntetéseket jelzi (megszőnı szabályozási vonal, telekhatár stb.). 

g) Kötelezı telekhatár, amely egyben övezeti határ is.  

(2) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, 
amelyek jellemzıen: 

a) az alaptérkép elemei,  

b) irányadó telekhatár, mely az övezeti elıírás szerint kialakítható, 
változtatható, megszüntethetı. 

(3) A szabályozási tervtıl való eltérés: 

a) A kötelezı elemektıl eltérni nem lehet, azok módosítása csak a terv 
ismételt egyeztetésével és jóváhagyásával együtt lehetséges. 

b) Az irányadó elemektıl el lehet térni. 

EGYEDI ÉPÍTÉSI EL İÍRÁSOK 

3.§ 

Épített környezet védelme 

(4) A terület régészeti védelme 

a) A területen földmunkával járó építkezés megkezdése elıtt a Budapesti 
Történeti Múzeumot (továbbiakban: BTM) értesíteni kell, hogy a 
földmunkákat figyelemmel kísérhesse.  
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b) Az elıkerülı régészeti leleteket – az általános elıírások szerint – 
biztosítani kell és arról a BTM-t értesíteni kell. 

c) A BTM leletmentési munkálatainak idıveszteségét az építtetı tőrni 
köteles. 

(5) A területen építkezni csak az építkezéssel érintett épület, vagy épületrész egyedi 
építészeti értékvizsgálata alapján lehet, amelyet az építési engedélyhez kell 
csatolni . 

 
3/A. § 1 

4.§ 

Közterületek kialakítása 
 
(1) Az Üllıi út I. rendő fıút kétirányú oldalfekvéső villamosközlekedéssel, 

amelynek meglévı – a BVKSz, az FSZKT és a KVSz által megállapított – 
kialakítandó szabályozási szélessége 40 m az út túloldalán fekvı Kossuth tér 
telekhatárától illetve annak értelem szerő meghosszabbításától mérve.  

(2) Az Ady Endre út II. rendő forgalmi út középsı fekvéső villamosközlekedéssel 
és a kialakult, változatlan szabályozási szélességgel  

(3) Kisfaludy utca – Hunyadi utca egyirányú győjtıút párrá épülhet át a távlatban és 
a terület felé esı kialakult szabályozási vonalai változatlanul megtartandók.  

(4) A Báthory utca jelenleg győjtı út funkciót lát el (autóbusz közlekedéssel), de a 
távlatban lakóutcává alakítandó az Üllıi út és az Ady Endre utca felıl 
korlátozott forgalommal és - kisíves – közútcsatlakozással. Kialakult 
szabályozási szélessége változatlanul megmarad. 

(5) A József Attila utca lakóutca, amelynek átmenı forgalma nem kívánatos és 
gépjármő forgalma korlátozandó és csillapítandó. Kialakult szabályozási 
szélessége változatlanul megmarad. 

(6) A terület közterületein pavilon nem létesíthetı. 
(7) A közterületek és közforgalomra megnyitott magánutak megvilágítását szolgáló 

lámpaoszlopok és fényforrások, egyéb köztárgyakat – pad, hulladékgyőjtı stb. – 
egységes arculatterv alapján kell elhelyezni. 

5.§ 

Telekalakítás 
 
(1) A meglévı telkek összevonhatók és az övezeti elıírás szerint újra alakíthatók, 

de új épület építése esetén az eredeti telekalakítás méreteire utaló 
homlokzattagolást kell alkalmazni. 

(2) Csak olyan telekrendezés végezhetı, amely a KVSz elıírásainak megfelel, 
vagy amely esetben az elıírásoktól való eltérés csökken. 

                                                 
1 3/A. §-t a 11/2008. (I.31.) AB határozat megsemmisítette, melyet a képviselı-testület a 204/2008. (III.18.) sz. Ökt. 
határozatával tudomásul  vett. Hatálybalépés napja: 2008.I.31.  
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6.§ 

Közhasználat céljára átadható terület 

(1) Az Üllıi út mentén az épületek elıtti elıkertet – építési hely és szabályozási 
vonal közötti - gyalogos felületként közhasználat céljára meg kell nyitni és a 
rajta telepített zöldfelület az ingatlan kötelezı zöldfelületi arányába is 
beszámítható. 

(2) A Báthory utcának az Ady Endre utca felé esı két sarkán mintegy 10x10 m-es 
területet közhasználatra át kell adni és a rajta telepített zöldfelület az ingatlan 
kötelezı zöldfelületi arányába is beszámít.  

7.§ 

Beépítés 

(1) A területen a meglévı hézagosan zártsorú beépítés megtartható és 
továbbépíthetı (emeletráépítés, toldaléképítés stb.), ha a meglévı épület és a 
továbbépítés az egyéb elıírásoknak megfelel és a továbbépítéssel egységes, 
megfelelı építészeti színvonalú beépítés jön létre. 

(2) A területen új beépítés általában az építési hely utca felé esı határán 
létesítendı az alábbi feltételekkel: 

a) Ahol a távhıvezeték az ingatlanon halad, ott a mőszaki szempontból 
szükséges védıtávolságot be kell tartani.   

b) Bármely ingatlanon, vagy egyszerre beépülı egymással határos 
ingatlanok esetében az építési hely utcai határától el lehet térni, de a szélsı 
legalább 4 m széles sávban az építési hely utcai telekhatárára kell építeni a 
zártsorú beépítés csatlakozási szabályai szerint. 

c) Az új beépítés vagy továbbépítés esetén a szomszéd felé 15 m mélységő 
tőzfal minden esetben keletkezhet, de ezen túl a takaratlan tőzfal vízszintes 
mérete nem lehet nagyobb 3 m-nél.  

(3) Az L2/A-XIX/Z építési övezetben a beépítés illeszkedése a szomszéd 
beépítéshez: 

a) A tervezett beépítés (új épület vagy emeletráépítés) utcai 
építménymagassága legfeljebb 3 m-rel lehet nagyobb, mint a szomszédos – 
már beépített – ingatlan építménymagassága, de minden esetben elérheti a 
8 m-t. 

b) Amennyiben a tervezett beépítés épületmagassága 1,5 m-rel nagyobb, 
mint a szomszédos épület meglévı záró-párkánya, úgy ahhoz az új 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

73 

épületen osztópárkánnyal vagy egyéb építészeti eszközökkel csatlakozni 
kell. 

c) Az udvar felé esı épületmagasság nem lehet magasabb az utcai 
épületmagasságnál. 

d) Az udvar felıli oldalon keletkezı új, a szomszéd által nem takart tőzfal 
nem lehet magasabb a szomszédos meglévı, vagy a tervezett beépítéssel 
együtt megvalósuló beépítés tőzfalánál, de minden esetben a 8 m-t elérheti. 

(4) A VK-XIX/Z1 építési övezetben a beépítés és illeszkedése a szomszéd 
beépítéshez: 

a) Az Üllıi út felé esı építménymagasság a 15 m-t érje el. 

b) A tervezett beépítést úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos L2/A-
XIX/Z építési övezet meglévı beépítéséhez legfeljebb 10,5 m-es 
párkánymagassággal csatlakozzék. 

(5) 1 
(6) 2 

8.§ 

Rendeltetés 

(1) A terület ingatlanain az általános elıírások szerinti rendeltetéső épületek 
létesíthetık az alábbi egyedi elıírások betartásával: 

a) A VK-XIX/Z1 építési övezetben 
- lakóház nem létesíthetı, 
- csak olyan rendeltetéső épület létesíthetı, amely rendeltetést az Üllıi út 

forgalmi terhelése nem zavarja. 

b) Az L2/A-XIX/Z építési övezetben 
- lakóház, illetve lakás úgy létesíthetı, hogy a lakás utca felé nyíló 

lakószobáinak padlómagassága az Ady Endre utca, Hunyadi utca és a 
Kisfaludy utca, a Báthory utca és a József Attila utca felé legalább 3,0 
méterrel magasabban legyen mint a járda szintje. 

- Az épület földszintjének rendeltetése az Üllıi út, Ady Endre utca, 
Hunyadi utca és Kisfaludy utcákban csak az utca felé megnyitott 
üzlet, a Báthory utca és a József Attila utca felé egyéb – a közterületet 
nem zavaró és a közterület által nem zavart - rendeltetés is lehet. Az 
ingatlanokon egy-egy gépkocsi behajtó kapu létesíthetı (kivéve az 
Üllıi út felıl, lásd a Közútcsatlakozás elıírásait), utcára nyíló 
gépkocsitároló-sor nem létesíthetı. 

                                                 
1 7. § (5) bekezdését a 11/2008. (I.31.) AB határozat megsemmisítette, melyet a képviselı-testület a 204/2008. (III.18.) 
sz. Ökt. határozatával tudomásul  vett. Hatálybalépés napja: 2008.I.31.  
2 7. § (6) bekezdését a 11/2008. (I.31.) AB határozat megsemmisítette, melyet a képviselı-testület a 204/2008. (III.18.) 
sz. Ökt. határozatával tudomásul  vett. Hatálybalépés napja: 2008.I.31.  
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Zöldfelületek kialakítása 

(2) A terület tömbbelsıiben – a szabályozási tervnek megfelelıen – egybefüggı 
zöldfelületet kell létrehozni és azon nagy lombot növelı fákat kell ültetni 
legalább 6 m-enként az ingatlan szélessége szerint számolva. 

(3) Az utcai fasorokat meg kell tartani, illetve azokat hasonló fafajjal kell pótolni az 
alábbiak szerint: 

a) a Kisfaludy utcában a tervezési területi oldalon krisztustövisekkel 
(Gleditsia triacanthos) 

b) a Báthory utcában juhar fajjal (Acer platanoides vagy A. 
pseudoplatanus) 

c) a Hunyadi utcában a tervezési területi oldalon juhar fajjal (Acer 
platanoides vagy A. pseudoplatanus)) 

d) a József Attila utcában gömbjuharral (Acer platanoides ’Globosum’). 

 

Közútcsatlakozás, parkolás 

(1) Közútcsatlakozás részletes elıírásai 

a) Az Üllıi út felıl a jelenlegi közúti csatlakozások addig tarthatók fenn, 
amíg a meglévı épületek, és az azokban lévı rendeltetés változatlanul 
fennáll. Amennyiben új beépítés létesül, vagy nagyobb forgalmat vonzó 
rendeltetési mód váltás történik, úgy az Üllıi úti közúti csatlakozások 
megszüntetendık és új csatlakás nem nyitható. Az ingatlanok gépjármő 
megközelítését (parkolás, áruszállítás stb.) csak a csatlakozó utakról lehet 
megoldani. 

b) Valamennyi további közút felıl ingatlanonként egy közúti csatlakozás 
megtartható, ill. létesíthetı. 

(2) Parkolás részletes elıírásai 

a) Az L2/A-XIX/Z építési övezetben legalább az elıírt gépkocsi 
parkolóhelyek 50%-át zárt (terem-) tömbtárolóban kell elhelyezni.  

b) A VK-XIX/Z1 építési övezetben az elıírt gépkocsi parkolóhelyek 90%-
át zárt (terem-) tömbtárolóban kell elhelyezni és a felszínen további 
legfeljebb 10% parkolóhely alakítható ki. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
11.§ 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidıben a 43/1995. 
(XI.23.) sz. valamint a 38/1999 (XII.15.) sz. rendelet hatályát veszti, és a 
22/1998 (VI.18.) sz. rendelet 1.§ (1) bekezdésben szereplı területi hatály alól a 
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Kisfaludy utca és Hunyadi utca között elhelyezkedı 161819, 161820, 161821, 
161822, 161824, 161825 helyrajzi számú ingatlanok kivonásra kerülnek. 

(2) Jelen rendelet a KVSZ-rıl szóló 43/2000. (XI. 24.) számú rendelet 5. sz. 
mellékletét képezi.  

 
Dr.Istvánfi Sándor sk.      Timár Béla sk. 
 jegyzı       polgármester 
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6. számú melléklet (5/2006. (II.24.) Ökr.1.sz. mell.) 1 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍT İ 
RENDELKEZÉSEK 

 
1. Építésjogi követelmények 

 
1.1 Tervezett II. rendő fıút szabályozási szélességének kialakítása céljából a helyi 

önkormányzatot elıvásárlási jog illeti meg az alábbi helyrajzi számú ingatlanoknál: 

162664, 162665, 162666, 162667, 162679, 162680, 162681, 162683, 162684, 162686/2, 
162688, 162689, 162692, 162693, 162694, 162695, 162696, 162697, 162698, 163121, 
163122, 163123, 163124 

 
1.2 Lakó utca tervezett szabályozási szélességének kialakítása céljából a helyi önkormányzatot 

elıvásárlási jog illeti meg az alábbi helyrajzi számú ingatlanoknál: 

162646, 162647, 162650, 162651 
 

2. Telekalakítás 
 

Az övezethatárok mentén telekhatárt kell létesíteni. 
 

3. Értékvédelem 
 

3.1. Az engedélyezési eljárásba a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell 
vonni. 

3.2. A területen, mint régészeti lelıhelyen megelızı feltárást szükséges végezni. 
 
4. Építésre vonatkozó általános elıírások 
 
4.1. A telekmegosztás esetén is a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül lehet épületet, 

építményt elhelyezni, de szabadonálló beépítési mód esetén minden esetben az építési 
övezetben elıírt építménymagassági érték felével megegyezı mértékő oldalkert és 
hátsókertet kell kialakítani. 

4.2. A szabályozási tervlapon feltüntetett meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal 
60%-án épülethomlokzatot kell kialakítani. 

4.3. A területen fırendeltetést kiszolgáló funkciójú önálló épületek nem létesíthetık. 
4.4. Az I-XIX/ZT-A jel ő építési övezet területén parkolóház homlokzata a Vak Bottyán utcától 

és a Lehel utcától legalább 30 méterre helyezhetı el, és takaratlan hossza legfeljebb 40 méter 
lehet. 

4.5. Az épületek Ferihegyi út és Vak Bottyán út irányába nézı homlokzatait legalább 50 
méterenként tagolni kell. 

 
5. Közterületekre nézı és közterületekrıl látható épülethomlokzatokra vonatkozó 

elıírások 
 

                                                 
1 A 6. sz. mellékletet módosította az 5/2006. (II.24.) Ökr. 14.§-a 2006. február 24-ei hatállyal, rendelkezéseit 
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5.1. A területen A1-es ívméretet meghaladó mértékő hirdetés, reklám közterületen, közterületrıl 
látható épülethomlokzaton, kerítésen, elı- és oldalkertben, valamint a parkosított 
területrészeken nem helyezhetı el. 

5.2. Közterületre nézı homlokzaton klímaberendezés külsı egysége látható módon nem 
helyezhetı el.  

 
6.  A KV-IK-XIX/M-A és KV-IK-XIX/M-B jel ő építési övezetek területére vonatkozó 

egyedi elıírások 
 

6.1. A területen a jelölt épületek bontása a településrendezési cél végrehajtása érdekében 
szükséges.  

6.2. Az autóbusz-végállomás és a Ferihegyi repülıtérre vezetı út között forgalombiztonsági és 
zajvédı falat kell létesíteni. 

6.3. A szabályozási tervlapon jelölt gyalogos irányok nyomvonala az építészeti tervezés során 
pontosítandó. A jelölt irányokra a közhasználat legfeljebb a metró üzemidején kívüli 
idıszakra korlátozható. 

6.4. A Vak Bottyán utca felöli homlokzatot tagolt városias építészeti megfogalmazás szerint kell 
kialakítani. 

6.5. A Vak Bottyán utca felöli épülethomlokzat földszinti hosszának 30%-án közforgalmú 
helyiségeket kell kialakítani. 

6.6. Használatbavételi engedély megadásának feltétele a határoló közterületek teljes kiépítettsége 
és a terven jelölt, kötelezıen parkosítandó területek kialakítása. 

 
7. KL-KT/XIX övezetre vonatkozó egyedi elıírás 
 

A KL-KT övezető Ferihegyi út telke és a KV-IK célzott területfelhasználási módú terület 
között elhelyezkedı KL-KT övezető területrészen az autóbusz-végállomás perontetıi 
elhelyezhetık. 

 
8. Z-FK/XIX/1 területre vonatkozó egyedi elıírás 

A terület az autóbusz-pályaudvar 14 m-es behajtójának kialakíthatására igénybevehetı. 
 

9. Övezetbe nem sorolt közterületekre és közhasználatra átadott területekre vonatkozó 
elıírások 

 
9.1 Közterületen épület, építmény – átlátást biztosító autóbuszváró és telefonfülke kivételével – 

nem helyezhetı el.  
9.2 A közterületeket az akadálymentes közlekedés követelményeinek megfelelıen kell 

kialakítani. 
9.3 A Sibrik Miklós utcai felüljáró nyugati járdája és a felüljáró telkét határoló épülethomlokzat 

között épített jellegő kapcsolatot (gyalogoshidat) lehet létrehozni. 
9.4. Közhasználat számára átadott magánterületen kereskedelmi célú építmény (elárusító 

pavilon) nem helyezhetı el. A szabályozási tervlapon jelölt magánterületet keresztezı 
kötelezı átjárási irányokat szolgalmi jogként kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

9.5 A telken belüli utak és járdák kiépítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat 
terhelik. 

 
10. Közlekedés 
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10.1. A Ferihegyi repülıtérre vezetı út - Sibrik Miklós felüljáró - Vak Bottyán utca - Lehel utca 
által határolt terület beépítéséhez – annak használatbavételéig megvalósítandó - szükséges 
közlekedési infrastruktúra-fejlesztés: 

 
a) Kıbánya - Kispest autóbusz-pályaudvar átépítése. Második különszintő 

gyalogoskapcsolat létesítése a metró-végállomás és az autóbusz-pályaudvar között. 
b) 330 P+R rendszerő parkoló férıhely létesítése önálló parkolóházban, maximum 3 

szinten. 
c) Sibrik Miklós felüljáró - Szabó Ervin utca - Bartók Béla utca - Vak Bottyán utca 

csomópont átépítése. A csomópont forgalmi kapcsolatai Kıbánya - Kispest autóbusz-
pályaudvar területét nem vehetik igénybe. 

d) Ferihegyi repülıtérre vezetı út - Lehel utca külön szintő csomópontjában a hiányzó 
csomóponti ágak kiépítése. 

e) Vak Bottyán utca (Lehel utca - Sibrik Miklós felüljáró közötti szakaszának) 2x2 
forgalmi sávos keresztmetszetővé fejlesztése, a gyalogos és kerékpáros felületek 
kiépítése. 

f) Lehel utca (Ferihegyi repülıtérre vezetı út - Vak Bottyán utca közötti szakaszának) 
bıvítése. 

g) Felül kell vizsgálni a Sibrik  M. út – Gyömrıi út,  Üllıi út – Lehel utca, Üllıi út – 
Simonyi Zsigmond – Szabó Ervin utca csomópontokat, a kereskedelmi beruházások 
forgalomnövekménye miatt esetlegesen szükségessé váló csomóponti kiskorrekciókat 
meg kell valósítani. 

h) A Derkovics Gy. utca elkerülését biztosító útvonal (XVIII-XIX. kerületi szakaszának) 
beruházás elıkészítése megkezdıdik. A kereskedelmi létesítmények 
használatbavételének idejére benyújtásra kész engedélyezési tervvel kell rendelkezni, 
az engedélyezési eljárást meg kell kezdeni. 

i) A P+R parkolóház földszintjén minimum 60 B+R rendszerő kerékpárırzıt kell 
létesíteni. 

 
10.2. Kıbánya - Kispest autóbusz-pályaudvar kialakítására vonatkozó elıírások: 
 

a) Az autóbusz-pályaudvarnak meg kell felelnie a helyi és helyközi közlekedés jelenlegi, és 
távlati forgalmi igényeinek. 

b) Az autóbusz-pályaudvar és a metró-végállomás között két különszintő gyalogos 
kapcsolatot kell biztosítani. A gyalogos kapcsolatok minimális szélessége 6-6 m. 

c) Az autóbusz-pályaudvar mőszaki paramétereit (őrszelvény, peron szélességek, fordulási 
sugarak, stb.) a BKV Rt. által meghatározott igényeknek megfelelıen kell kialakítani. 

d) Az autóbusz-pályaudvar területét csak a gyalogos és a tömegközlekedési forgalom veheti 
igénybe. 

 
10.3. Ingatlanok gépjármővel történı megközelítésére vonatkozó elıírások: 
 

a) A Vak Bottyán - Simonyi Zsigmond - Bethlen Gábor – Szabó Ervin utcák által határolt 
területen a Vak Bottyán és a Simonyi Zsigmond utcákon új útcsatlakozás vagy 
kapubehajtó nem létesíthetı. 

 A területek átépítésekor - annak feltételeként - más közterületi kapcsolat kialakíthatósága 
esetén a Vak Bottyán utcai és Simonyi Zsigmond utcai meglévı kapubehajtókat meg kell 
szüntetni. 

b) A Derkovits Gyula - Wesselényi - Móricz Zsigmond - Simonyi Zsigmond utcák által 
határolt területen a Simonyi Zsigmond utcán új útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem 
létesíthetı. 
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c) A Ferihegyi repülıtérre vezetı út - Sibrik Miklós felüljáró - Vak Bottyán utca - Lehel utca 
által határolt területen a Ferihegyi repülıtérre vezetı úton útcsatlakozás vagy kapubehajtó 
nem alakítható ki. 

 A Lehel utca - Ferihegyi repülıtérre vezetı út csomópont csomóponti ágához 
kapcsolódóan csak a P+R parkoló számára alakítható ki önálló útcsatlakozás. 

 
10.4. A VK-XIX/SP jelő építési övezet területén a Vak Bottyán utca felöli elıkert 20 méter széles 

sávjában felszíni parkoló nem létesíthetı. 
 
11. Közmővekre vonatkozó elıírások 
 
11.1. A területen új beépítés csak a teljes alapközmő-hálózat létesítését követıen valósítható meg. 
11.2. A meglévı és tervezett közmőlétesítmények (hálózatok és mőtárgyak) helyigényét 

közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani. 
11.3. Közmővezetékek elhelyezése csak térszín alatt valósítható meg. 
11.4. A közüzemi víznyomócsı hálózaton  föld feletti tőzcsapok létesíthetık. 
11.5. A közcsatornába bevezetett szenny- és csapadékvizek vízminıségének meg kell felelniük a 

rendeletben elıírt határértékeknek.  
11.6. A szenny- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése az érintett területre vonatkozó általános 

csatornázási terv felülvizsgálatában rögzített feltételek teljesítése esetén valósítható meg. 
11.7. Körzeti gázellátó rendszerek esetében a MSz 7048. számú szabványban rögzített 

védıtávolságokat kell betartani. 
11.8. A tervezett transzformátorokat épületen belül, közterületrıl megközelíthetıen kell 

elhelyezni. 
11.9. Önálló távközlési antennatartó szerkezet (torony) a területen nem helyezhetı el. 
11.10. Épületek tetején 6 méternél magasabb antenna csak külön építési engedély alapján 

helyezhetı el. Amennyiben ettıl magasabb antenna elhelyezése válik szükségessé, akkor 
építészeti megoldással kell kiegészíteni. 

 
12. Zöldfelületek 
 
12.1. A szabályozási tervlapon parkosításra jelölt területek komplex kertépítészeti terv alapján 

alakítandók ki. 
12.2. A tervezési területen a zöldfelületi rendszer kialakításáról gondoskodni kell. 
12.3. Az építési engedélyezési eljárások során be kell szerezni az I. fokú környezetvédelmi 

hatóság hozzájárulását. 
12.4 Fát kivágni csak engedély birtokában, pótlási kötelezettséggel szabad. A kivágott fák 

pótlásáról az általános elıírásokban megállapított módon kell gondoskodni. 
12.5  A telkek zöldfelületének számításakor a térszín alatti jármőtároló fölötti, növényzettel 

borított felületek a talajréteg vastagságától függetlenül nem vehetık figyelembe. 
12.6. A kellı lombkorona-fedettség biztosításához a telkek minden 200 m2-e után legalább egy 

nagy lombkoronát nevelı fát kell ültetni. 
12.7. A mozgáskorlátozottak és gyermekkocsival közlekedık akadálytalan közlekedése érdekében 

a gyalogútvonalakon, a közúti gyalogos átkelıhelyeknél süllyesztett szegélyek és a lépcsık 
mellett megfelelı hajlásszögő rámpák alkalmazása kötelezı. 

12.8 Az intermodális közlekedési csomópont kialakítása miatt, a Simonyi Zsigmond utca 
átépítése által érintett, a BVKSZ 5. sz. mellékletében sorolt, fıvárosi jelentıségő védett 
fasor átalakítására (fakivágás, pótlás) vonatkozó kertészeti engedélyezési tervet kell az 
útépítési tervhez – engedélyeztetésre – benyújtani. 

12.9 A Vak Bottyán utca L7 keretövezet felıli telkek határa mentén dupla fasort kell telepíteni.  
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13. Környezetvédelem 
 
13.1 A tervezési terület levegıtisztaságvédelmi szempontból a „Budapest és környéke 

levegıszennyezettségi agglomeráció” területébe tartozik. 
13.2 Termelı, üzemi technológia a területre nem telepíthetı. 
13.3 A telkeket hasznosítás (beépítés) elıtt közmővesíteni kell, a szikkasztás tilos. 
13.4 A tervezési terület felszín alatti vizek érzékenysége szerinti besorolása „B - érzékeny”. 
13.5 A területen keletkezı kommunális hulladékot a kerületben szokásos győjtı-ártalmatlanító 

rendszerhez csatlakozva kell kezelni. 
13.6 A területen képzıdı veszélyes hulladékot a vonatkozó jogszabály szerint kell győjteni, 

tárolni és ártalmatlanításra átadni. Veszélyes hulladék kezelése a területen tilos. 
13.7 A zajterhelési határértékek vonatkozásában a tervezési terület „lakóterület (nagyvárosias 

beépítéső), vegyes terület” besorolású. 
13.8 A Vak Bottyán útra és a Simonyi Zsigmond utcára nézı, huzamos emberi tartózkodásra 

szánt helyiségek akkor létesíthetık, ha a belsı téri zajszintet a vonatkozó szabvány szerint az 
épületszerkezet hanggátlása biztosítja. Hálóhelyiség ez irányban nem létesíthetı.  

13.9 Az uszoda rekreációs célú – sport- és játszó – kertjét a környezeti zaj ellen védeni kell. Ahol 
az uszodaépület-bıvítés nem képez zajárnyékoló létesítményt, a Simonyi Zsigmond utca 
mentén zárt kerítést kell létesíteni, legalább 2,0 m magasságig. A Móricz Zsigmond utcai 
kerítés mentén védı-zöldsávot kell telepíteni és fenntartani. 

13.10 A Vak Bottyán utca mentén az L7-es keretövezet felé környezetvédelmi védmővet 
környezeti hatástanulmányban javasolt módon a lakossággal egyeztetve lehet elhelyezni. 
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7. sz. melléklet 

BUDAPEST FİVÁROS XIX.KERÜLET (KISPEST) 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

9/2002. (IV.24.) SZ. RENDELETE  
Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 

43/2000. (XI.24.) sz. rendelet kiegészítésérıl. 

 
A Budapest Fıváros XIX. kerületi Kispest Képviselı-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében, 
a 7. § (3) bek. c. pontjában és a 14. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §  

A rendelet hatálya 

(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest XIX. kerület, Kispest Ady Endre út – 
Jáhn Ferenc utca – Esze Tamás utca – Vas Gereben utca által határolt területre 
vonatkozik. (továbbiakban: tervezési terület) 

 
Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv.  

(2) A tervezési területen az Országos Településrendezési és Építési   
követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban 
OTÉK), a 47/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban FSZKT), a 
48/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban BVKSZ),  az 54/1993. 
(1994.02.01.) sz. Fıv.Kgy. rendelet elıírásait, valamint a Budapest Fıváros 
XIX.kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 43/2000.(XI.24.) 
számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
(továbbiakban KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel 
és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

(3) A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, 
korszerősíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre 
hatósági engedélyt adni csak jelen rendelethez tartozó kiegészítı építési 
elıírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad.  

(4) A tervezési területen a szabályozási terv kötelezı elemeit, illetıleg jelen 
rendeletben meghatározott elıírásokat csak e rendelet módosításával lehet 
megváltoztatni vagy kiegészíteni. 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

82 

 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(5) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

a) Építési övezet (vagy övezet) jele.  
 

Övezet 

Jele 

 
b./ (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési-) övezet 
kötelezı elıírásairól: 
 

Beépítés módja Zöldfelület legkisebb   
értéke  % 

Szintterületi mutató 

Legnagyobb 
építménymagasság  m 

Kialakítható legkisebb 
telekterület m2 

Beépítés legnagyobb 
mértéke % 

 

 c./ Építési övezet  és határa. 

 d./ Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület 
közötti határvonal, kötelezı telekhatár, övezethatár. 

 e./ Építési hely (a telek beépíthetı része) területe és határvonala. Az építési 
hely közterület felé esı határai kötelezı, belsı határai irányadó jellegőek.  

 f./ Tervezési terület határa. 
 

(6) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, 
amelyek jellemzıen: 

-  az alaptérkép elemei,  

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK 
 

 

A tervezési terület Ady Endre út felé esı része az IZ-XIX/INT szabadonálló 
beépítéső, vegyes funkciói intézményterület, illetve az Esze Tamás út felé esı része 
az L4-XIX/IO2  építési övezet, mely jellemzıen elıkert nélküli, vegyes-, ikres és 
oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthetı lakóterület.  
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EGYEDI ÉPÍTÉSI EL İÍRÁSOK 

 
 

Telekalakítás 
 

A 167261, 167262, 167263, 167254 hrsz-ú telkeket össze kell vonni.  
 

 

Beépítés 

(7) A 4. § szerint kialakított telek beépítésénél a határoló utak felıl legalább 
5,0 m elıkertet kell biztosítani. Az elıkert az Ady Endre út – Jáhn Ferenc u., 
valamint az Ady E.út - Vas Gereben u. sarkon, mindkét irányban max. 5,0 m 
építménymagassággal beépíthetı. Az Ady Endre út, Vas Gereben u., - Jáhn 
Ferenc u. felıl a telek homlokvonalát érintı épülettömeget minimum 2,5 méter 
szabad szélességben árkádosítani kell, és azt közforgalom elıl elzárni nem 
szabad.  

Az oldal és hátsóke 

rt a 167265 és 167267 hrsz. telek felıl egyaránt min. 6,0 m.  

(8) A 4 §-ban meghatározott telken legfeljebb 12600 m2 beépített 
szintterület alakítható ki az építménymagasságra és a beépítési %-ra vonatkozó 
övezeti elıírások megtartása mellett.  

 
6. § 

 
Környezetvédelem 

 
A szabályozási tervben fel kell tüntetni a területek szennyezıdés iránti érzékenység 
szerinti besorolását.  
 

7. § 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet a 43/2000. (XI.24.) sz. önkormányzati rendelet 7.sz. mellékletét 
képezi.  
 
 
 

Dr. Istvánfi Sándor sk.     Timár Béla sk. 
       jegyzı       polgármester 
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8. sz. melléklet 

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET, (KISPEST) ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2002.(VII.5.) SZ. RENDELETE Kispest 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 
43/2000.(XI.24.)sz. rendelet kiegészítésérıl. 

 
 

A Budapest Fıváros  XIX. kerületi Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdés, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. 
§ (3) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §  

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet természetben a Budapest XIX. ker. Kispesten, a Nagykırösi 
út, Hofherr Albert utca, Nádasdy utca és a Garázs utca által határolt területre 
vonatkozik (továbbiakban: a terület). 

(2) A területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban: építkezni) 
és ezekre hatósági engedélyt adni csak a helyi építési szabályzat ezen kiegészítı 
rendelkezéseiben és e rendelethez tartozó a kerületi szabályozási tervben 
foglaltaknak megfelelıen szabad. 

(3) E kiegészítı rendelkezésekben és a szabályozási tervben nem 
szabályozott kérdésekben  

- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK),  

- a 46/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: FSZKT 
rendelet),  

- a 47/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: BVKSZ),  
- a 48/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet elıírásait  
- a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-

testületének 43/2000.(XI.24) számú, Kispest Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: KVSZ)  

és az egyéb általános érvényő rendelkezéseket kell betartani. 
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A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(4) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak 

a) Tervezési terület határa. 

b) Építési övezet (vagy övezet) jele.  
(a BVKSz jel - XIX. ker. - övezet jele) 
 

BVKSz jel 
Beépítés módja Beépítettség megengedett 

legnagyobb mértéke 
Szintterületi mutató megengedett 

legnagyobb mértéke 

 XIX.ker.-öv.jel Építménymagasság 
legkisebb–legnagyobb  

Kialakítható legkisebb 
telekterület mérete 

Zöldfelület legkisebb mértéke 

 

c) Területegység határa (övezeteket elválasztó vonal). 

d) Építési övezet, övezet és határa. 

e) Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület 
közötti határvonal. 

f) Építési hely, amely a telek beépíthetı részének területe és határvonala. 
A szabályozási tervben jelzett irányadó telekhatárnál több vagy kevesebb, 
illetve nagyobb vagy kisebb telek létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- 
és hátsókertek nagyságát figyelembe véve értelem szerint változhat. 

g) Kötelezı telekhatár, az (építési-) övezeteket elválasztó új telekhatár. 

h) Megszüntetı jel, amely a kötelezı elemek megvalósulásához szükséges 
megszüntetéseket jelzi (megszőnı szabályozási vonal, telekhatár stb.). 

(5) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, 
amelyek jellemzıen: 

a) az alaptérkép elemei,  

b) irányadó telekhatár, mely az övezeti elıírás szerint kialakítható, 
változtatható, megszüntethetı, 

(6) A szabályozási tervtıl való eltérés: 

a) A kötelezı elemektıl eltérni nem lehet, azok módosítása csak a terv 
ismételt egyeztetésével és jóváhagyásával együtt lehetséges. 

b) Az irányadó elemektıl el lehet térni, ha az eltérés által érintett 
ingatlanok tulajdonosai azt közös (elvi) építési engedélyezési eljárás során 
kérik. Az így keletkezı (elvi) építési engedély a továbbiakban az érintett 
ingatlanokra kötelezı érvényő. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

Beépítésre szánt területek 

(7) A terület belterület, amely a következı terület-felhasználási egységekre 
oszlik: 

a) Beépítésre szánt területek: 
Intézményterület    (I-XIX) 

b) Beépítésre nem szánt területek: 
Közlekedési célú közterület   (KL-KT-XIX) 
Védelmi, véderdı terület   (E-VE-XIX) 
Közterületek 

(8) Intézményterület 
Intézményterület, amely az alábbi, helyi, építési övezetekre van felosztva: 

I-XIX/SZ jelő, jellemzıen szabadonálló beépítéső intézmény-terület 
(KVSz); 

(9) Közlekedési célú közterület 
Közlekedési célú közterület, amely az alábbi, helyi, építési övezetekre van 

felosztva: 
KL-KT-XIX jel ő, fıvárosi jelentıségő közlekedési terület (KVSz); 

(10) Védelmi, véderdı terület 
Védelmi, véderdı terület, amely az alábbi, helyi, építési övezetekre van 

felosztva: 
E-VE-XIX/1 jelő, kizárólagos védelmi funkciót betöltı véderdı 

terület (KVSz). 

EGYEDI ÉPÍTÉSI EL İÍRÁSOK 

 

Környezetvédelem 

(11) A föld és a talaj védelme 

a) A potenciálisan talajszennyezı anyagokat csak saválló és vízzáró 
burkolaton, zártan és fedetten, megfelelıen biztonságos módon szabad 
tárolni és azokat az elıírásoknak megfelelı – bizonylatolt - módon az 
elıállítónak el kell szállíttatni. 

b) Mivel a területen – gázolaj és származékai – talajszennyezés történt, 
ezért minden új építés és használat elıfeltétele részletes talajvizsgálat 
készítése és az annak megfelelı környezetvédelmi intézkedések megtétele, 
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amelyeket már az engedélyezési tervek készítésével együtt dokumentálni 
kell. 

(12) A víz védelme 

a) A tervezési területen a kommunális szennyvizek csatornázását ki kell 
építeni. 

b) A gépkocsi parkolófelületek vizeit csak olaj- és homokfogón át lehet a 
csatornahálózatba juttatni. 

(13) A levegı védelme 

a) Légszennyezı tevékenység esetén az elérhetı legjobb technika alapján 
jogszabályban ill. a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának 
keretében kibocsátási határértéket ill. levegıvédelmi követelményeket kell 
megállapítani. 

b) Az épületeket olyan korszerő főtési technológiákkal kell megvalósítani, 
melyek a lehetı legkisebb mértékő légszennyezést okozzák (gáz- ill. 
elektromos tüzelés). 

(14) A zaj és rezgés elleni védelem 

a) A területet övezı lakóterületek zaj elleni védelmérıl gondoskodni kell. 
A telken belüli közlekedésbıl eredı zajszennyezés ellen a területen belül 
már kialakított, továbbra is fenntartandó ill. többszintessé fejlesztendı 
véderdısáv gondoskodik. 

b) Olyan tevékenység a területen nem folytatható, mely a lakó- és 
intézményterületekre az elıírt mértéknél nagyobb zaj- és 
rezgésszennyezést okoz. 

c) Üzemi tevékenységbıl adódó, határértéket meghaladó zajszennyezés a 
területen nem megengedett. 

d) A területre vonatkozó, zaj elleni védelmet szabályozó rendelet szerint a 
tervezési terület „lakóterület és intézményterület laza beépítéssel” területi 
funkcióba tartozik, melynél 
- az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységbıl származó max. 

zajszint: 
- nappal: 50 dB(A) 
- éjjel:  40 dB(A) 

- a közlekedésbıl származó max. zajszint: 
- az M5-ös út környezetében: 

    - nappal: 65 dB(A) 
    - éjjel:  55 dB(A) 

 - a belsıbb területeken: 
    - nappal: 60 dB(A) 

   - éjjel:  50 dB(A) 
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(15) Az élıvilág védelme 

a) A tervezési területen sem különösebb védelmet szükségessé tevı állat- 
ill. növénytársulás, sem védendı egyed nem található. 

b) A meglévı növényzet védelmérıl és a zöldfelületek létesítésérıl a 
zöldfelületi elıírások rendelkeznek. 

c) A területen az új beruházások miatt kivágott fákat a XIX. kerületi KVSZ 
6. §-ának elıírásai szerint kell pótolni. 

(16) Hulladékgazdálkodás 

a) A kommunális hulladék győjtésérıl és rendszeres elszállításáról a városi 
szemétgyőjtés (FKFV Rt.) keretén belül kell gondoskodni. 

b) Veszélyes hulladékot termelı tevékenység (pl.: BKV telephely, 
autómosó, benzinkút stb.) veszélyes hulladékának biztonságos és 
ellenırzött ideiglenes tárolásáról és – rendszeres vagy alkalmankénti - 
elszállításáról (lerakóba vagy ártalmatlanításra) a termelınek gondoskodni 
kell. 

5. §  

Az épített környezet védelme 

(1) Mőemlékvédelem 

a) A tervezési területen mőemléképület vagy egyéb mőemléki védettségő 
terület nincs. 

(2) A terület régészeti védelme 

a) A területen földmunkával járó építkezés megkezdése elıtt a Budapesti 
Történeti Múzeumot értesíteni kell, hogy a földmunkákat figyelemmel 
kísérhesse. 

b) Az elıkerülı régészeti leleteket – a hatályos elıírások szerint – 
biztosítani kell és azokról a BTM-et értesíteni kell. A BTM leletmentési 
munkálatait és az abból adódó idıveszteséget az építtetı tőrni köteles. 

 

Közlekedés, közútcsatlakozás, parkolás 

(3) I. rendő fıút: az M5 bevezetı szakasza a (166862) hrsz., és Hofherr 
Albert utca csomópontjának szabályozási szélessége a szabályozási terv szerint 
állapítandó meg, amely az út folyamatos szakaszán további 2,0 és 8,0 m közötti 
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sáv közút céljára történı lejegyzését, összességében az érintett részén kb. 55,0 – 
60,0 m közötti – méretezett – szabályozási szélességet jent. 

(4) Győjtı utak: 

a) Hofherr Albert utca szabályozási szélessége változatlan (kb. 25,0 m); 

b) Nádasdy utca szabályozási szélessége változatlan (kb. 16,0 m). 

(5) Lakóutcák: 

a) a Garázs utca szabályozási szélessége a mai kerítésvonalnak 
megfelelıen alakítandó ki, ami további kb. 2,0 m sáv közút céljára történı 
lejegyzését, összességében kb. 18,0 m szabályozási szélességet jent. 

b) a tömbbelsıben nyitandó új utca szabályozási szélessége 12,0 m. 

(6) Közútcsatlakozás részletes elıírásai 

a) A területen közútcsatlakozás csak az illetékes közlekedési hatóság 
engedélyével létesíthetı. 

b) Egy-egy közúti csatlakozás 12 m-nél szélesebb nem lehet. 

(7) Parkolás 

a) A területen az OTÉK által számított, a funkcióhoz legalább szükséges 
parkolószámon felül közforgalom elıtt megnyitott parkoló nem létesíthetı. 

b) A legalább szükséges parkolók 100%-a a felszínen elhelyezhetı. 

c) Bármely épületben parkolók csak csoportosan helyezhetık el, egyedi 
gépkocsitároló építmény, és sorgarázs nem helyezhetı el. 

7. §  

Telekalakítás 

(1) A közterületek szabályozásának végrehajtása az ingatlanok 
beépíthetıségének feltétele. 

(2) A különbözı terület-felhasználási egységek (övezetek, építési övezetek) 
részére önálló telek kialakítása kötelezı. 

 

Rendeltetés 

(3) Intézményterületen az általános elıírások szerinti funkciók (OTÉK 15. 
és 17.§, a BVKSz. 36. és 40.§, valamint a KVSZ 21.§ (1) bek. valamint az 53. 
és 59.§), telepíthetık. 
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(4) A területen csak olyan intézmény helyezhetı el, amely az I. rendő fıutat 
képezı M-5 autópálya bevezetı szakasza és a Nagykırösi út, valamint 
csomópontjuk által keletkezı környezeti terhelést elviselik és ezen utak 
forgalomkorlátozásához nem vezetnek. Nem helyezhetı el tehát csendet igénylı 
létesítmény mint lakás, gyermeknevelés, iskola, oktatás, egészségügy, csendet 
igénylı kutató stb. létesítmények. 

(5) A területen lévı autós tanpálya és tanmőhely továbbra is fenntartható és 
az általános elıírások szerint fejleszthetı, ha a fejlesztésbıl a környezı 
lakóterületre nagyobb környezeti terhelés nem következik. 

(6) Üzemanyagtöltı csak a KSzT által kijelölt tömbben telepíthetı. 

 

Beépítés 

(7) A területen bármely építési munkára engedély csak a szabályozási terv 
szerinti közterületalakítások végrehajtása után, az ingatlan teljes közmővel 
történı elláthatóságának biztosításával, és legfeljebb a tervezett M5 autópálya 
bevezetı szakasza, Nagykırösi út, Hofherr Albert utca csomópont kiépítésével 
egyidıben adható. 

(8) Az elı-, oldal- és hátsókert méreteket a szabályozási terv az alábbiak 
szerint tartalmazza: 

a) Az elıkert legkisebb mérete:    5,00 m; 

b) Az oldalkert legkisebb mérete: =Ém/2=  7,50 m; 

c) A hátsókert legkisebb mérete: =Ém=   15,0 m, 
a Nádasdy és Garázs utcák felöl kialakítandó 
véderdı terület felé:     5,00 m. 

(9) Az építési övezet szerinti általánosan elıírt beépítési módot a 
Szabályozási terv az építési hely és építési vonal szabályozási elemekkel 
ingatlanonként – a meglévı adottságoknak megfelelıen - egyedi módon is 
szabályozza, de az általános építési elıírások (tőztávolság, oldalkert, hátsó kert 
stb.) ebben az esetben is betartandók. 

(10) Az irányadó telekhatároktól történı eltérés esetén telekalakítási és/vagy 
építési engedély csak az érintett ingatlanokra egységesen készített – a 
telekalakítás és a beépítés feltételeit tisztázó (KVSZ 3. §) – elvi építési engedély 
alapján adható. 
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10. §  

Zöldfelületek kialakítása 

(1) A Szabályozási tervnek megfelelıen kötelezı, egybefüggı 
zöldfelületeket kell létrehozni és azokon nagy lombot növelı fákat kell ültetni. 

(2) Az ingatlanok be nem épített területének minden 100 m2-e után min. 1 
db nagy lombot növelı fát kell telepíteni. 

(3) A belsı telekhatárok mentén és a belsı utakat szegélyezve legalább 6 
m-enként, egységes fajú, lombhullató fákból fasort kell ültetni. 

(4) A felszíni parkolókat az OTÉK-ban meghatározottak szerint egységes 
fafajú, lombhullató egyedekbıl fásítottan kell kialakítani. 

(5) Az utcai fasorokat meg kell tartani, illetve azok foghíjait ugyanazon 
fafajjal kell pótolni. 

(6) Az (elvi) építési engedélyezési tervdokumentációknak minden esetben 
táj- és kertépítész mérnök által készített kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. 

(7) Az ingatlanokon kötelezı összefüggı, intenzív zöldfelületként kell 
kialakítani: 
- az elıkertek területét a közútcsatlakozások kivételével 
- az oldalhatárok mentén legalább 5 m széles sávot 
- a hátsó telekhatár mentén legalább 10 m széles sávot, 

amely területeken szgk. parkoló – a megközelítı utak nélkül – is 
elhelyezhetı, ha a parkoló felülete ún. mőanyag gyeprácsos kialakítású. 

(8) A zöldfelület mértékébe a kertek és dísz-kutak vízfelülete 100 %-kal 
számíthatók be. 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK EGYEDI EL İÍRÁSAI 

 

I-XIX/SZ jel ő, 

Jellemzıen szabadonálló beépítéső intézményterület 

(9) Az építési övezetben az alábbiak szerint telepíthetık a funkciók: 

a) Üzemanyagtöltı állomás csak az új közterület Garázs utca menti 
véderdı terület közötti teleksáv Nagykırösi út felöli részén - a KSzT által 
kijelölt helyen - önálló telken, kiegészítı szolgáltató és vendéglátó 
épületekkel helyezhetı el. 
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b) Az új közterület, és a Nádasdy és Garázs utca menti véderdı terület 
közötti teleksávon a meglévı autós közlekedés tanpályái és az azt 
kiegészítı szolgáltató és iroda épületek funkció megtarthatók, és az 
övezetnek megfelelıen bıvíthetık. 

(10) Az elıkertbe az üzemanyagtöltı állomás elıtetıje kinyúlhat. 

(11) Az új közterület, és a Nádasdy és Garázs utca menti véderdı terület 
közötti teleksávon a meglévı autós közlekedés tanpályái részére az új közterület 
felöl a telekalakítással egyidıben új közút csatlakozás létesítése kötelezı, ezzel 
egyidıben a meglévı közútcsatlakozásokat meg kell szüntetni. 

(12) A Nagykırösi út- Hofherr Albert utca és a magánút által határolt 
területen a Nagykırösi út- Hofherr Albert utca és az M5-ös autópálya bevezetı 
szakaszának csomóponti keresztezıdésénél az építési hely 40,00 m-es sávjában 
az épületen – az építmény-magasságtól függetlenül – az épület homlokzata 
felett elhelyezhetı egy legfeljebb 6,00 m magasságú és 15 m szélességő hirdetı 
berendezés. 

(13) A terület Nagykırösi út és Hofherr Albert utca felöli részén az 
ingatlanok elıkertjében – sziluettképpel igazoltan – önálló, oszlopos hirdetı-
berendezések az alábbiak szerint helyezhetık el: 

a) reklám torony legfeljebb 3 m2 alapterülettel, 20,00 m magassággal, és 
legalább 50,00 m-es tengelytávolsággal helyezhetı el; 

b) reklám zászló egy telken legfeljebb 15,00 m magassággal, legalább 4,00 
m-es tengelytávolsággal, legfeljebb 50,00 m hosszon helyezhetı el. 

(6) A Garázs utca északi oldalán lévı lakóterület védelme érdekében a 
Garázs utca menti véderdı területén az üzemanyagtöltı állomás és Nagykırösi 
út forgalma környezeti terhelésének csökkentése érdekében zajvédı falat kell 
építeni. A zajvédı fal északi irányú – Nagykırösi út mentén, a tervezési 
területen túli szakaszán – az egységes továbbépítésérıl gondoskodni kell. 

12. §  

E-VE-XIX/1 jel ő, 

Kizárólagos védelmi funkciót betöltı véderdı terület 

(1) A véderdı meglévı fái csak indokolt esetben – szakmai véleménnyel 
alátámasztva – vághatók ki. A kivágott fák pótlását a BVKSz 15.§. (4) 
bekezdése alapján kell biztosítani olyan mértékben, hogy a területen legalább 4 
db fa/100 m2 fedettség alakuljon ki. 

(2) Az övezetben a közterületek felöl igényes anyagokból, áttört kerítés 
csak egységes építészeti tervek alapján építhetı. 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

93 

(3) Az ingatlan(ok) intézményterület felöli határán a szükséges mértékig 
zajvédı fal legfeljebb 4,00 m magassággal elhelyezhetı. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(4) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(5) Jelen rendelet a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 
(KVSz) szóló 43/2000. (XI. 24.) számú rendelet 8. sz. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Istvánfi Sándor sk.      Timár Béla sk. 
 Jegyzı       polgármester 
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9. SZ. MELLÉKLET  

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET, (KISPEST) ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2002.(VIII.30.) SZ. RENDELETE Kispest 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 
43/2000.(XI.24.)sz. rendelet módosításáról és kiegészítésérıl. 

 
 

A Budapest Fıváros  XIX. kerületi Kispest Önkormányzat Képviselı-testület a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdés, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § 
(3) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. §  
A többször módosított 43/2000.(XI.24.) számú rendelet, (továbbiakban KVSZ),  az 
59/A §-al  egészül ki az alábbiak szerint: 
 

 
„   59/A. §  

I-XIX/ SZ-P jel ő, 

Elsıdlegesen piac és vásárcsarnok célzott terület-felhasználású intézményterület 

(1) Az építési övezetben egységes beépítési és építészeti koncepció alapján 
elsıdlegesen piac és vásárcsarnok, valamint az azokat kiszolgáló illetve 
kiegészítı (szolgáltatási, vendéglátási ill. igazgatási) funkciók helyezhetık el. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás, illetve üzemanyagtöltı állomás 
nem helyezhetı el. 

(3) Az építési övezetben az épületek jellemzıen szabadonállóan 
helyezhetık el, de KSZT a kialakult állapotra tekintettel, az építési hely 
kijelölésével zártsorú, illetve a közös oldalhatárra történı építést is elıírhat. 

(4) Az építési övezet egészére készítendı Szabályozási Terv kötelezı 
alátámasztó munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat. 

(5) A Szabályozási Tervben az alábbi táblázatban megadott határértékeket 
kell alkalmazni: 
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31/A. sz. táblázat 

 
Építménymagasság 

Övezet 
jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
Leg- 
kisebb 

leg- 
nagyobb 

Zöldfe-
lület 

legkisebb 
mértéke 

Terep-
szint 
alatti 
beépítés 
legna-
gyobb 
mértéke 

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

I-
XIX/ 
SZ-P 

15.000 m2 
Szabadon- 

álló 
40 % 6,00 m 15,00 m 35 % 60 % 

 
2,00m2/m2 

 

           ” 
 

2. § 
 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet melléklete a KVSZ 9.számú mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
 Dr.Istvánfi Sándor sk. Timár Béla sk. 
 jegyzı polgármester 
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A rendelet 9. sz. mellékletének 1.számú melléklete: 
 

1. 

Általános rendelkezések 
 

A KVSZ 9. számú mellékletének hatálya 

(1) A rendelet természetben a Budapest XIX. ker. Kispesten, a Nagykırösi út, 
Hofherr Albert utca, Katona József utca, és a vasútvonal 169171/2 hrsz. által 
határolt területre vonatkozik (továbbiakban: a terület). 

(2) A területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, 
épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban: építkezni) és ezekre 
hatósági engedélyt adni csak a helyi építési szabályzat ezen kiegészítı 
rendelkezéseiben és e rendelethez tartozó a kerületi szabályozási tervben 
foglaltaknak megfelelıen szabad. 

(3) E kiegészítı rendelkezésekben és a szabályozási tervben nem szabályozott 
kérdésekben  

- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK),  

- a 46/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: FSZKT 
rendelet),  

- a 47/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: BVKSZ),  
- a 48/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet elıírásait  
- a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-

testületének 43/2000.(XI.24) számú, Kispest Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: KVSZ) az 
ezen rendelet 4. §-ban foglalt módosítással és az egyéb általános 
érvényő rendelkezéseket kell betartani. 

2. 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(1) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak 

a) Tervezési terület határa. 

b) Építési övezet (vagy övezet) jele.  
(a BVKSz jel - XIX. ker. - övezet jele) 
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BVKSz jel 
Beépítés módja Beépítettség megengedett 

legnagyobb mértéke 
Szintterületi mutató megengedett 

legnagyobb mértéke 

 XIX.ker.-öv.jel Építménymagasság 
legkisebb–legnagyobb  

Kialakítható legkisebb 
telekterület mérete 

Zöldfelület legkisebb mértéke 

 
 

c) Területegység határa (övezeteket elválasztó vonal). 

d) Építési övezet, övezet és határa. 

e) Közút szabályozási vonala, amely a közterület és a nem közterület 
közötti határvonal. 

f) Építési hely, amely a telek beépíthetı részének területe és határvonala. 
A szabályozási tervben jelzett irányadó telekhatárnál több vagy kevesebb, 
illetve nagyobb vagy kisebb telek létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- 
és hátsókertek nagyságát figyelembe véve értelem szerint változhat. 

g) Kötelezı telekhatár, az (építési-) övezeteket elválasztó új telekhatár. 

h) Megszüntetı jel, amely a kötelezı elemek megvalósulásához szükséges 
megszüntetéseket jelzi (megszőnı szabályozási vonal, telekhatár stb.). 

 

(6) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem képezi, 
amelyek jellemzıen: 

a) az alaptérkép elemei,  

b) irányadó telekhatár, mely az övezeti elıírás szerint kialakítható, 
változtatható, megszüntethetı, 

c)    Meglévı csatorna nyomvonala és védı távolsága. 
 

(7) A szabályozási tervtıl való eltérés: 

a) A kötelezı elemektıl eltérni nem lehet, azok módosítása csak a terv 
ismételt egyeztetésével és jóváhagyásával együtt lehetséges. 

b) Az irányadó elemektıl el lehet térni, ha az eltérés által érintett 
ingatlanok tulajdonosai azt közös (elvi) építési engedélyezési eljárás során 
kérik. Az így keletkezı (elvi) építési engedély a továbbiakban az érintett 
ingatlanokra kötelezı érvényő. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

3. 

Beépítésre szánt területek 

(1) A terület belterület, amely a következı terület-felhasználási egységekre 
oszlik: 

a) Beépítésre szánt területek: 
Intézményterület    (I-XIX) 
Jelentıs zöldfelülető intézményterület (IZ-XIX) 

b) Beépítésre nem szánt területek: 
Közterületek 

(2) Intézményterület 
Intézményterület, amely az alábbi, helyi, építési övezetekre van felosztva: 

I-XIX/SZ jelő, jellemzıen szabadonálló beépítéső intézmény-terület 
(KVSz); 

I-XIX/SZ-P jelő, jellemzıen szabadonálló beépítéső, piac és 
vásárcsarnok célzott terület-felhasználású intézmény-terület 
(KVSz-t kiegészítı új építési övezet). 

(3) Jelentıs zöldfelülető intézményterület 
Jelentıs zöldfelülető intézményterület, amely az alábbi, helyi, építési 

övezetekre van felosztva: 
IZ-XIX/S jelő, jellemzıen szabadonálló beépítéső sport és strand terület (KVSz). 
 

EGYEDI ÉPÍTÉSI EL İÍRÁSOK 
 

4. 
 

A települési környezet védelme 
 
(1) Hulladékkezelés: 

A kommunális hulladék zárt győjtésérıl és elszállításáról gondoskodni kell.  

Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek általában nem 
folytathatók, Az alkalomszerően keletkezı veszélyes hulladéknak minısülı 
anyagok elkülönített zárt, fedett tárolóban való átmeneti győjtésérıl, a 
szakszerő és bizonylatolt módon történı elszállításáról gondoskodni kell. 
 

(2)    Az élı természet védelme 
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A tervezési területen különösebb védelmet szükségessé tevı állat- ill. 
növénytársulás, sem védendı egyed nem található, a meglévı növényzetet a 
zöldfelületi elıírások szerint kell védeni. 

5. 

Közlekedés, közútcsatlakozás, parkolás 

(1) Vasúti rendeltetéső 169171/2 hrsz ingatlan, amelyen egy egyvágányú 
vasúti pálya helyezkedik el, melynek legkisebb szabályozási szélessége 10 
m., az ingatlan csak a vasúti vágány rendeltetésére szolgál, a vasúti vágány 
célját nem szolgáló szabad terület ápolt zöldfelületként tartandó fent. 

(2) I. rendő fıút: az M5 bevezetı szakasza a (166862) hrsz-ig és a 
Nagykırösi út, és azok Hofherr Albert utcai csomópontjának szabályozási 
szélessége a szabályozási terv szerint állapítandó meg, amely a Nagykırösi út 
folyamatos szakaszán a jelenlegi kerítés vonaláig húzódó sáv közút céljára 
történı lejegyzését jelenti, azaz összességében az érintett részén kb. 30,0 – 
60,0 m közötti – méretezett – szabályozási szélességet jelent. 

(3) Győjtı utak: 

a) Hofherr Albert utca szabályozási szélessége változatlan (kb. 25,0 m); 

b) Katona József utca szabályozási szélessége a szabályozási terv szerint 
állapítandó meg, amely a Katona József utca folyamatos szakaszán a 
tervezési terület felé 4,0 m-es sáv közút céljára történı lejegyzését jelenti, 
azaz összességében az érintett részén 16,0 m – méretezett – szabályozási 
szélességet jelent. 

(4) Közútcsatlakozás részletes elıírásai 

a) A területen ingatlanonként csak egy közúti csatlakozás létesíthetı. 

b) Egy-egy közúti csatlakozás 12 m-nél szélesebb nem lehet. 

c) A Katona József utcára közúti csatlakozás kialakítása csak olyan 
meglévı ingatlanhoz engedélyezhetı, mely más közúti fogalommal 
rendelkezı közterülettel nem határos. 

 

(5) Parkolás 

a) A területen az OTÉK által számított, a funkcióhoz legalább szükséges 
parkolószámon felül közforgalom elıtt megnyitott parkoló nem létesíthetı. 

b) A legalább szükséges parkolók 100%-a a felszínen elhelyezhetı. 

c) Bármely épületben parkolók csak csoportosan helyezhetık el, egyedi 
gépkocsitároló építmény, és sorgarázs nem helyezhetı el. 
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6. 

Telekalakítás 

(1) Az övezeti elıírásoknak nem megfelelı, meglévı telkek önállóan nem, 
csak a megfelelı telekalakítás után építhetık be. 

(2) A különbözı területfelhasználási egységek (övezetek, építési övezetek) 
részére önálló telek kialakítása kötelezı. 

7. 

Rendeltetés 

Intézményterületen az általános elıírások szerint (OTÉK 15. és 17.§, a BVKSz. 
36. és 40.§, valamint a KVSZ 53. és 59.§), telepíthetık funkciók az alábbi 
kiegészítéssel: 

a) önálló, közforgalom elıtt megnyitott parkolóház; 

b) önálló, közforgalom elıtt megnyitott üzemanyagtöltı állomás nem 
helyezhetı el. 

8. 

Beépítés 

(1) A területen telekalakítási és/vagy építési engedély csak a telephely 
egészére készített – a beépítés feltételeit tisztázó (KVSZ 3. §) – elvi építési 
engedély alapján adható. 

(2) A területen bármely építési munkára engedély csak a szabályozási terv 
szerinti közterületalakítások végrehajtása után adható, a használatbavétel 
feltétele az ingatlan teljes közmővel történı ellátásának biztosítása, és a 
csatlakozó közterületek menti közútfejlesztések megvalósulása. 

(3) Az elı-, oldal- és hátsókert méreteket a szabályozási terv tartalmazza, az 
újonnan kialakítandó telkeknél azokat az OTÉK 35., 36. §-ában foglaltak 
szerint kell meghatározni. 

(4) Az építési övezet szerinti általánosan elıírt beépítési módot a 
Szabályozási terv az építési hely és építési vonal szabályozási elemekkel 
ingatlanonként – a meglévı adottságoknak megfelelıen – egyedi módon 
szabályozza, de eltérı, az övezeti elıírásoknak megfelelı telekalakítás esetén 
az általános építési elıírások (tőztávolság, oldalkert, hátsó kert stb.) is 
betartandók. 

(5) A területen közös oldalhatár mentén csatlakozó beépítésnél  
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a) az utcai oldalon a homlokzati síkokkal vízszintes és magassági 
irányokban csatlakozni kell, 

b) a hátsó oldalon a szabadon maradó takaratlan tőzfal függıleges irányban 
nem lehet nagyobb 3 méternél, vízszintes irányban növényzettel takartan 
kell kialakítani. 

(6) A területen a tervezett beépítéseknél a meglévı, az egyes ingatlanokon 
áthaladó szennyvíz- és csapadékcsatorna mindenkori, hatályos elıírásoknak 
megfelelı védelmérıl vagy a csatornák kiváltásáról gondoskodni kell. 

9. 

Zöldfelületek kialakítása 

(1) A szabályozási tervnek megfelelıen kötelezı, egybefüggı zöldfelületet 
kell létrehozni és azon itt honos nagy lombot növelı fákat kell ültetni. 

(2) A belsı telekhatárok mentén és a belsı utakat szegélyezve legalább 6 
m-enként ültetett, nagy lombot növelı, egységes fajú faegyedekbıl fasort kell 
ültetni, és a felszíni parkolókat az OTÉK-ban meghatározottak szerint 
egységes fajú egyedekbıl fásítottan kell kialakítani. 

(3) Az utcai fasorokat meg kell tartani, illetve azokat hasonló fafajjal kell 
pótolni. 

(4) Az (elvi) építési engedélyezési tervdokumentációknak minden esetben 
táj- és kertépítész mérnök által készített kertépítészeti tervet is kell 
tartalmaznia. 

(5) A használatba vételi engedély megadásának feltétele az engedélyezett 
zöldfelületek megvalósulása. 

(6) Az ingatlanokon kötelezı összefüggı, háromszintő zöldfelületként kell 
kialakítani az övezeti határok mentén fekvı oldal és hátsókerteket, az elı és 
oldalkerteket fasorral kell kísérni és zöldfelületként kialakítani. E 
zöldfelületekben gyeprácsos felülető személygépkocsi parkolóhely – a 
hozzávezetı út nélkül – is kialakítható. 

(7) A zöldfelület mértékébe 

a) a nem vízzáró burkolattal ellátott sportterületek (vörös salakos 
sportpálya, homokgödör stb.) 

b) és a vízterületek 100 %-kal számíthatók be. 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

102 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK EGYEDI EL İÍRÁSAI 

10. 

I-XIX/SZ jel ő, 

Jellemzıen szabadonálló beépítéső intézményterület 

(1) Az építési helyek Hofherr Albert utca felöli 15,00 m mély sávjában a kötelezı 
legkisebb építménymagasság 7,50 m. 

(2) Az építési övezet beépítési módja: jellemzıen szabadonálló, de a 
166906/69 hrsz ingatlanból a Használtcikk Piac meglévı és 
meghosszabbítani tervezett épület felöli oldalon kialakítandó új ingatlanon a 
Szabályozási Terven jelölt módon az oldalsó telekhatárra történı épület-
elhelyezés a KVSZ 3. §-ában meghatározott tartalommal elkészített, jogerıs 
elvi építési engedély alapján engedélyezhetı. 

(3) A Hofherr A. u., Katona J. u., sportpálya és az irányadó telekhatár által 
határolt új nagymérető ingatlanon két közúti csatlakozás létesíthetı a Hofherr 
A. utca felöl úgy, hogy a csatlakozási tengelyek között legalább 50 m-nek 
kell lennie. 

(4) A (166906/68) hrsz ingatlan területét kötelezı zöldfelületként kell 
kialakítani, azon gyeprácsos felülető személygépkocsi parkolóhely a 
szomszédos KAC sportpálya területéhez csatolás esetén kialakítható, épület 
nem helyezhetı el. 

(5) A (166906/68) hrsz ingatlan területe a szomszédos (166906/69 hrsz-ú, 
illetve a KAC sportpálya területe) ingatlanokhoz csatolható, ekkor az 
ingatlan területe a beépítés mértékébe beszámítható, de azon épületet 
elhelyezni nem lehet. 

11. 

I-XIX/SZ-P jel ő, 

Elsıdlegesen piac és vásárcsarnok célzott terület-felhasználású intézményterület 

(1) Az építési övezetben a használtcikk-, és –autó piac épületei, és az azokat 
kiegészítı szolgáltató, vendéglátó és irodai épületek helyezhetık el. 

(2) Az építési övezet beépítési módja: jellemzıen szabadonálló, de a 
166906/67 hrsz ingatlan felöli oldalon a meglévı oldalhatáron álló épület 
megmaradhat és kiegészülhet a Szabályozási Terven jelölt módon. Az 
oldalhatárra történı épület elhelyezés a KVSZ 3. §-ában meghatározott 
tartalommal elkészített, jogerıs elvi építési engedély alapján engedélyezhetı. 
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(3) Az építési helyek Nagykırösi út felöli 25,00 m mély sávjában a kötelezı 
legkisebb építménymagasság 7,50 m. 

(4) Az építési helyek Hofherr Albert utca felöli 15,00 m mély sávjában a 
kötelezı legkisebb építménymagasság 7,50 m. 

(5) Az Autópiac területén pavilon épület és hozzátartozó, legfeljebb 20 
gépkocsi tárolására szolgáló terület fölé ideiglenes lefedés: 

a) a KVSZ 3. §-ában meghatározott tartalommal elkészített, csak az építési 
helyre kiterjedı, jogerıs elvi építési engedély alapján, az építési helyen 
belül, legalább 4,50 m építménymagassági értékkel, legfeljebb 10 éves 
idıtartamra helyezhetı el; 

b) az építési helyen kívül, és a Nagykırösi út felöli elsı építési helyeken 
nem helyezhetı el. 

(6) A terület Nagykırösi út és Hofherr Albert utca felöli részén az 
ingatlanok elıkertjében – sziluettképpel igazoltan – önálló, oszlopos hirdetı-
berendezések az alábbiak szerint helyezhetık el: 

a) reklám torony legfeljebb 3 m2 alapterülettel, 20,00 m magassággal, és 
legalább 50,00 m-es tengelytávolsággal helyezhetı el; 

b) reklám zászló egy telken legfeljebb 15,00 m magassággal, legalább 4,00 
m-es tengelytávolsággal, legfeljebb 50,00 m hosszon helyezhetı el. 

(7) A használtcikk-, és –autó piac részére kialakítandó ingatlanra a 
Nagykırösi útról legfeljebb öt közúti csatlakozás kialakítható úgy, hogy a 
csatlakozási tengelyek között legalább 150 m-nek kell lennie és a nagyíves 
mozgások a közlekedési szakhatóság elıírása szerint korlátozhatók. 

(8) A szabályozási terven jelölt kötelezı zöldfelületet folyamatosan, úgy 
kell kialakítani, hogy annak területét legalább az egyes építmények 
kialakításakor az elhelyezett épület bruttó alapterületével azonos nagyságú 
területtel növelni kell. 

(9) A kötelezı zöldfelület mértékébe 30%-kal beszámíthatók a nem vízzáró 
burkolatú területek, ha azokon a fatelepítésre vonatkozó BVKSz 15.§. (4) 
bekezdésében foglaltakat maradéktalanul megvalósítják. 

12. 

IZ-XIX/S jel ő, 

Jellemzıen szabadonálló beépítéső sport és strand célzott terület-felhasználású, 
jelentıs zöldfelülető intézményterület 
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(1) Az építési övezetben a sportolás épületei, és az azokat kiegészítı 
szolgáltató, vendéglátó és iroda épületek helyezhetık el. 

(2) Bármely új építés, létesítés esetén az új létesítményhez az OTÉK által 
elıírt kötelezı parkolószám 100%-át, és az egész telekre vonatkozóan a 
parkolószám 50 %-át kell telken belül elhelyezni, busz megállóhelyek az 
ingatlan elıtti közterületen, és várakozóhelyek az elıkertben is 
elhelyezhetık. 

(3) Sportterület ideiglenes – idıjárás elleni – védelmét szolgáló lefedése 
csak évente a november 01. és március 31. közötti idıszakra létesíthetı. 
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10. sz. melléklet 
BUDAPEST FİVÁROS XIX.KERÜLET KISPEST 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
30/2002. (VIII.30.) SZ. RENDELETE  

Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 
43/2000. (XI.24.) sz. rendelet  kiegészítésérıl. 

 
 

 
A Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(3) bekezdésében, a 7. § (3) bek. c. pontjában és a 14. §-ban foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 1 

A rendelet hatálya 

(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Méta 
utca – Zombor utca – Udvarhely utca – Temesvár utca – 169171/1 hrsz-ú telek 
– Gyáli patak VI. ága által határolt területre vonatkozik. (továbbiakban: 
tervezési terület) 

 
Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv.  (1.sz. melléklet)  

(2) A tervezési területen az Országos Településrendezési és Építési 
követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban 
OTÉK), a 47/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban FSZKT), a 
48/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban BVKSZ),  az 54/1993. 
(1994.02.01.) sz. Fıv.Kgy. rendelet elıírásait, valamint a Budapest Fıváros 
XIX.kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 43/2000.(XI.24.) 
számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
(továbbiakban KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel 
és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

(3) A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, 
korszerősíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre 
hatósági engedélyt adni csak jelen rendelethez tartozó kiegészítı építési 
elıírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad.  

                                                 
1 A 10.sz. melléklet 1. §-át módosította a 37/2006. (XII.22.) sz. rendelet 1.§-a 2006. december 22-ei hatállyal. 
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(4) A tervezési területen a szabályozási terv kötelezı elemeit, illetıleg jelen 
rendeletben meghatározott elıírásokat csak e rendelet módosításával lehet 
megváltoztatni vagy kiegészíteni. 

 

2.§ 
 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 
 

(1) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

a)  Építési övezet (vagy övezet) jele.  
 

 
Övezet jele  

 
 

b./ (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési-) övezet 
kötelezı elıírásairól: 
 

Beépítés módja Beépítés legnagyobb 
értéke  % 

Legnagyobb 
építménymagasság  

m 

Kialakítható 
legkisebb telekterület 

m2 

 

c) Építési övezet  és határa. 

d) Közút szabályozási vonala, (kötelezı szabályozási vonal) amely a 
közterület és a nem közterület közötti határvonal, kötelezı telekhatár, 
övezethatár. 

e) Építési hely (a telek beépíthetı része) területe és határvonala 
(kötelezı és irányadó építési vonal). Az építési hely határa lehet 
kötelezı, vagy irányadó. A szabályozási tervben jelzett irányadó 
telekhatárnál több vagy kevesebb, illetve nagyobb vagy kisebb telek 
létesítése esetén a kötelezı elı-, oldal- és hátsókertek nagyságát 
figyelembe véve értelem szerint változhat. 

f) Tervezési terület határa 

g) Az övezet rendeltetése. 
h) Telek be nem építhetı része, 
i./ telepítendı zajvédıfal. 
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(2) A szabályozási terv irányadó elemeit minden további tervi elem  képezi, 
amelyek jellemzıen: 

- az alaptérkép elemei,  
- irányadó szabályozási vonal. 

 

3.§. 

Elvi engedély 
 

Elvi engedélyben kell meghatározni az alábbi építési feltételeket:  
a 30 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb lejtéső magastetı kialakíthatóságát (a 
tetıidom környezetbe illeszkedése érdekében); 
 

4.§. 
Zöldfelület 

(1)   A tel(k)ek be nem épített területét és a csatlakozó közterületeket - egységes 
kertészeti terv alapján - intenzív zöldfelületként kell alakítani és fenntartani. 

(2)    A területen bármely építési tevékenység a meglévı erdısült, illetve erdısített 
területek figyelembe vételével alakítható ki. 

(3)    A városi tereket, a zöldfelületeket, illetve a terepszint alatti építmény felsı 
födémét kertészeti tervben meghatározott módon kell kialakítani, a tőzvédelmet 
szolgáló felvonulási utak és -területek figyelembe vételével.  

(4)    A városias tereket, a gyalogutakat és a zöldfelület(ek)et úgy kell kialakítani, 
hogy az(ok) a mozgásukban korlátozottak számára is elérhetı(k) legyen(ek).  

(5)    A területen a teljes telekterület minden 150 m2-e után legalább egy 
környezettőrı, nagy lomb-koronát növelı fa legyen a telken. 

(6)    A zöldfelület számítása során a növényzettel fedett és legalább 0,5 méter 
földtakarással kialakított tetıkert területének 50%-át szabad figyelembe venni. 

(7)    A zöldfelület számítása során a vízfelületek 100%-át figyelembe szabad venni. 
 

5.§. 
Környezetvédelem, értékvédelem 1 

(1)    A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a (felszíni) 
vízelvezetı-rendszerre és a szivárgórendszerre vonatkozó - a legalább az 
összefüggıen kezelendı területre kidolgozott - terv(ek)ben kell meghatározni. 

 
 
 

                                                 
1 A 5.§ megnevezését módosította a 37/2006. (XII.22.) Ökr. 2. §-a 2006. december 22-ei hatállyal. 
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(2)    Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülı 

helyiségeket - a talaj szennyezésének elkerülése érdekében - úgy kell kialakítani, 
hogy az ott keletkezı, a környezetet károsító folyékony hulladékok (elfolyó olaj, 
olajszármazékok, hőtı-, fékfolyadékok) és egyéb (folyékony) veszélyes hulladékok 
ne kerülhessenek a csapadékvíz-elvezetı csatornahálózaton keresztül a 
befogadóba, a Gyáli patak VI.-ágába. 

(3)    A kialakítandó véderdı övezetben a szabályozási tervlapon jelzett helyen, 
mintegy 200 m hosszban 3,0 m magas, zárt, zajelnyelı felülettel kialakított 
védıkerítést kell létesíteni.  

(4)  1  A területen tervezett földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, 
közmővesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet végezni. A 
szakfelügyelet során próba- vagy megelızı feltárásra is sor kerülhet. A régészeti 
szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent 
György tér 2. Pf.:4.) jogosult a beruházó költségére a kulturális örökség 
védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: örökségvédelmi 
törvény) 19.§ (3) pontja. A megelızı feltárásra az örökségvédelmi törvény 22. § 
(3) bekezdése, valamint a 18/2001.(X.18.) NKÖM rendelet 14.§ szerinti 
szerzıdést kell kötnie a beruházónak a Budapest Történeti Múzeummal. 

 
6.§. 

Építészeti elıírások 
 

(1)    Az övezeti elıírásokban meg nem határozott rendeltetéső építmény(ek) 
telepítése esetén az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során 
városrendezési hatástanulmány készíttetését írhatja elı. A városrendezési 
hatástanulmány ki kell térjen a tervezett építmény városszerkezeti és 
városrendezési következményeinek elemzései mellett a környezetvédelmi 
elıírások érvényesítésének feltételeire is. 

(2)    A területen az építményeket a mértékadó talajvízszint figyelembevételével kell 
elhelyezni. A szükséges feltöltésrıl talajmechanikai szakvélemény alapján kell 
gondoskodni. 

(3)    A területen az építési hely közterületi határán álló garázs a szabályozási tervben 
meghatározott építési helyek kivételével nem helyezhetı el.  

(4)    A területen önálló kiegészítı épületek – az elvi engedélyben meghatározott 
feltételekkel elhelyezett garázs kivételével – nem helyezhetık el. 

(5)    A területen sátor, (lakó)kocsi, fóliasátor és más hasonló jellegő építmény nem 
helyezhetı el, kivéve a hátsókertben, a közterület felıl nem láthatóan elhelyezett 
üvegházat. 

(6)    A területen kerítés csak építési engedély alapján létesíthetı. 

                                                 
1 Az 5.§ (4) bekezdését beiktatta a 37/2006. (XII.22.) Ökr. 2.§-a 2006. december 22-ei hatállyal. 
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(7)    Közterületen csak a környezet arculatához illeszkedı, esztétikus hirdetı-
berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer, stb. a 
vonatkozó hatályos rendelkezések keretei között - az erre vonatkozó helyi 
rendelet hatályba lépéséig - környezetvizsgálat és egységes koncepció alapján 
helyezhetı el. 

(8)    Az építési szabályzat szempontjából a környezetet zavaró hatású építménynek 
kell tekinteni – a jogszabályban meghatározott építményeken túlmenıen az 
alábbiakat: 

• nagy szállítási forgalmú létesítmény a győjtıút vagy annál magasabb rendő 
út mentén telepített kivételével még akkor sem helyezhetı el a területen, ha 
egyébként a építmény az övezeti elıírásoknak megfelelıen elhelyezhetı 
lenne.  

• az autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó, stb. a 
győjtıút vagy annál magasabb rendő út mentén is csak abban az esetben 
helyezhetı el, ha 50%-kal emelt számú elıírt parkolóból legalább annak 
fele a telken belül kerül elhelyezésre. 

• kerthelyiséggel üzemelı új közösségi szórakoztató építmény a győjtıút 
vagy annál magasabb rendő út mentén is csak abban az esetben létesíthetı, 
ha a zaj elleni megfelelı védelem méretezett védıtávolság kialakításával 
biztosítható. 

• kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló 
építmény a győjtıút vagy annál magasabb rendő út mentén is csak abban az 
esetben létesíthetı, ha a rakodási zaj elleni megfelelı védelem zárt és 
fedett rakodóudvarral vagy méretezett védıtávolság kialakításával 
biztosítható. 

(9) A területen üzemanyagtöltı állomás és autómosó csak a szabályozási  
tervben meghatározott helyen helyezhetı el. 

(10)    A területen az állattartás –jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában –  
nem megengedett. 

(11)   A területen mobil árusítóhelyek mőködtetése nem engedélyezhetı. 

 

7.§. 

Telekalakítás 
 

(1)    A telekalakítási tervek kidolgozása során a szabályozási tervben feltüntetett 
kötelezı szabályozási vonalakat és elıírt szabályozási szélességeket be kell 
tartani. 

(2)    Újabb tel(k)ek csak az övezeti elıírásoknak megfelelıen alakítható ki. 
(3)    Az övezeti elıírásokban meghatározott telekterületnél 10%-kal kisebb 

telekterületet (például: 1000 m2 esetén 900 m2, illetve 500 m2 esetén 450 m2) az 
övezeti elıírásoknak megfelelınek kell tekinteni. 
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(4)    A telek kialakításának a szabályozási tervben meghatározott módja (alakja, 
szélessége, mélysége) megváltoztatható. 

 

8.§. 
Közmővek 

 

(1)    A meglévı közmőhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén 
szakfelügyelet igénylésével. 

(2)    A tervezett létesítményeket teljes közmővesítéssel kell ellátni. 
(3)    A közmőhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetıség 

biztosítása mellett a hatályos elıírások (a szabályzat hatályba lépésekor: MSz 
7487/2) szerint. 

(4)    Házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerő szennyvízcsatorna-hálózatra való 
rákötést követıen engedélyezhetı. 

(5)    A hálózaton föld feletti tőzcsapokat kell telepíteni. 
(6)    A területen épületen belül és kívül tereprendezési és feltárási munkát csak 

hatósági engedély alapján szabad végezni. 
(7)    A csapadékvíz elvezetést zárt csatornába való bekötéssel kell megoldani. 

 

9.§. 
Közlekedés 

 

(1)    A területen a közterületek (utcák, vegyeshasználatú utak, gyalogutak stb.) 
kialakítását, átalakítását az utcák, terek berendezési tárgyainak – köztárgyak - 
elhelyezését is tartalmazó terv(ek) szerint kell elvégezni, a kertészeti tervekkel és 
az információs (tájékoztató) rendszer elemeivel összehangolva. 

(2)    A területen fasorok kihelyezésérıl a szabályozási tervlapon jelzett helyeken kell 
gondoskodni, kivéve, ha a növényzet kihelyezését a mőszaki adottságok nem 
teszik lehetıvé, illetve ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés 
biztonságát. 

(3)    A területen a belsı célforgalmú és vegyeshasználatú, feltáró utakat a terület 
jellegéhez illeszkedı burkolattal kell kialakítani. 

(4)    A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, sétányok és járdák utca- 
illetve térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció(k) alapján kell 
kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra. 

(5)    A közmővesítést szolgáló létesítményeken kívül csak sétaút, és a Gyáli patak 
VI. ágának karbantartására szolgáló út létesíthetı, környezetvédelmi fejezetet is 
tartalmazó tervdokumentáció alapján.  
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10.§. 
Elhelyezhetı funkciók 

 

(1)    A területen az L4 jelő keretövezetbe sorolt építési övezetek területén – az egyes 
építési övezetekre meghatározottak figyelembevételével  

(2)    az alábbi épületek helyezhetık el: 
a) lakóépületek, 
b) szálláshely-szolgáltató épület, 
c) közintézmény épület, irodaház, 
d) legfeljebb 500 m2 bruttó szintterülető kiskereskedelmi épület,  
e) sportépítmény. 

(3)    Az alábbi épületek nem helyezhetık el, illetve meglévı épület használati 
módját e célra megváltoztatni nem lehet: 

a) ipari épület a L4-XIX/INT-1 jelő építési alövezetben meghatározott 
eltérésekkel, 

b) önálló raktárépület, 
c) nagykereskedelmi épület.  

(4)    A fı rendeltetést kiegészítı vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek 
közül nem helyezhetı el árnyékszék, valamint 3,5 t önsúlynál nehezebb 
gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára jármőtároló, önálló 
parkolóterület. 

(5)    Az alábbi melléképítmények helyezhetık el: 
a) közmő-becsatlakozási mőtárgy,  
b) hulladéktartály-tároló,  
c) kerti építmény, kerti víz- és fürdımedence,  
d) napkollektor,  
e) kerti épített tőzrakóhely,  
f) kerti lugas, továbbá  
g) lábon álló kerti tetı, legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel,  

(6)    kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı,  
(7)    zászlótartóoszlop,  
(8)    antennaoszlop. 
 

11.§. 
L4-XIX./SZ4-1 építési alövezet egyedi elıírásai: 

 

(1)    Az építési övezetbe sorolt telkeket teljes közmővesítéssel kell kialakítani. 
(2)    Az alövezetben az építményeket szabadonálló beépítési móddal kell elhelyezni. 
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(3)    Az alövezetben legfeljebb 6 lakásos lakó- és szállásépítmények helyezhetık el. 
Az építmények - az általános elıírások keretei között – az 1. számú táblázatnak 
megfelelıen alakíthatók ki: 

(4)    A terepszint alatti építmény területe a telek területének legfeljebb 30 %-a lehet, 
melybıl az önálló terepszint alatti építmények területe a telek területének 
legfeljebb 10 %-a lehet. 

(5)    Az elıkertben kizárólag terepszint alatti építmények helyezhetık el.  
(6)    Az elıkertben kialakított terepszint alatti garázs rámpája és a telek közterületi 

határa között legalább 5 méteres, legfeljebb 5%-os lejtéső terepszakaszt kell 
kialakítani a személygépkocsi telken belüli várakozása céljára. 

(7)    A kialakítható telkek és a létesíthetı építmények jellemzıit az 1.sz. táblázat 
alkalmazásával kell meghatározni. 

(8)    1  
 

L4-XIX/SZ4-1 építési alövezet 1.sz. táblázat 
a telek az épület 

legkisebb Legnagyobb 

szélesség mélység terület 
legkisebb 
zöldfelüle

t 

épület megengedett 
legnagyobb bruttó 
szintterületi mutató 

mértéke 

beépítet
tség 

épület-
magassá

g 

beépítés 
módja 
(építési 
hely) 

m m M² % 
épület m² 
telek m² 

% m 

szabadonáll
ó 

16 30 1600 60 0,70 25 7,50 

 

12. §. 
az L4-XIX/I1-1 építési alövezet egyedi elıírásai. 

 

(1)  Az építési övezetbe sorolt telkeket teljes közmővesítéssel kell kialakítani. 
(2) Az alövezetben az építményeket jellemzıen ikres beépítési móddal kell 

elhelyezni. 
(3) Az alövezetben az ikresen csatlakozó telkek összevonásával, az ikresen 

csatlakozó építési hely határain belül – az övezeti elıírások keretei között a 
800 m2-t meghaladó területő telken az építmények szabadonállóan kialakítva is 
elhelyezhetık.  

(4) Az alövezetben legfeljebb 4 lakásos lakó- és szállásépítmények helyezhetık el. 
Az építmények - az általános elıírások keretei között - az 2. számú táblázatnak 
megfelelıen alakíthatók ki: 

(5) A területen a keretövezetben megengedett építmények helyezhetık el. 

                                                 
1 A 11.§ (8) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2006. (XII.22.) Ökr. 4.§-a 2006. december 22-ei hatállyal. 
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(6) A terepszint alatti építmény területe legfeljebb 30 %-a lehet, melybıl az önálló 
terepszint alatti építmények területe a telek területének legfeljebb 10 %-a lehet. 

(7)  Az elıkertben kizárólag terepszint alatti építmények helyezhetık el.  
(8)  Az elıkertben kialakított terepszint alatti garázs rámpája és a telek közterületi 

határa között legalább 5 méteres, legfeljebb 5%-os lejtéső terepszakaszt kell 
kialakítani a személygépkocsi telken belüli várakozása céljára. 

(9)   Az épületeket ikresen csatlakozóan, a közös telekhatáron kell elhelyezni. Az 
épületek utcai (közterületi) homlokzatsíkja azonos kell legyen. A hátsókerti 
homlokzatsíkok (csatlakozó határfalak hossza) legfeljebb 3,0 méterrel térhet el 
egymástól, annak érdekében, hogy a két épület egy szabadonálló épületként 
jelenjen meg. 

(10) Az ikres beépítési móddal kialakított építési helyen belül az épületek 
szabadonállóan is kialakíthatók elvi építési engedély alapján. Ez kizárólag abban 
az esetben megengedett, ha az épületek: 
-Az érintett utcaszakasz mentén egységesen kerülnek elhelyezésre és 
-a csatlakozó ikres beépítési módú építési helyen szimmetrikusan kerülnek 
elhelyezésre. 

(11) A jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az ikres beépítési mód 
általános szabályai szerint kell eljárni. 

(12) Meglévı épület tetıszerkezetének átalakítása (és beépítése) esetén a tetıtéri 
szint következtében az épület magassága nem növelhetı, kivéve, ha mőszaki 
szükségességbıl az illetékes építésügyi hatóság esetileg hozzájárul az eredeti 
építménymagasság legfeljebb 0,40 méteres túllépéséhez. 

(13) 1 
(14) A kialakítható telkek és a létesíthetı építmények jellemzıit a 2.sz. táblázat 

alkalmazásával kell meghatározni. 
 

L4-XIX/I1-1 építési alövezet 2.sz.  táblázat 
a telek az épület 

Legkisebb legnagyobb 

szélesség mélység terület 
legkisebb 
zöldfelüle

t 

épület bruttó 
szintterület-

mutató 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Beépí-
tettség 

építmény
-

magassá
g 

beépítés 
módja 
(építési 
hely) 

m m M² % 
épület m² 
telek m² 

% m 

ikresen 
csatlakozó 

10 30 400 55 0,70 25 7,50 

szabadonáll
ó 

16 30 800 60 0,70 25 7,50 

 

                                                 
1 A 12.§ (13) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2006. (XII.22.) Ökr. 4.§-a 2006. december 22-ei hatállyal. 
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13.§. 
az L4-XIX/INT-1 építési alövezet egyedi elıírásai: 

 

(1)   Az építési alövezetbe sorolt telkeket teljes közmővesítéssel kell kialakítani. 
(2) Az alövezetben az építményeket szabadonálló beépítési móddal kell elhelyezni. 
(3)   Az építmények - az általános elıírások keretei között - a 3. számú táblázatnak 

megfelelıen alakíthatók ki: 
(4)  Az alövezet területén a keretövezetben megengedett építmények közül az 

alábbi épületek helyezhetık el: 
• oktatási épületek,  
• mővelıdési és kulturális célú épületek,  
• egészségügyi épületek,  
• ellátó, szolgáltató épületek,  
• legfeljebb 2000 m2 bruttó szintterülető kiskereskedelmi funkciójú 

épületek, valamint  
• legfeljebb 12 lakásos lakó- és szállásépítmények. 

(5) A terepszint alatti építmény területe la telek területének legfeljebb 30 %-a 
lehet, melybıl az önálló terepszint alatti építmények területe a telek 
területének legfeljebb 10 %-a lehet. 

(6) Az elıkertben kizárólag terepszint alatti építmények helyezhetık el.  
(7) Az elıkertben kialakított terepszint alatti garázs rámpája és a telek közterületi 

határa között legalább 5 méteres, legfeljebb 5%-os lejtéső terepszakaszt kell 
kialakítani a személygépkocsi telken belüli várakozása céljára. 

(8) A kialakítható telkek és a létesíthetı építmények jellemzıit a 3. számú táblázat 
alkalmazásával kell meghatározni. 
 

L4-XIX/INT -1 építési alövezet 3.sz.  táblázat 
a telek Az épület 

Legkisebb legnagyobb 

szélesség 
Mély-
ség 

terület 
legkisebb 
zöldfelüle

t 

épület megengedett 
legnagyobb bruttó 
szintterületi mutató 

mértéke 

beépítet
tség 

épület-
magassá

g 

beépítés 
módja 
(építési 
hely) 

m m m² % 
épület m² 
telek m² 

% m 

szabadonáll
ó 

16 30 2000 30 1,00 50 7,50 

 

14. §. 
az I-XIX/SZ-1 építési alövezet egyedi elıírásai. 
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(1)  Az építési alövezetbe sorolt telkeket teljes közmővesítéssel kell kialakítani. 

(2)   Az alövezet területén az építményeket szabadonálló beépítési móddal kell 
elhelyezni. 

(3)   Az építmények – az általános elıírások keretei között – a 4. sz. táblázatnak 
megfelelıen alakíthatók ki: 

(4)   A területen a keretövezetben megengedett építmények helyezhetık el. 
(5)   A szintterület megengedett értékének számítása során csak az 1,90 m-nél 

kisebb szabad belmagasságú területek és az önálló terepszint alatti építmény(ek) 
szintterülete hagyható figyelmen kívül.  

(6)   A terepszint alatti építmény területe legfeljebb 60 % lehet, melybıl az önálló 
terepszint alatti építmények területe a telek területének legfeljebb 15 %-a lehet.  

(7)   Az elıkert mértéke legalább 6,00 méter, 
(8)   az oldalkert legalább 3,75 méter, 
(9)   a hátsókert legalább 10,00 méter kell legyen. 
(10) A kialakítható telkek és a létesíthetı építmények jellemzıit a 4. számú táblázat 

alkalmazásával kell meghatározni. 
 

I-XIX/SZ-1 építési alövezet 4.sz.  táblázat 
a telek Az épület 

Legkisebb legnagyobb 

szélesség 
mélysé

g 
Terület 

legkisebb 
zöldfelüle

t 

épület megengedett 
legnagyobb bruttó 
szintterületi mutató 

mértéke 

beépítet
tség 

épület-
magassá

g 

beépítés 
módja 
(építési 
hely) 

m m M² % 
épület m² 
telek m² 

% m 

szabadonáll
ó 

20 30 3000 35 2,00 60 7,50 

15. §. 
Fogalommeghatározás 

 
(1) Építési vonal (kötelezı): az érintett homlokzathossz legalább 75 %-a a kötelezı 

építési vonalon kell álljon. A további homlokzatszakasz (legfeljebb 25%-a) 
legfeljebb 3 méterrel maradhat el a kötelezı építési vonaltól az építési hely 
belseje felé.  

(2)   Építési vonal (irányadó): az épület külsı – közterület felıli építési vonala – 
melyet egyéb elıírás hiányában az építési hely épületek elhelyezésére szolgáló 
részének határvonalaként kell értelmezni. 

(3) Irányadó szabályozási vonal: a köz- és magánterületeket elválasztó, illetve a 
magánút határát jelölı határ-vonal, melytıl az ingatlanrendezés során a 
szabályozási szélesség megtartásával szabad eltérni. Az irányadó szabályozási 
vonal végrehajtásától akkor szabad eltekinteni, ha az irányadó szabályozással 
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érintett terület egy építési telek részeként kerül kialakításra. A magánút határát is 
irányadó szabályozási vonal jelöli. 

(4) Városrendezési hatástanulmány: az 1997 évi LXXVIII. törvény 35.§ (1) alapján 
kidolgozott elvi engedélyek összefoglaló, a környezetalakítás jogszabályban meg 
nem határozott feltételeinek tisztázását szolgáló, elvi építési engedélyként 
elbírálandó tanulmány  

16. §. 
 
A Méta utca mentén az IZ keretövezet a Budapest Fıváros Közgyőlése 47/1998 
(X.15.) Kgy rendelete 41.§ (5) bekezdése alapján Z-KK-XIX/1 jel ő övezetre és I-
XIX-SZ-1 jelő építési övezetre tagolódik a mellékelt szabályozási tervben foglalt 
lehatárolásnak, illetve a 2.sz. mellékletnek megfelelıen.  
 

 
 
 
 

17. §  
 

(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2)  Jelen rendelet a többször módosított 43/2000. (XI.24.) sz. rendelet 10. 

mellékletét képezi.  
 
 
 
 
 
 
Dr.Istvánfi Sándor sk.      Timár Béla sk. 
        jegyzı        polgármester 
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1. számú MELLÉKLET 
 
SZABÁLYOZÁSI TERV (M=1:1:000) 
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2. számú MELLÉKLET 
 
AZ IZ KERETÖVEZET MEGOSZTÁSA I ÉS Z KERETÖVEZETEKRE 
 
A szabályzat 17.§ az alábbiakat rögzíti: 
„A Méta utca mentén az IZ keretövezet a Budapest Fıváros Közgyőlése 47/1998 
(X.15.) Kgy rendelete 41.§ (5) bekezdése alapján Z-KK-XIX/1 jelő övezetre és I-
XIX-SZ/1 jelő építési alövezetre tagolódik.”  
 
A szabályzat 17.§ elıírásainak alkalmazására a hatályos BVKSZ, a Budapest 
Fıváros Közgyőlése 47/1998 (X.15.) Kgy rendelete 41.§ (5) bekezdése alapján 
kerülhet sor, az alábbi lépésekben: 
1. az IZ keretövezet területének lehatárolása a módosított FSZK alapján  
2. az IZ keretövezetbe sorolt területek megosztása a Budapest Fıváros Közgyőlése 

47/1998 (X.15.) Kgy rendelete 41.§ (5) bekezdése alapján (lásd: táblázat) 
3. a keretövezetbe nem sorolt közterületek lehatárolása  

(a számítások során, a levonással érintett keretövezetbe nem sorolt területeken az 
IZ keretövezet jellemzıi és elvi tartalma kerül figyelembevételre, így a 
keretövezetbe nem sorolt közterületek kialakításával a végsı arányok nem 
változnak) 

4. az övezeti határok átvezetése a szabályozási tervben 
A fenti lépések végrehajtásával a jogszabályok szerinti feltételek alakulnak ki, 
melyek területi következményeit a szabályozási terv tartalmazza. 

telek
(m2) (m2) (%) (m2) (%)

IZ keretövezetbe sorolt területrész 9 781 4 891 50 3 423 35%
megosztás I keretövezetre 7 434 76%
megosztás Z keretövezetre 2 347 24%

burkolható felület 1 467 15%
összesen I-XIX-SZ/1 jelő építési övezet 7 434 2 590 35% 4 460 60%
összesen Z-KK-XIX/1 jelő építési övezet 2 347 2 300 98% 47 2%
ÖSSZESEN (volt IZ) 9 781 4 891 50 4 507 46

zöldfelület beépíthetı

 
A jellemzı alapadatok a tervezett közterületek levonása után 

 
Az átsorolás elvi alapját az alábbiak részletezik:  
 
A hatályos BVKSZ alapján a területek közötti átsorolások az FSZKT módosítása 
nélkül megvalósíthatók az alábbiak szerint: 
 

IZ Jelentıs zöldfelülető intézményterületek 
47/1998 (X.15) Kgy rendelet a Budapesti Városrendezési Keretszabályzatról 
(BVKSZ)  
41. § (5) A keretövezet egybefüggı területén megengedhetı a tömbök vagy 
telkek kialakításánál intézményi építési övezet és a közkert vagy a közpark 
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övezetek együttes alkalmazása is, amennyiben az eredeti, egybefüggı területre 
vonatkozóan a keretövezet általános keretszabályozási határértékei betarthatók. 
 

A fentiek alapján az IZ keretövezet megosztható intézményterületre és zöldterületre. 
A terület két része két keretövezetbe (I és IZ) sorolható, azzal a megkötéssel, hogy az 
együttes beépíthetıség nem haladhatja meg a teljes IZ területre vonatkozó értéket, 
ugyanakkor a zöldfelületi arány legalább 50% kell maradjon a két övezetben 
együttesen. A terület beépíthetı +burkolható és zöldfelületei a két övezet között 
szétoszthatók. 
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11. sz. melléklet 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának  

31/2002.(VIII.30.) számú rendelete 
a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 

43/2000. (XI.24.)sz. rendelet módosításáról és kiegészítésérıl.  
 

 

 
A Budapest Fıváros XIX. kerületi Kispest önkormányzat képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. valamint  az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  7. § (3) bek. c. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

 

A többször módosított 43/2000. (XI.24.) számú rendelet, (továbbiakban: Rendelet) 
52. §-a az alábbi (3)-(6) bekezdéssel az alábbiak szerint egészül ki:  

 
 „  52. § 

 
(3) Az építési övezetben nem helyezhetı el lakóépület, lakás és üzemanyagtöltı állomás, 

valamint a BVKSZ 36. § (5) bekezdés b., f., és h.) pontja szerinti melléképítmények 

(hulladéktartály-tároló, kerti épített tőzrakóhely, folyadék és gáztároló) továbbá a szabadon 

álló és legfeljebb 6 m magas antennaoszlop. 

 

(4) A Szabó Ervin út mentén az épületek földszintjén kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási, 

ill. közönségforgalmat vonzó egyéb funkciók, létesítmények telepítendık, a homlokzati felület 

legalább 2/3-ad részének portálszerő kialakításával. 

 

(5) A Szabó Ervin út mentén az épületek földszintjén árkádot kell létesíteni. 

 

(6) A szabályozási tervben a 25. számú táblázatban megadott határértékeket kell alkalmazni. 

 
         25.számú táblázat 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
Jele telekterület Mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

VK – XIX / 
P 

1000 m2  zártsorú 85 % 3.0 m 12,0 m 10 % 80 % 3,5 

         

    „ 
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2. § 

Záró rendelkezések 
 

(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejőleg a többször 

módosított 18/1993. (XII. 22.) sz. rendelet és e rendelet eredeti 52§ (3) bekezdése hatályát 

veszti. 

(2) Jelen rendelet melléklete  a KVSZ 11. számú mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 Dr.Istvánfi Sándor sk. Timár Béla sk. 
 jegyzı polgármester 
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A rendelet 11. számú melléklete: 

 

1. 
A rendelet 11.számú mellékletének hatálya 

 

Jelen rendelet 11. számú mellékletének hatálya a  Budapest, XIX. ker. Üllıi út − Szabó Ervin utca − 

Attila utca − Kosárfonó utca által határolt területre (Kossuth téri piac, továbbiakban: tervezési 

terület) terjed ki. 
 

1.1. Jelen rendelet 11.számú  mellékletének melléklete a szabályozási terv. 

1.2. A tervezési területen a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-
testületének többször módosított 43/2000. (XI.24.) számú, a Kispesti Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) szóló rendeletét az e 
rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
1.3. A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági 
engedélyt adni csak jelen KSZT-hez tartozó kiegészítı építési elıírások 
rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad. 

 
1.4.  A szabályozási tervben és a Helyi Építési Szabályzatban nem szabályozott 
kérdésekben a BVKSZ, az OTÉK és az általános érvényő egyéb rendelkezések 
elıírásait kell betartani. 
 

2. 
A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

 
2.1. A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 
 
a./ Építési övezet (vagy övezet) jele. 
b./(építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési) övezet kötelezı 
elıírásairól: 

 
 

 
Beépítés módja 

 
Beépítés legnagyobb 

mértéke % 

 
Szintterületi mutató 

 
Legkisebb, 
legnagyobb 

építménymagasság 
m 

 
Kialakítható 

legkisebb telekterület 
m2 

 
Zöldfelület legkisebb 

értéke % 
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 A Szabályozási Tervben alkalmazott és meghatározott alábbi jelölések kötelezı érvényő 

szabályozási elemek:  

− szabályozási vonal 

− építési övezet határa, övezethatár 

− építési övezetek, övezetek és azok paraméterei (beépítési mód, beépítési százalék 

maximuma, maximális szintterületi mutató, minimális-maximális építménymagasság, 

minimális zöldfelületi arány) 

− megszüntetés 

− bontandó épület 

− kötelezı építési vonal (amelyen kötelezıen épülethomlokzatot kell elhelyezni) 

− irányadó építési vonal (a Szabályozási Tervben meghatározott hosszának legalább 40 %-án 

épülethomlokzatnak, vagy épületrésznek kell állnia.) 

− építési hely határa 

− minimális-maximális homlokzatmagasság 

− betartandó méretek 

2.2. A kötelezı szabályozási elemek módosítása jelen rendelet módosításával jár. A módosítás 

csak a tervezési terület egészét érintıen történhet. Módosítás esetén a vonatkozó 

rendelkezések, általános érvényő elıírások szerint kell eljárni. 

 

2.3. A Szabályozási Terven alkalmazott nem kötelezı érvényő szabályozási elemek: 

− tervezett közbensı telekhatárok 

 

2.4. A nem kötelezı érvényő szabályozási elemek irányadó jellegőek, ezért azoktól a szabályozási 

terv módosítása nélkül, az építési hatósági engedélyezési eljárás keretében el lehet térni. 

 

2.5. Jelen Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) csak a mellékelt Szabályozási 

Tervvel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. 

 

 

3.  
Általános elıírások 

 

3.1. Bármilyen földmunkával járó beruházás, tereprendezés elıtt, a konkrét kiviteli tervek 

ismeretében a beruházó-építtetı köteles egyeztetni a Budapesti Történeti Múzeummal az 

esetleges lelet mentés érdekében. 

 

3.2. A területen telket alakítani a telekalakítás általános szabályainak, valamint jelen rendeletnek 

és a mellékelt Szabályozási Tervnek megfelelıen szabad. 
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4.  

A terület felhasználása 
 
 A tervezési területre a Fıvárosi Szabályozási Keretterv: 

 beépítésre szánt: 

 VK          −  keretövezető,  városközponti vegyes intézményi területeket 

 beépítésre nem szánt: 

 Z-FK  −  keretövezető,  fásított köztér  célú közterületet  állapít meg. 

Jelen rendelet ezeknek megfelelı építési övezeteket és övezeteket, továbbá övezetbe nem sorolt 

közterületeket  határoz meg, 
 

5.  
A terület építési övezeti, övezeti besorolása 

 

 A tervezési terület VK -keretövezetbe tartozó része  a Szabályozási Terven jelölt 

lehatárolással: 

 VK-XIX/P   − jelő építési övezetbe tartozik 

 

 A tervezési terület Z-FK  keretövezetbe tartozó része a Szabályozási  terven jelölt 

lehatárolással: 

 Z-FK-XIX/1   − jelő építési övezetbe tartozik. 

  

6. 
Övezetbe nem sorolt közterületek 

 

 A területen  − közutak, pályatestek 

  − közúti csomópontok 

  − járdák, gyalogosforgalmi felületek 

  − kerékpárközlekedés területei 

  − mindezek zöldsávjai, fasorai helyezhetık el. 

7. 
Közlekedés, Parkolás 

 

7.1. A tervezési területet határoló közlekedési területekre és azok szabályozási szélességeire jelen 

rendelet módosításokat nem tartalmaz. 

 

7.2. A tervezési területen lévı épületek parkolási igényét végleges jelleggel csak pakolás céljára 

megépített épületben, vagy épületrészben lehet elhelyezni. 

 

7.3. A tervezési területhez szervesen kapcsolódó közterületeken kialakított parkolók a parkolási 

igények kielégítésének csak ideiglenesen nyújthat megoldást. 
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8. 

Környezetvédelem, zöldfelület 
 

8.1. Parkolóházat gépészeti szellıztetéssel kell ellátni. Az elszívott levegıt kéményszinten kell a 

külsı légtérbe bocsátani. A kibocsátásra kerülı levegı paramétereit az engedélyezési eljárás 

során az illetékes szakhatóság határozza meg. 

 

8.2. Védıtávolságot igénylı, levegıszennyezést, zajterhelést, elıkezelendı szennyvizet és 

veszélyes hulladékot kibocsátó technológia nem vezethetı be. 

8.3. A gyalogos felületeken lévı, kiemelt szegélyő − mélygarázs, mőtárgy feletti −zöldfelület 

termıföld vastagsága legalább 100 cm legyen, melyekre lábnövényzetet is kell telepíteni.  

 

8.4. A Z-FK-XX/1 övezet területe − egységes kertészeti tervek alapján − átépítendı. A 

telepítéséhez továbbnevelt faiskolai anyagot (törzsátmérı 8-10 cm) kell használni. 
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12. sz. melléklet 
BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET (KISPEST) 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

3/2003. (II.18.) SZ. RENDELETE  
a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször 

módosított 43/2000. (XI.24.) sz. rendelet kiegészítésérıl. 

 
 
A Budapest Fıváros XIX. kerületi Kispest önkormányzat képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. valamint  az épített 
környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  7. § (3) bek. 
c. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya a Budapest, XIX. ker. Kossuth Lajos utca – Esze Tamás utca – 
Zrínyi utca – Ady Endre út által határolt területre vonatkozik. (továbbiakban: 
tervezési terület) 
 
(1) A tervezési területen az Országos Településrendezési és Építési 

követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20) Korm. Rendelet (továbbiakban: 
FSZKT) a 48/1998. (X.15.) Fıv. Kgy. Rendelet (továbbiakban: BVKSZ), az 
54/1993. (1994.02.01.) számú Fıv. Kgy. Rendelet elıírásait, valamint a 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 
43/2000. (XI.24.) számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt 
kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
(2) A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági 
engedélyt adni csak jelen KSZT-hez tartozó kiegészítı építési elıírások 
rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad. 

 
(3) A tervezési területen a szabályozási terv kötelezı elemeit, illetıleg jelen 

rendeletben meghatározott elıírásokat csak e rendelet módosításával lehet 
megváltoztatni vagy kiegészíteni.  
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2. § 
A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

 
(1) A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 
 

a) építési övezet jele 
b) övezet jele 
c) (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési) övezet 

kötelezı elıírásairól: 
 

   
Övezet 
jele 
 

 
 
 
d)  építési övezet határa 
e) építési hely (a telek beépíthetı része) területe és határvonala. 

Telekalakítások esetén a kötelezı oldal és hátsókertek nagyságát 
figyelembe véve értelem szerint változhat. 

f) max. 8,0 m építménymagassággal beépíthetı terület 
g) építési vonal 
h) helyi jelentıségő védett fasor 
i) tervezési terület határa 

 
(2) Alkalmazott irányadó elemek (nem kötelezı): 

- irányadó telekhatár, amely az övezeti elıírás szerint kialakítható, 
változtatható, megszüntethetı. 

- megszüntetı jel 
 
(3) A szabályozási tervtıl való eltérés: 
 

- A kötelezı érvényő tervelemek csak új szabályozási terv készítésével 
módosíthatók. 

 
3. § 

Beépítés 
 

(1) Az L2/A–XIX/Z építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt  
területrészen max. 8,0 m építménymagasság engedélyezhetı. 

(2) Az L2/A – XIX/Z építési övezetben a tetıidomot az  L4 – XIX/I-O2  
övezet felé esı telekhatár mentén le kell kontyolni. 

(3) Az L4-XIX/I-O2 építési övezetben azon telkeken, ahol az építési hely- 

Beépítési mód Max. beépítés 
mértéke % 

Max. 
szintterületi 

mutató 
Min., Max. 

építménymagasság 
Min. kialakítható 
telekméret (m2) 

Min. zöldfelület 
mértéke (%) 
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kialakítással meghatározott legkisebb építmények közötti távolság 3,0 m, az 
épületeket a közös telekhatár felé tőzfallal szükséges kialakítani. 

 
4. § 

Zöldfelületek 
 

(1) Az Ady Endre út, a Kossuth Lajos utca és az Esze Tamás utca helyi védelem 
alatt álló fasorait meg kell tartani.  

 
(2) L2/A-XIX/Z építési övezetben a zöldfelületi mutató alapján meghatározott 

telekterületen gépkocsiparkolót elhelyezni tilos.  
 

5. § 
Kulturális örökségvédelem 

 
Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elı, A kulturális 
örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. Tv. 24 §-ában foglaltak szerint kell 
eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot is. 
 

6. § 
Közlekedés, közútcsatlakozás, parkolás 

 
(1) Az Ady Endre út szabályozási szélessége 22,5 m. 

(2) A Kossuth Lajos u. szabályozási szélessége 15,0 m. 

(3) Az Esze Tamás u. szabályozási szélessége 15,0 m. 

(4)   A Zrínyi u. szabályozási szélessége 15,0 m. 

(5)   Az Ady Endre fıút felé új útcsatlakozás közvetlenül nem létesíthetı, 
kapubehajtó az „Útcsatlakozások ideiglenes mőszaki irányelveiben”-ben 
foglaltak szerint alakítható ki. 

(6) A Kossuth Lajos utcáról nyíló kapubehajtókat az utcában lévı autóbuszmegálló 
forgalomtechnikai akadályoztatása nélkül kell kialakítani. 

 
 

7.§ 
Környezetvédelem  

 
Zaj és rezgésvédelem 
 

(1) A tervezési terület zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet szerint lakóterület (kisvárosias, kertvárosias beépítéső).  
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(2) A területen az üzemi zajforrásoktól (az épületek rendeltetésszerő 
használatát biztosító épületgépészeti berendezésektıl és hasonlóktól) 
származó környezeti zajterhelés a védendı épületek homlokzata elıtt 2,0 
méterre: nappal 50 dB, éjjel 40dB.  
A területen számottevı környezeti zajterhelést okozó termelı, vagy 
szolgáltató tevékenység ezen határértékek teljesítésétıl függetlenül sem 
végezhetı. 

(3) Az Ady Endre út és a Kossuth Lajos utca mentén új lakóépület csak 
zajvédelmi tervezéssel létesíthetı. 
Törekedni kell arra, hogy 

-  zajos utcai irányba ne nézzen lakószoba, illetve ha ez nem oldható meg, 
akkor  

–  az utcai oldalon a nappali szobákat helyezzék el, és a hálószobákat a 
csendesebb udvari oldalon tájoltan. 

 
(4) Az Ady Endre úti és a Kossuth Lajos utcai irányba lakószoba csak úgy 

helyezhetı el, ha a homlokzaton megfelelı akusztikai méretezésével 
(passzív akusztikai védelemmel) a lakószobák teljesítik a 8/2002. (III.22.) 
KöM-EüM. együttes rendelet 4. sz. melléklete szerinti határértékeket. 
(lakószobákban nappal 40 dB, éjjel 30dB.) 
Homlokzati szerkezet akusztikai méretezésénél – ha újabb vizsgálat 
szigorúbb követelményt nem határoz meg – az Ady Endre úti oldalon 
nappal 71 dB, éjjel 65 dB, a Kossuth Lajos utcai oldalon nappal 64 dB, 
éjjel 57 dB homlokzat elıtti zajterheléssel kell számolni. 
 

(5) Az Ady Endre út és a Kossuth Lajos utca mentén létesítendı épületek 
tervezésekor figyelembe kell venni és teljesíteni kell a 8/2002. (III.22.) 
KöM-EüM. együttes rendelet 5. sz. melléklete szerinti rezgésterhelési 
határértékeket. 

 
Hulladékkezelés 
 
(6) A tervezett építési munkálatok során maradéktalanul be kell tartani a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a 
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, valamint a 102/1996 (VII.12.) Korm. 
rendelet hatályos elıírásait. 

 
 
 
 
 
 
 

8.§ 
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Záró rendelkezések 

 

(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet a többször módosított 43/2000. (XI.24.) számú rendelet 
.....12.sz.mellékletét képezi.  
 
 
 
 
 Dr. Istvánfi Sándor sk.  Steinerné dr. Török Katalin sk. 
 jegyzı polgármester 
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13. számú melléklet 
 

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2003.(VI.16.) számú rendelete 

Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 
43/2000. (XI.24.)sz. rendelet kiegészítésérıl.  

 
 
A Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. valamint  az épített környezet 

alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  7. § (3) bek. c. pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet természetben a Budapest XIX. ker. Kispesten, az Üllıi út – Hamvas 

utca – Vak Bottyán utca – Nyáry Pál utca – Attila utca – Lehel utca által határolt 

területre vonatkozik (továbbiakban: tervezési  terület). 

(2) Jelen rendelet csak a mellékletét képezı szabályozási tervvel együtt alkalmazhatók. 

(3) A tervezési területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, 

lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban: építkezni) és 

ezekre hatósági engedélyt adni csak a helyi építési szabályzat ezen kiegészítı 

rendelkezéseiben és e rendelethez tartozó a kerületi szabályozási tervben 

foglaltaknak megfelelıen szabad. 

(4) E kiegészítı rendelkezésekben és a szabályozási tervben nem szabályozott 

kérdésekben  

- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 

253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK),  

- a 46/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: FSZKT rendelet),  

- a 47/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet (továbbiakban: BVKSZ),  

- a 48/1998. (X. 15.) Fıv. KGY. rendelet elıírásait  
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- a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-

testületének 43/2000.(XI.24) számú, Kispest Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: KVSZ)  

 és az egyéb általános érvényő rendelkezéseket kell betartani. 

 

2. § 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 

(1)     A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

1. Tervezési terület határa. 

2. Építési övezet (vagy övezet) jelzászlója, amely tájékoztatást ad az (építési) övezet 

kötelezı elıírásairól: 

 
 

építési övezet 
jele 

beépítési mód max. 
beépítettség 

max. szintterületi 
mutató 

 min.-max. 
építmény 
magasság 

min.  
telekterület 

Min. 
zöldfelület 

max. térszín 
alatti 

beépítés 
 

3. Területegység határa (övezeteket elválasztó vonal). 

4. Építési övezet határa. 

5. Építési övezetek és övezetek és azok paraméterei (beépítési mód, beépítési 

százalék maximuma, maximális szintterületi mutató, minimális-maximális 

építménymagasság, minimális zöldfelületi arány) 

6. Tervezett és megmaradó közút-szabályozási vonal, amely a közterület és a nem 

közterület közötti határvonal (szabályozási vonal). 

7. Szabályozás megszüntetése. 

8. Kötelezı építési vonal (amelyen kötelezıen épülethomlokzatot kell elhelyezni) 
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9. Irányadó építési vonal (az Üllıi út mentén a telek oldalhatárától mért 10,0 m-en belül 

nem alkalmazható, a szabályozási tervben meghatározott hosszának legalább 60%-án 

épülethomlokzatnak, vagy épületrésznek kell állnia; a homlokzathossz nem irányadó 

építési vonalon lévı része attól legfeljebb 5,0 m-re húzható vissza, a visszahúzás 

helyét elvi építési engedélyezési tervben kell meghatározni.) 

10.  Építési hely határa 

11. Szabályozási elemekre vonatkozó méretek. 

12. Meglévı megmaradó, valamint a tervezett telekhatár, az (építési-) övezeteket 

elválasztó új telekhatár. 

13. Megszüntetı jel, amely a kötelezı elemek megvalósulásához szükséges 

megszüntetéseket jelzi (megszőnı szabályozási vonal, telekhatár stb.). 

14. Bontandó épület 

15. Biztosítandó  gépjármő  be- és kihajtás. 

16. Megtartandó és telepítendı fasor. 

17. Kiváltandó távhıvezeték. 

(2)    A szabályozási terven alkalmazott nem kötelezı érvényő szabályozási elemek: 

1. Javasolt telekhatár, mely az övezeti elıírás szerint kialakítható, változtatható, 

megszüntethetı. 

2. Javasolt telekösszevonás. 

3. Megtartásra/bontásra javasolt épület. 

4. Javasolt emeletráépítés. 

5. Javasolt szintszám új épület esetén. 

6. Javasolt funkció 

7. Gépjármő be- és kihajtás javasolt helye 

8. Javasolt zöldfelület. 

A nem kötelezı érvényő szabályozási elemek irányadó jellegőek, ezért azoktól a 

szabályozási terv módosítása nélkül, az építési hatósági engedélyezési eljárás 

keretében el lehet térni. 
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(3) A szabályozási terven alkalmazott tájékoztató elemek: 

1. érvényes keretövezeti besorolás 

2. földhivatali alaptérképen nem szereplı épület 

3. már lebontott épület 

4. megtartható épületek jelenlegi szintszáma 

5. megtartható épületek jelenlegi funkciója 

6. tervezési terület határa 

(4)   A szabályozási tervtıl való eltérés: 

A kötelezı elemektıl eltérni nem lehet, azok módosítása csak a terv ismételt 

egyeztetésével és jóváhagyásával együtt lehetséges. 

Az irányadó elemektıl el lehet térni, ha az eltérés által érintett ingatlanok 

tulajdonosai azt közös (elvi) építési engedélyezési eljárás során kérik. Az így 

keletkezı (elvi) építési engedély a továbbiakban az érintett ingatlanokra 

kötelezı érvényő. 

3.§ 
 

Általános elıírások 
 

(1) Az építési övezetek határa mentén a telekhatárokat kötelezıen ki kell 

alakítani. 

(2) A meglévı és a szabályozási vonal módosításával nem érintett telkek 

annak ellenére is beépíthetık - az építési övezet elıírásainak megfelelıen -

, hogy területük nem éri el az építési övezetben elıírt legkisebb 

teleknagyságot. Tovább nem oszthatók, a terven ábrázolt összevonásuk 

javasolt. 

(3) A szabályozási vonal módosításával érintett telkek csak abban az esetben 

építhetık be, ha telekösszevonásokkal méretük eléri az építési övezetben 

elıírt minimális telekméretet. Kivételt képez ez alól az Attila utcai hrsz: 

162239, 162240 két telek, melyek telekegyesítése csak lakófunkciótól 

eltérı hasznosítás esetén kötelezı. 

(4) Azon megtartható épületek, épületrészek, melyek az építési hely határán 

kívülre kerülnek csak az építési hely határán belül bıvíthetık. 

(5) Bármilyen földmunkával járó beruházás, tereprendezés elıtt a  

konkrét kiviteli tervek ismeretében a beruházó-építtetı köteles egyeztetni a 

Budapesti Történeti Múzeummal az esetleges leletmentés érdekében. 
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4.§ 
I-XIX/Z1 építési övezet jelen tervezési területre vonatkozó  

egyedi elıírásai 
 

(1) Az építési övezet területén az épületek utcavonaltól 15 méter mélységben  

zártsorúan, elıkert nélkül, a további épületrészek legalább 4,5 m oldalkert 

és legalább 9,0 m hátsókert betartásával helyezendık el. 

(2) Az Üllıi út menti, jellemzıen zártsorú beépítést a Nyáry Pál utca és 

Földváry utca, valamint a Földváry utca és Lehel utca közötti szakaszokon 

a szakasz hosszának körülbelüli felénél a homlokzat visszaléptetésével, 

vagy a folyamatos térfal megszakításával tagolni kell a monotonitás 

elkerülése érdekében. 

(3) .Az Üllıi út és a Lehel utca mentén az épületek földszintjén kereskedelmi, 

szolgáltatási, vendéglátási, ill. közönségforgalmat vonzó egyéb funkciók, 

létesítmények telepítendık, a homlokzati felület 2/3 részének portálszerő 

kialakításával. 

(4) Az épülettömegeket tagolni kell, vertikális tagolás nélküli összefüggı 

épülethossz nem haladhatja meg az 50,0m-t. Vertikális tagolásként 

legalább 5,0m széles és legalább 3,0m mély hátrahúzást kell beiktatni 

kötelezı építési vonalon álló épület esetén is. 

 

5.§ 
M-XIX/INT  építési övezet jelen tervezési területre 

 vonatkozó egyedi elıírásai 
 

(1) Az építési övezet területén az épületek szabadon állóan, vagy zártsorúan, a 

Vak Bottyán utcában és az Attila utcában 5,0m-es elıkerttel, egyéb 

helyeken elıkert nélkül építendık.  

(2) Szabadon álló beépítésnél, vagy zártsorú beépítés hátsókert irányú 

épületrészénél az oldalkert legalább 6,0m, a hátsókert legalább 15,0m 

legyen. 

(3) Zártsorú beépítésnél az utcafronti épület mélysége legfeljebb 15,0m lehet. 

6.§ 
 

Telekalakításra vonatkozó egyedi elıírások 
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(1) A Hamvas utcai hrsz: 162178 telekbıl az Üllıi út felé az övezethatár 

mentén önálló telket kell kiszabályozni. A Hamvas utcai hrsz: 162177 

telket csatolni kell a hrsz: 162178 telekhez.  

Az Üllıi út mentén kialakuló - az Üllıi út szélesítése után fennmaradó - 

telekhez a terven ábrázolt módon csatolandók a szomszédos telekrészek. 

Az ingatlanon a szállásfunkció bıvíthetı. 

(2) Az Üllıi út mentén a hatályos térrajz szerint hrsz: 162212 szám alatt 

összevonásra javasolt telkek (hrsz: 162212, 162213, 162217) az Üllıi út 

mentén egymással összevonhatók, továbbá az Attila utca mentén lévı 

telkek ( hrsz: 162215, 162216) is egymással összevonhatók, a telkek hátsó 

telekhatára viszont megtartandó, a két teleksor egymással nem egyesíthetı 

az övezethatár miatt. 

(3) Az Üllıi úti hrsz: 162222), telekbe az Attila  utca mentén beékelıdı négy 

lakótelek (hrsz:162223, 162224, 162225, 162226) a hrsz: 162222 telekkel 

egyesítendı, ezen a területen a lakófunkciót meg kell szüntetni. 

(4) A Földváry utca mentén lévı telkek (hrsz: 162228) rendezése a 

szabályozási terven ábrázolt módon javasolt, az övezethatár mentén 

telekhatár kialakítása kötelezı. 

(5) Az Üllıi úti  (hrsz: 162229/1) telket az Üllıi úttal párhuzamosan, az Üllıi 

út és Attila utca közötti távolság felénél az övezethatár mentén ketté kell 

osztani. 

(6) Az Üllıi úti (hrsz: 162229/2) telken az övezethatár mentén telekhatárt kell 

létesíteni. 

 

7.§ 
Épületek, építmények elhelyezésének, kialakításának 

egyedi elıírásai 
 

(1) A Hamvas utcai (hrsz: 162178) telken a terven jelölt épületrészek 

bontandók, a Hamvas utca mentén új építés lehetséges. 

(2) Az Üllıi úti (hrsz: 162212) telken lévı és az Attila utcai teleksorra átnyúló 

épületrész megtartható, további bıvítések csak az 5. §-ban foglaltaknak 

megfelelıen építhetı. 

(3) Az Üllıi úti (hrsz: 162222) telken az Üllıi út mentén álló épületek 

bontandók. 

(4) Az Az Üllıi úti (hrsz: 162212) telken az Üllıi út menti beépítés a 

szomszédos hrsz:162222 telek felıli 4,5 m-es sávban bontandó az építési 

övezetben elıírt 4,5 m-es oldalkert kialakítása érdekében 
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(5) Az Üllıi úti (hrsz: 162229/2) telken a terven jelölt épületrészek bontandók, 

helyettük az Attila utca mentén új építés lehetséges. 

 

8.§ 
Közlekedés 

 
(1) Az Üllıi út fıpályájára új kapubehajtó és útcsatlakozás nem nyitható. 

(2) Az Üllıi úttal határos ingatlanok telekalakításakor, vagy azokon új épület 

elhelyezésekor a szervízút részére szükséges közterületet, vagy magánutat 

ki kell alakítani. 

(3) Az Üllıi út menti szervízút telekalakítása történhet önálló közterületi 

(magán) telekként, vagy az Üllıi úti közterülethez csatolással is. 

 

 

9.§ 
Környezetvédelem, zöldfelület 

 
(1) A területen védıtávolságot igénylı technológia nem telepíthetı. 

(2) Új létesítmények hı- és légtechnikai berendezéseire az engedélyezés során 

egyedi kibocsátási határértékeket kell kérni az illetékes szakhatóságtól. 

(3) Az egyes új tevékenységek egyedi zajhatárértékeinek megállapítására 

szolgáltatói tevékenység esetén a kerületi Önkormányzathoz, ipari-üzemi 

tevékenység esetén a Környezetvédelmi Felügyelıséghez kell engedélyért 

folyamodni. 

(4) A területen a veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása tilos. 

(5) Az építési övezetek határa mentén és az M-XIX/INT építési övezetben az 

egymással csatlakozó telekhatárok mentén 5,0-5,0m széles fásított zöldsáv 

létesítendı. 

(6) A zajterhelt homlokzatokat felújításuk, ill. átépítésük során passzív 

akusztikai védelemmel kell ellátni. 

(7) Az Üllıi út menti ingatlanok építési engedélyezési terve zajvédelmi 

munkarészt is kell tartalmazzon. 

(8) A terület a felszín alatti vizek érzékenysége szerint „érzékeny” besorolású. 

 

10.§ 
Közmővekre vonatkozó elıírások 
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(1) Amennyiben tárgyi tervezési terület elıbb épül be, mint a „Városkapu és 

környéke – I. ütem” területe, a Török utcai NA 200-as vízvezetéket is meg 

kell építeni. 

(2) Az Üllıi út szélesítése és szervizút kiépítése miatt a 0809-es, a 1201-es 

számú transzformátorokat és a Szalay utca és Nyáry Pál utca közötti 10 

kV-os és kisfeszültségő hálózatokat át kell helyezni. 

(3) Az Attila utca szélesítése miatt a 0807-es és 0805-ös transzformátorokat ki 

kell váltani. 

(4) Az új transzformátorok közvetlen közterületrıl történı megközelítését 

biztosítani kell. 

(5) A Vak Bottyán utca szélesítése miatt a magas vezetéső Fv 2x DN 600 mm 

mérető távfőtı vezeték átépítése szükséges. 

(6) A Nyáry Pál utca 1-5. számú telkek beépítése miatt az Fv 2x DN 300 mm 

távfőtıvezetéket a kiszélesített közterületre kell áthelyezni. 

 
 
 

11.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet, és a részét képezı Szabályozási Terv hatálybalépésével 

egyidejőleg az R-35954 számú részletes rendezési tervnek az I. fejezet 1.1. 

bekezdésben meghatározott területet érintı elıírásai hatályukat vesztik. 

(3) Jelen rendelet a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 

szóló többször módosított 43/2000.(XI.24.) számú rendelet 13. számú 

mellékletét képezi. 

 

 

Dr. Istvánfi Sándor s.k.     Steinerné dr.Török Katalin s.k. 

 jegyzı        polgármester 
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14. sz. melléklet 

5/2004. (II.16.) Kispest önkormányzatának rendelete a Kispest Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 

 többször módosított 43/2000. (XI. 24.) önkormányzati rendelet kiegészítésérıl 

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a többször 
módosított, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § 
(3) bekezdés c pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(5) Jelen rendelet területi hatálya a Budapest. XIX. kerület Kispest, Üllıi út, Mátyás király út, 
Ady Endre út és a Corvin körút által határolt területre (továbbiakban: a terület) terjed ki. 

(6) Jelen rendelet 1. számú mellékletét a területre vonatkozó Szabályozási Tervlap, a 2. számú 
mellékletét a területre vonatkozó Kiegészítı Elıírások, a 3. számú mellékletét a KVSz övezeti 
tervét módosító tervlap képezik. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti területen a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési szabályzatáról 
szóló 43/2000.(XI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KVSz) elıírásait az e 
rendeletben és mellékleteiben rögzített kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

(8) A KVSz 1. számú melléklete – az övezeti tervlapja – a területen jelen rendelet 3. számú 
melléklete szerint módosul, a 161.397 hrsz-ú ingatlan M-XIX/INT jelő, vegyes beépítéső, 
intézmény-domináns, kisipari és raktár-kereskedelmi célú funkciókkal vegyes munkahelyi 
terület övezetbıl I-XIX/Z1 jel ő, városias, jellemzıen zártsorú beépítéső sávszerő 
intézményövezetbe kerül. 

Záró rendelkezések  

2. § 

(9) Jelen rendelet 1. számú, illetıleg a 2. számú melléklete egyben a KVSZ 14. számú melléklete. 

(10) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(11) A rendelet elıírásait a hatálybalépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
Budapest, 2004. február 12.  
 

Dr.Istvánfi Sándor Steinerné dr. Török Katalin 

jegyzı polgármester 

Kihirdetési záradék: 2004. 02. 16.  
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14. számú melléklet 

Kiegészítı elıírások 

a Budapest XIX. ker. Kispest, Üllıi út, Mátyás király út, Ady Endre út és a Corvin körút által 
határolt terület kerületi szabályozási tervéhez 

I. 

A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei 

1.  A szabályozási tervlap kötelezıen betartandó szabályozási elemei: 

a) A terület határa. 
b) Tervezett szabályozási vonal. 
c) Építési övezet (vagy övezet) jele. 
d) Építési hely és határa. 
e) Közterület fölötti átépítés lehetséges helye. 
f) Építési vonal. 
g) Építészeti hangsúly helye. 
h) Kötelezı fásítás helye. 
i) Kötelezı tetıkert helye. 
j) Gyalogút vonala. 
k) Kerékpárút vonala. 
l) Közhasználat céljára átadott terület. 

m) Szintalatti gyalogos és kerékpáros kapcsolat helye. 
 

2.  A szabályozási tervlap nem kötelezı szabályozási elemei: 

a) Az alaptérkép elemei. 

II. 

A Szabályozási Terv kiegészítı rendelkezései 

3.  Értékvédelem 

3.1 Az élı természet védelme 

A KVSz 6.§ (7) bek. 8. Üllıi út és 9. Ady Endre út helyi védettségő fasorokon túl 
megvédendı a Tálas utca, a Szalay utca és a Corvin krt. meglévı fasorai is.  

3.2 A föld védelme 

A Corvin krt. és a Szalay utca közötti 161.397 hrsz. ingatlanon – a korábbi 
munkahelyi övezet területén – legkésıbb az építési engedélyezéssel egyidıben 
talaj- és talajvíz minıséget ellenırzı vizsgálatot kell készíteni és szükség esetén a 
szennyezést meg kell szüntetni.  

3.3 A vizek védelme 
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A további építkezésekkel járó többlet felszíni vizet csak a Fıvárosi Csatornázási 
Mővek elıírása szerinti késleltetéssel lehet a közcsatornába vezetni. 

3.4 Hulladékkezelés 

A keletkezı kommunális hulladék elszállításáról vagy a helyi szolgáltató vállalaton 
keresztül, vagy a környezetét nem zavaró módon elhelyezett tömörítı 
közbeiktatásával egyéb szolgáltató vállalattal kell bizonylatolt módon elszállíttatni.  

4. Közterületek és közlekedés követelményei 

4.1  Az utak kategóriai besorolása és méretezés szerinti szabályozási szélessége  

4.1.1 I. rendő fıút besorolás Üllıi út Mátyás király út és Szalay u. között 42 m, 
további szakasz 40 m a szabályozási terv szerint. 

4.1.2 II. rendő fıút besorolás Ady Endre út, kb. 30 m, változatlan 
Mátyás király út a tömb felé változatlan 

4.1.3 Kiszolgáló utca besorolás Corvin körút kb. 18 m, változatlan 
Szalay utca, kb. 14,4 m, változatlan 
Tálas utca, kb. 14,4 m, változatlan 

4.2  Közterületek kialakítása 

4.2.1 A bıvítésre kerülı közterületek szabályozási szélességeit a szabályozási tervlap 
tartalmazza. A bıvítéssel nem érintett közterületek esetében, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint meglévı telekhatárok által meghatározott szélességek megtartandók. 

4.2.2 Közterület feletti építmény elhelyezésekor a keresztezett közlekedési létesítmények 
őrszelvényeit biztosítani kell. 

4.2.3 Az Üllıi út szabályozási szélessége a szabályozási tervnek megfelelıen szélesítendı 
úgy, hogy az Üllıi út túloldalán hatályos szabályozási terv tervezett 12 m-es 
szélesítésével együtt az Üllıi út szabályozási szélessége mindenütt legalább 42 m 
legyen.  

4.2.4 Az Üllıi út és az Ady Endre út felé új közútcsatlakozás nem létesíthetı. 

4.2.5 Gyalogos és kerékpáros aluljárót kell építeni a Mátyás király út alatt a 161.312 hrsz 
ingatlan és a metró feljáróval rendelkezı forgalmi csomópont területe között, abban 
az esetben, ha a 161.312 hrsz. ingatlan (Europark üzletközpont) szintterületi 
növekedése meghaladja az 5.000 m2-t.  

4.2.6 Gyalogos felüljáró építhetı a 161.312 hrsz ingatlan (Europark üzletközpont) és az 
Üllıi út túloldalára tervezett intézményközpont között a szabályozási terven jelölt 
helyen.  

4.2.7 Gyalogos átjárást kell biztosítani a Corvin körúton túli tömbös lakóterület és a 
Mátyás király út túloldalán lévı forgalmi csomópont között mindazon tömbökön, 
amelyeken a szintterület-sőrőség meghaladja az 1,5 m2/m2 értéket. Az átjárás az 
üzleti idın kívüli idıszakban a közforgalom elıl elzárható.  

4.2.8 Gyalogos felüljárót kell építeni a tervezési terület tömbjei között, ha két egymás 
melletti tömbnél mindkét tömb szintterület-sőrősége meghaladja az 1,5 m2/m2 
értéket. 

4.2.9 A közhasználatra átadott elıkertek területét fenn kell tartani és e területre a 4.2.3 
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pontban foglalt gyalogos és kerékpáros aluljáró is átnyúlhat.  

4.2.10 A területen közterületi pavilon nem létesíthetı. 

5.  Telekalakításra vonatkozó rendelkezések 

5.1. Az Üllıi út felé tervezett szabályozás kialakítása az érintett ingatlanok be- és/vagy 
továbbépítésének elıfeltétele. 

5.2 A meglévı telkek megtarthatók, vagy tömbönként összevonhatók, vagy az építési 
övezeti elıírás szerint újraoszthatók 

6.  Infrastruktúra fejlesztési kötelezettség 

6.1 A Mátyás király út – Üllıi út – Tálas utca – Ady Endre út által határolt tömb területén 
a meglévı bruttó szintterület növeléséhez az alábbi közlekedési fejlesztéseket kell 
megvalósítani a beruházás részeként: 

 a) Az Üllıi út  Mátyás király út – Corvin körút közötti szakszán 2x2 sávos 
közúti folyópálya keresztmetszet kialakítását; 

 b) A Mátyás király út Ferde utca – Üllıi út közötti szakaszán harmadik balra 
kanyarodó sáv építését, valamint az Üllıi út és Ady Endre úti csomópontok 
szükség szerinti fejlesztését; 

 c) Gyalogos aluljáró létesítését a Mátyás király út alatt, az autóbusz pályaudvar 
és a bevásárlóközpont összekötésére; 

 d) A Tálas utcában kanyarodó sávok kialakítását a kereskedelmi létesítmények 
számára. 

6.2 A Mátyás király út – Üllıi út – Tálas utca – Ady Endre utca által határolt tömb 
fejlesztıinek egyeztetnie kell a Mátyás király út – Vak Bottyán utca – Tompa utca – 
Üllıi út által határolt tömb fejlesztıivel, a meghatározott infrastruktúra fejlesztési 
kötelezettségek megvalósításáról.  

7.  Az építmények elhelyezésének elıírásai 

7.1 A területen az I-XIX/Z1 jelő városias jellemzıen zártsorú beépítéső sávszerő 
intézményterületen lakó funkció is elhelyezhetı, amelynek padlószint magassága  

 a) az Üllıi út felıl legalább 7,5 m, 
 b) egyéb közutak és gyalogosfelületek felett legalább 4,5 m. 

7.2 A területen az elıkert kötelezı mérete 5,0 m, kivételt képez az Ady Endre út felıli 
10,00 m-es kötelezı elıkert létesítés. 

7.3 Zártsorú beépítési mód szerint az építési hely közterület felöli határát minden esetben 
kötelezı építési vonalként kell kezelni, de az épület hátraléptetése, épületköz 
kialakítása, közterület felé nyitott udvar kialakítása megengedett. 

Épület hátraléptetésének részletes elıírásai: 

a) A hátraléptetés építési vonalon mért szélessége nem lehet kisebb 10 m-nél, 
mélysége, legfeljebb a kialakított szélesség fele lehet. 

7.4 

b) A telek oldalhatárától mért 6 m-en belül épület hátraléptetése nem 
megengedett. 
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 c) Az épület hátraléptetése terepszint alatt beépíthetı. 

Épületköz kialakítása: 

a) A két szomszédos telek oldalhatárán kialakított épületköz szélessége 
legalább 10,0 m, melybıl az egyik telekhez legalább 3,0 m-nek kell 
tartoznia. 

b) Az épületköz területét közhasználat céljára átadott területként kell 
kialakítani. 

c) Az épületköz felöli határoló-falakat homlokzattal kell kialakítani. 

d) Az épületköz terepszint alatt beépíthetı. 

7.5 

e) Az épületközbe terepszint felett építményrész nem nyúlhat, de a közterület 
felöli építési határvonaltól mért 15,0 m-es mélységig a földszint felett 
átépíthetı. 

Közterület felé nyitott udvar kialakítása: 

a) A közterület felé nyitott udvar az épület hátraléptetésének megfelelıen, az 
5.5.1 bekezdés szerint alakítható ki.  

7.6 

b) A közterület felé nyitott udvar területét közhasználat céljára átadott 
területként kell kialakítani. 

Építészeti kialakítás: 

a) Az Üllıi út és az Ady Endre út felöli épülettömegeket – legalább az eredeti 
utcahálózatnak megfelelıen – tagolni kell, valamint a vízszintes, tagolás 
nélküli, összefüggı épülethossz legfeljebb 50,0 m lehet, tagolásként 
legalább 5,0 m széles, és 3,0 m mély hátraléptetést kell kialakítani. 

7.7 

b) Az Üllıi út – Mátyás király út – Ady Endre út – Tálas utca által határolt 
tömbben, a szabályozási terven jelölt, Mátyás király út felöli építési helyen 
építészeti hangsúly kialakítása kötelezı. 

 c) A tervezési terület Ady Endre út felıli oldalán a homlokzatmagasság a15 
métert nem haladhatja meg, 25 m mélységben. Kivéve a Mátyás király út – 
Ady Endre út találkozásánál létesíthetı hangsúlyos épületrész.   

A mai telekalakítás megtartása esetén az oldalkert mérete az  

a) Üllıi út – Szalay utca – Ady Endre út – Tálas utca által határolt tömbben 
15,0 m, 

7.8 

b) Üllıi út – Szalay utca – Ady Endre út – Corvin körút által határolt tömbben 
9,0 m. 

 Amennyiben a telkek összevonásra kerülnek, úgy a jelölt építési helyek területe a 
megszőnı oldalkertek területével kiegészül.  

7.9 Az Üllıi út és az Ady Endre út felöl kerítés nem létesíthetı. 

7.10 A tervezési területen az Üllıi utat vagy egy teljes tömböt érintı építési engedélyezési 
eljárást megelızıen elvi építési engedélyt kell kérni.  

 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

144 

8. Zöldfelületek kialakítása 

8.1 A meglévı közterületi fasorok megtartandók és szükség szerint kiegészítendık 
hasonló fafajjal. A fasorok a terepszint feletti átkötések helyén, legfeljebb 20 m 
hosszban megszakíthatók. 

8.2 Az (elvi) építési engedélyezési tervdokumentációknak minden esetben táj- és 
kertépítész mérnök által készített kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. 

8.3 A használatba vételi engedély megadásának feltétele az engedélyezett zöldfelületi 
kialakítás megépítése. 

8.4 A zöldfelület mértékét a hatályos rendeletek szerint kell kiszámítani és a díszkertek 
vízfelületei zöldfelületként számítandók. 

9. Parkolás 

9.1 Az egyes építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerő 
használatához szükséges várakozó és rakodó helyeket a vonatkozó jogszabályok 
szerinti módon és mennyiségben kell biztosítani. 

9.2 A Mátyás király út – Üllıi út – Tálas utca – Ady Endre út  által határolt tömb 
területén maximum 1500 várakozóhely üzemeltethetı. Tetıparkoló csak az épület 
architektúrájának megfelelıen kialakított tetıkertként létesíthetı. 

 

10. Egyéb elıírások 

A területet a KVSz Védelmi és korlátozási tervlapja szerint: 

a) az Ady Endre út – Mátyás király utca – Üllıi út fıvárosi városkép 
szempontjából kiemelt útvonalak, 

b) az Ady Endre út – Üllıi út fıvárosi településrendezési célok 
megvalósításához szükséges területek, 

10.1 

c) az Ady Endre úton a Tálas utca és Corvin körút közötti szakaszon fıvárosi 
jelentıségő védett fasorok vannak. 

10.2 A területen a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék elıkerülése estén a 
földmunkát azonnal abba kell hagyni, a lelet vagy emlék elıkerülését a kerületi 
önkormányzat jegyzıjének, és a Budapesti Történeti Múzeumnak haladéktalanul be 
kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet ırzésérıl gondoskodni kell. 

 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

145 

15. számú melléklet  1 
(A 48./2004.(XII.13.) sz. rendelet melléklete) 

 

KIEGÉSZÍT İ ELİÍRÁSOK  
 

a Budapest, XIX. kerület, Nagykırösi út keleti oldal 
(Nagykırösi út – Wekerle-telep – Nádasdy utca – Vas Gereben utca által határolt terület) 

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ 

Általános elıírások 
1. 

1.1. A Budapest, XIX. kerület Nagykırösi út – Wekerle–telep – Nádasdy utca – Vas Gereben utca által 
határolt területen a Rendelet elıírásait jelen 15. sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel és 
eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

1.2. A Rendelet.15. számú mellékletének melléklete a Szabályozási tervlap, melynek kötelezıen 
betartandó szabályozási elemei az alábbiak: 

� a kötelezı szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 
� az építési vonal, 
� az övezeti határok és övezeti jellemzık, 
� az építési helyek, 
� a védıtávolság határa, 
� kötelezı megszüntetés 

1.3. A kötelezı elemektıl való eltérés csak a rendelet, ill. a szabályozási terv módosítását követıen 
engedélyezhetı. 

1.4. A Szabályozási tervlap irányadó szabályozási elemei: 
� az irányadó telekhatárok, 
� javasolt zajvédıfal, 
� javasolt megszüntetés 

 
1.5. Az irányadó elemektıl való eltérés a KVSZ és jelen rendeletben foglaltak keretei között a rendelet, 

ill. a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetı.    

1.6. Az egyéb szabályozási elemek tájékoztató jellegőek vagy más jogszabályban szabályozottak. 

2. 
A telekalakításra vonatkozó rendelkezések 

 
2.1. A területen eltérı építési övezetbe tartozó telkek telekösszevonása nem engedélyezhetı.  

2.2. A Nagykırösi út számára legalább a szabályozási terv szerinti területet kell kialakítani. Az 
útterületen belül tetszılegesen alakíthatók ki új telekhatárok. 

2.3. A Nagykırösi út melletti 166211 hrsz-ú telken lévı töltıállomás mellett kialakítandó 
szervízút a Szabályozási terven jelölt mindkét változattal megvalósítható. Amennyiben 
azonban a töltıállomás teljes átépítésére a szerviz út megvalósítását megelızıen sor kerül, 
erre építési engedély csak a szerviz út Nagykırösi út melletti 2. sz. változatának 
telekalakításával és megépítésével egyidejőleg adható. 

 

                                                 
1 A 15. számú mellékletet beiktatta a 48/2004. (XII.13.) Ökr. 6.§ (2) bekezdése 2004. december 13-ai hatállyal. 
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3.  
Az építési engedélyezésre vonatkozó rendelkezések 

 
3.1. Meglévı épületen ráépítés, tetıtérbeépítés, stb. az övezeti jellemzık keretei között akkor is 

engedélyezhetı, ha az épület részben vagy egészben az építési helyen kívülre, de az elı- vagy 
oldalkertbe esik, amennyiben ez a szomszédos tel(k)ek építési jogait nem sérti és a tőzvédelmi 
elıírások biztosíthatók. 

 
3.2. Telekösszevonás esetén, ill. minden olyan esetben, amikor a meglévı adottságok miatt az új 

beépítéssel takaratlanul maradó közterület felöl látszó tőzfal vagy eltakart nyílásos homlokzat 
keletkezne, az egyes telkeken az építési helyet, az építési vonalat, az elı-, oldal- és hátsókert 
méretét elvi engedélyezési eljárás keretében kell pontosítani az építési övezetre vonatkozó 
elıírások, ill. az általános jogszabályi elıírások figyelembe vételével. 

 
3.3. Az L4 keretövezető építési övezetekben a kötelezı építési vonaltól eltérni csak elvi 

engedélyezési eljárás keretében csak akkor lehet, ha a két szomszédos telek beépítésének 
figyelembe vételével igazolható, hogy a Szabályozási terv szerinti építési vonalon a tervezett 
építés egyéb jogszabályokkal ellentétes. 

 
4. 

A beépítésre szánt területek 
 

A terv hatálya szerinti terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 
 

a.  L4-XIX/I-O1 Vegyes – ikres és oldalhatáron álló – beépítési mód 
szerint beépíthetı lakóterület 

b.  L4-XIX/Z Zártsorúan beépíthetı lakóterület 
c.  L7-XIX/LM Kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített, 

magas intenzitású lakóterület 
d.  I-XIX/Z2 Kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső 

intézményterület 
e.  KV-TE-XIX/Ó Hagyományos temetıszerkezetet megırzı, vegyes 

temetkezési módú terület 
 

5. 
L4-XIX/I-O2 

Vegyes – ikres és oldalhatáron álló – beépítési mód szerint beépíthetı lakóterület 
 
A terv területén elıkert csak a Szabályozási terv alapján létesíthetı. 
 

6. 

L7-XIX/LM 
Kialakult, lakóépületekkel telepszerően beépített, magas intenzitású terület 

 
6.1. A terv területén lévı építési övezetben – a meglévı lakóépület esetén, a tulajdonosi igények 

szerint – úszótelkes vagy telkes beépítés is kialakítható, új beépítés azonban csak telkes 
formában a KVSZ 44./A § 18./A táblázat övezeti határértékeinek figyelembe vételével 
engedélyezhetı. 

 



Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

147 

6.2. A meglévı épületen legfeljebb 45o-os hajlásszögő, kontyolt, szimmetrikus formálású 
magastetı építhetı, amelyben új lakásrendeltetési egység csak abban az esetben alakítható ki, 
ha a többlet lakásszám mértékének megfelelı személygépkocsi elhelyezése a telken belül 
megoldható. 

6.3. Építési telek kialakításánál és beépítésénél a KVSZ 44.A. § 18./A sz. táblázata szerinti – L7-
XIX/LM/W jel ő építési övezet - paramétereket kell alkalmazni. 

6.4. A Nagykırösi út mellett jelölt építési helyen kizárólag a zajvédelmet is szolgáló dombgarázs 
építhetı.  Dombgarázson olyan zöldtetıvel fedett sorgarázs-épület értendı, amely a 
Nagykırösi út felé növénytelepítéses, legfeljebb 1:2 hajlásszögő rézsővel kialakított.  

 
 

7.  
I-XIX//Z2 

Kisvárosias, jellemzıen zártsorú beépítéső intézményterület 
 

7.1. A Nagykırösi út mellett meglévı vagy létesítendı intézményeknek a meglévı lakótelkekkel 
határos, nem beépített oldalhatárán 2 m magas tömör kerítés létesítendı, függetlenül az egyéb 
jogszabályban meghatározott létesítési kötelezettségtıl. 

 
7.2. Az építési övezetben új lakóépület vagy lakás a Nagykırösi úttal közvetlenül határos telkeken 

nem létesíthetı. Az egyes mellékutcák felöli telkek esetében új lakás létesítése csak a 
környezetvédelmi elıírások teljesítése esetén engedélyezhetı. 

 
7.3. Intézményi funkciójú telek beépítése esetén legfeljebb egy – nem önálló épületben elhelyezett 

– szolgálati lakás létesíthetı. 
 
7.4. Az elıírások hatálya alá tartozó területen a KVSZ 28. sz. táblázatát az alábbi kiegészítéssel 

kell alkalmazni: 
 

28. sz táblázat 

         Szintterületi 
  Kialakítha

tó 
 Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató 

Funkció Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti 
beépítés 

megenge- 

 jele telekterüle
t 

mód legnagyobb legkiseb
b 

legnagy
obb 

Mértéke legnagyobb dett legna- 

  mérete  mértéke    mértéke gyobb 
         mértéke 

vegyes 60 % 6,0 m   9,0 
m 

30 % 60% 2,0 

lakó 

I-
XIX/Z2  

600 m2 zártsorú 

35% 4,5 m 6,0 m 50 % 40 % 0,7 
 

8. 
A beépítésre nem szánt területek 

 
A terv hatálya szerinti terület az alábbi övezetekre tagolódik: 

 
a.  KL-KT-XIX Fıvárosi jelentıségő közlekedési területek 
b.  Z-FK-XIX/1 Túlnyomórészt gyalogos-pihenı dísztér 
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9. 
KL-KT-XIX 

Fıvárosi jelentıségő közlekedési területek 
 
 A Nagykörösi út mellett tervezett szervizút kiépítése a rá merıleges lakóutcáknak - a mai 
állapothoz hasonló - zsákutcás kialakításával együtt történhet. 

 
 

10. 
Környezetvédelem 

 
10.1 A Nagykırösi út mentén új épület létesítése, vagy épületen belüli új munkahelyek 

létrehozása csak épületakusztikai védelem létesítése esetén engedélyezhetı. 
 
10.2 A lakóterületek káros forgalmi zaj elleni védelmérıl a határértéket meghaladó zajt okozó 

létesítmény üzemeltetıjének kell gondoskodni. 
 

10.3 A levegıszennyezettségi határértékeket sorozatosan meghaladó területeken olyan új épület, 
vagy régi épületben történı olyan építési engedélyhez kötött átalakítás, rendeltetési mód 
megváltoztatás, ahol huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség jön létre, csak abban az 
esetben engedélyezhetı, ha a helyiség rendelkezik a levegı károsanyag tartalmának 
kiszőrésére alkalmas gépészeti berendezéssel. 

 
10.4 A levegıszennyezettségi határértékeket sorozatosan meghaladó útvonalak mentén, azok 30 

m széles sávjában található zöldfelületek rekonstrukciója során teljes talajcsere szükséges. A 
kitermelt talajt a veszélyes hulladékokra vonatkozó országos szabályok alapján kell 
elszállítatni. A talaj helyben tartása csak elızetes talajkémiai szakvélemény alapján 
engedélyezhetı, amennyiben a talajminták határértéket meghaladó szennyezettséget nem 
mutatnak. 

 
11.  

A zöldfelületek általános védelme 
 

11.1 Újonnan kihelyezett fasorok, közterületi fák esetén, valamint közterületi zöldfelületi 
rekonstrukciók során minden esetben biztosítani szükséges azt a minimális termıhelyi 
feltételt, amely garantálja a fák teljes kifejlıdését. Ennek érdekében a következı elıírásokat 
kell a terv területén betartani: 

a. 0,5 - 1,0 m közötti zöldfelületi sáv esetén fánként minimum 0,5 m széles, 4 m hosszú, 1 m 
mély ültetıgödör biztosítandó, minimum 1 m2 burkolatlan, lehetıleg mulcsolt, vagy 
növényzettel borított termıterülettel. 

b. 1,0 – 2,0 m közötti zöldfelületi sáv esetén fánként minimum 1 m széles, 2 m hosszú, 1 m 
mély ültetıgödör biztosítandó, minimum 2 m2 burkolatlan, lehetıleg mulcsolt, vagy 
növényzettel borított termıterülettel. 

c. 2,0 m-nél nagyobb zöldfelületi sáv esetén fánként minimum 2 m széles, 2 m hosszú, 1 m 
mély ültetıgödör biztosítandó, minimum 4 m2 burkolatlan, lehetıleg mulcsolt, vagy 
növényzettel borított termıterülettel. 

 
11.2 Meglévı fát 2 m-nél közelebb megközelítı közmőfektetéssel, útrekonstrukcióval 

kapcsolatos építési munka csak a helyi önkormányzat illetékes szervének  engedélye alapján 
végezhetı. 
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11.3 Elıirányzott közterületi rekonstrukciók (közmő-rekonstrukciók, út-rekonstrukciók stb.) 
során a rekonstruált területen minden esetben el kell végezni a zöldfelületi rekonstrukciót is, 
ahol a fenti szabályok érvényesítendık. 

 
11.4 Közterületi zöldfelületek és temetık zöldfelületi rekonstrukcióját elvégezni csak 

engedélyköteles kertépítészeti terv alapján szabad. 
 
11.5 4 parkolóhelynél több helyet tartalmazó parkolófelületek esetén 4 parkolóhelyenként egy fa 

telepítendı a fenti szabályoknak megfelelı ültetési helyre. 
 
11.6 Fasorok, fák, cserjék csak olyan helyekre telepíthetık, ahol az nem zavarja a 

gépjármőforgalomban résztvevık észlelését, záródásával, takarásával nem okoz 
balesetveszélyt. A balesetveszélyt jelentı növényzetet – a kerület illetékes hatóságának 
engedélyével – el kell távolítani. 

 
 

12. 

Közmőellátás, közmőlétesítmények 

 
12.1 A közmőhálózatokat és létesítményeket közterületen kell elhelyezni. A hálózatok ágazati 

elıírások szerinti védıtávolságának helyigényét is közterületen kell kielégíteni. Ha a teljes 
védıtávolság igény közterületen nem elégíthetı ki, akkor a közterületen kívül esı részére a 
helyet szolgalmi jogi bejegyzéssel kell biztosítani. A védıtávolságon belül mindennemő 
építési tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulása esetén engedélyezhetı.  

 
12.2 Épületek építésére a teljes közmőellátás biztosítása esetén adható építési engedély. 
 
12.3 A területen új villamosenergia (közép-, kisfeszültségő és közvilágítási) hálózatok, valamint a 

vezetékes hírközlési hálózatok építése, illetve meglévı hálózat, hálózatépítéssel járó 
rekonstrukciója csak föld alatti elhelyezéssel kivitelezhetı, kivéve a szükségessé váló 
idıközi, legfeljebb egy-egy utcaszakaszt érintı rekonstrukciót. 
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16. számú melléklet: 
(49/2004. (XII.14.) sz. rendelete melléklete) 

1.  

A rendelet 16. sz. mellékletének hatálya 

 
1.1. Jelen rendelet 16. sz. mellékletének hatálya Wekerletelep teljes területére, Budapest XIX. 

kerület, Ady Endre út – Határ út – Nagykırösi út – Bercsényi és Rákóczi utca közötti telkek 
hátsó telekhatára által határolt területre vonatkozik. (továbbiakban: tervezési terület) 

 

Jelen rendelet 16. sz. mellékletének: 

1. sz melléklete: Szabályozási Terv (M=1:1000 / 2000) 

2. sz melléklete: A helyileg védett épületek speciális szabályozási elıírásai 

3. sz melléklete: Helyileg védett épületegyüttes épületeinek jegyzéke 

 

1.2. A tervezési területen az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv), a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. 
tv, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) 
FVM rendelet, az Országos Településrendezési és Építési követelményekrıl szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban OTÉK), a 47/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. 
rendelet (továbbiakban FSZKT), a 48/1998.(X.15.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban 
BVKSZ),  az 54/1993. (1994.02.01.) sz. Fıv.Kgy. rendelet elıírásait, valamint a 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 
43/2000.(XI.24.) számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
(továbbiakban KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és 
eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 

1.3. A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 
építményrészt (pl.: tetıteret, elıtetıt, homlokzatot, stb.), épületegyüttest, közmővet, 
környezetvédelmi mőtárgyat építeni, átalakítani, bıvíteni, korszerősíteni, lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, (a továbbiakban együtt: építési munkát 
végezni), és ezekre hatósági engedélyt adni kizárólag jelen rendelet elıírásainak, 
valamint a rendelet mellékleteinek megfelelıen szabad. 

1.4. A tervezési területen a szabályozási terv kötelezı elemeit, illetıleg jelen rendeletben és 
mellékleteiben meghatározott elıírásokat csak e rendelet módosításával lehet 
megváltoztatni vagy kiegészíteni. 

 
2. 

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok 
 

2.1. A szabályozási terv kötelezı elemei az alábbiak: 

a.) építési övezet (vagy övezet) jele. 
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b.) (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési) övezet kötelezı 
 elıírásairól: 

 

Beépítés módja Beépítés legnagyobb 
mértéke % 

Szintterületi mutató 

 

Legkisebb-legnagyobb 
építménymagasság m 

Kialakítható legkisebb 
telekterület m2 

Zöldfelület legkisebb 
értéke % 

 
c) szabályozási vonal, (közterület, nem közterület közötti határvonal, kötelezı 
 telekhatár, övezet határa) 
d) építési övezet, övezet határa  
e) kötelezı építési vonal, 
f) építési hely, 
g) tervezési terület határa 
h) az egyes területek, illetve a funkcionális egységek nagyságára vonatkozó (tól-ig) 

  határértékek, 
i) a tervezési területen végezhetı építési munkára vonatkozó szerkezeti,
 tömegképzési, homlokzat helyreállítási és anyaghasználati elıírások, 
j) az épített és a természeti környezet védelmére vonatkozó elıírások. 

2.2 Irányadónak tekintendık a 2.1 bekezdés alatt fel nem sorolt elemek (pl.: tetıidom, tetıablak 
és -felépítmény jellege, formája, stb.). Ezek érvényesítése ajánlott, de a további tervezés, 
illetve a végrehajtás során szükségessé váló módosításuk – megfelelı mőszaki-mőemléki-
településrendezési alátámasztó munkarészekkel indokolva – a kerületi fıépítész és 
Tervtanács bevonásával, az építési engedélyezési eljárás keretében lehetséges. 

 

3.  

AZ ÉPÍTMÉNYEK ALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES EL İÍRÁSAI 
 

Az L3 keretövezetbe tartozó övezetekben végezhetı építési munkák elıírásai 

 

3.1  Anyaghasználat: A keretövezetbe tartozó, védett (mőemléki illetve helyi) épületek 
homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg, illetve felújítása, 
bıvítése, stb. esetében kizárólag a következı, természetes anyagok alkalmazhatók: 

a) A homlokzatokon sima, vagy finomszemcsés mészalapú vakolat. 

b) A nyílászárók csak fából készülhetnek. A tetıtéri ablakok kivételével csak az eredetivel 
azonos mérető, formájú és tagolású, spalettás ablak helyezhetı el. Szerkezeti átalakítás, 
vagy csere esetén a külsı méreteket, az eredeti szerkezeti kiképzést, az üvegosztásokat, a 
homlokzati takaró- és díszítıléceket, spalettákat az eredetivel megegyezı módon kell 
kialakítani. Mőanyag, vagy fém nyílászárókat tilos beépíteni. 

c) A bejárati ajtók tömör fa, vagy legfeljebb 1/5 részben üvegezett, táblás osztásúak 
lehetnek (pl. domború, vagy színes üvegezés nem alkalmazható). 

d) Csak téglakémény építhetı, a meglévı fém és egyéb szerkezetőeket át kell építeni. 
Kémény a külsı határoló falon nem jelenhet meg. 
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e) A tetıhéjazat vörös égetett agyag, mázatlan hódfarkú cserépfedés lehet. A héjazat 
cseréje esetén egy épületen csak egyféle cserép helyezhetı el. 

f) Árnyékoló szerkezetek: az eredeti, még meglévı spalettákat leszerelni tilos. Mőanyag és 
egyéb anyagú redınyt, reluxát, rácsot, vagy egyéb árnyékoló szerkezetet tilos felszerelni. 
A már eltávolított spalettákat és egyéb szerkezeteket eredeti állapotában vissza kell 
építeni. Egy épületen csak egyféle spaletta jelenhet meg, egységes méretben, formában 
és színben. 

3.2 Épületek színezése: a külsı homlokzatok színezését épületenként egységesen kell elkészíteni. 
Lakásonként eltérı, továbbá rikító, fényes hatású színeket, valamint kék színezést tilos 
alkalmazni.  

 A nyílászárók és spaletták épületenként egységes színőek legyenek. 

3.3 Üzletportálok, lakásajtók, -ablakok: biztonsági rács az ablakon kívül is elhelyezhetı. Egy 
épületen egyfajta mintázatú rács szerelhetı fel. A rácsok mintázatára a fıépítészeti iroda 
ajánlott terveket dolgoztat ki. A spaletta rejtett fém merevítıkkel megerısíthetı. 

3.4 A keretövezetbe tartozó nem védett épületek felújítása, bıvítése esetében is a fenti kötelezı 
elıírásokat irányadóként kell figyelembe venni. 
 

4. 
 

L3-XIX/WSZ jel ő építési övezetben végezhetı építési munkák elıírásai 
 

4.1. Lakóépületek bıvítése 

a.) A Szabályozási terven (1. sz. melléklet) kijelölt helyeken álló földszintes épületek esetében, a 
2. számú melléklet elıírásainak megfelelıen engedélyezhetı. 

b.) Ahol a többször módosított 3/1994.(VII.11.)számú rendelet által jóváhagyott /2003. XII. 31-ig 
hatályos/ szabályozási terv szerint építési engedély alapján már bıvítettek egy épületet, annak 
a még el nem készült szimmetrikus bıvítése engedélyezhetı. 

c.) Az 1. számú mellékletben jelölt horizontális bıvítési lehetıségeken túl kizárólag 
tetıtérbeépítés, továbbá lakásbejárati elıtetık építése engedélyezhetı a további vonatkozó 
elıírásoknak megfelelıen. 

d.) Lakásbejárati elıtetık egy épületen egyfajta megoldás alkalmazásával, azonos méretben 
építhetık. Ha megtalálható az eredeti forma, azt kell visszaállítani. Az elıtetı hajlásszöge 30-
450  közötti, tartószerkezete fa, vagy fával burkolt acél, héjazata a fıépületével megegyezı, 
falra merıleges kinyúlása l,5 m lehet. Az elıtetıt függıleges teherhordó szerkezettel tilos 
alátámasztani. 

e.) Az elı- és az oldalkertben épülı elıtetı legnagyobb, fallal párhuzamos mérete 2,0 m, a 
hátsókertben 3,0 m lehet 

f.) Szimmetrikus lakóépület a bıvítés után is csak szimmetrikus lehet. Kivétel: a 
tetıfelépítmények szimmetriája, amikor a 4.3 i) pont elıírásait kell érvényesíteni. 

4.2 A bıvítmény jellemzıi:  

a.) Mérete épületenként azonos, hossza max. 4,0 m, szélessége a bıvítendı épületszárny 
méretével azonos. 

b.) A bıvítéssel eltakart homlokzati részrıl az eredeti díszítı elemeket át kell építeni az új 
homlokzatra. A bıvítéssel elzárt homlokzatot eredeti formájában vissza kell állítani az új 
homlokzat megépítésekor. A bıvítmény tetıidoma, homlokzati arányai, anyaghasználata, 
színezése az eredeti épület jellemzıivel azonos legyen. 

c.) Hangsúlyos tetıfelépítmény (pl. torony) csak az eredeti állapot visszaállításával 
lehetséges, melyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni. 
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d.) A bıvítés után – az egységes hatás érdekében – a teljes épület homlokzata a 2. sz. 
mellékletben csatolt eredeti fotók alapján, az eredeti építészeti elemek helyreállításával 
felújítandó. 

4.3 A tetıtér beépítésének szabályai: 

a.) Tetıtérbeépítés során a tetı eredeti jellege, formája nem változhat. A jelenlegi állapot 
módosítása kizárólag az eredeti állapot visszaállítása érdekében, valamint jelen 
elıírásoknak megfelelı tetıfelépítmény létesítése esetén engedélyezhetı. 

b.) Tetıtér csak belsı lépcsıvel közelíthetı meg.  
c.) Megnyitható oromfal esetén az eredeti kialakításhoz leginkább illeszkedı ablak 

helyezhetı el. (Nem nyitható ablak pl.: a gerendavázas és a deszkaborítású, továbbá az 
egyedi díszítéső – pl. holdas, szíves – oromfalba.) A "szoknya" nélküli oromfal nem 
burkolható deszkával.  

d.) A tetı síkjában fekvı tetıablak bármelyik épület esetében engedélyezhetı. Egyéb 
tetısíkban elhelyezhetı berendezés (pl.: napkollektor) a közterületrıl nem látható 
tetıfelületen létesíthetı. 

e.) Kiemelkedı tetıablak csak a 2. sz. mellékletben szereplı épületeken, a típusonkénti 
szabályozási lapokon, a tetıidom ábráján meghatározott helyen lehetséges. A függıleges 
tetıablakok mérete legfeljebb 90x90 cm lehet. A tetıablak szerkezetének függıleges 
mérete legfeljebb 1,10 m lehet, összes szélességi mérete a tetı átlagos vízszintes 
méretének (az eresz- és gerincvonalhossz átlagának) egyharmadát, ezen belül egyenként 
a 2,0 m-t nem haladhatja meg.  

f.) A kiugró tetıablak formája az eredetileg megépített (még sok helyen meglévı) 
tetıszellızı felépítményekhez hasonló, a tetısíkból felnyíló, azzal szöget bezáró sík 
fedéső lehet. Ennek alkalmazható meglévı példája a 15. sz. típusépület. 

g.) Az ettıl eltérı, de kiemelkedı színvonalú javaslatok megvalósításáról a helyi tervtanács, 
illetve a fıépítész dönt. 

h.) A kiemelkedı tetıablak, illetve tetıfelépítmény és a tetısík metszıdési vonalai a 
tetısíkok törésvonalaitól (vápa, élszaru, gerinc), illetve a tetı szélétıl legalább 0,5 
méterre helyezendık. Biztosítani kell, hogy szerkezeti lehetıség esetén a tetıablak 
tengelye a már meglévı nyílások tengelye fölé kerüljön. 

i.) Egy épület tetızetén csak egyfajta tetıablak, illetve -felépítmény jelenhet meg. Az új 
beépítésnél a meglévı tetıablak, illetve -felépítmény-formához kell igazodni. Kivétel, ha 
a tükörképi lakás meglévı tetıablakai, illetve -felépítményei a jelen elıírásoknak nem 
felelnek meg. Ebben az esetben kizárólag tetısíkban fekvı ablakok helyezhetık el. 

j.) A 2. sz. mellékletben jelölt, alacsonyabb tetıgerincő épületszárnyakon (pl.: egyes „H” 
alakú épületeken) kiemelkedı tetıablak, illetve -felépítményt akkor sem lehet kialakítani, 
ha ilyen már elıfordul az épületen. 

k.) Tetıtéri vizes helyiség csak szilárd födémre, illetve szigetelést fogadni képes felbetonra 
építhetı. 

l.) A tetıtérben loggia, erkély, vagy terasz nem építhetı. 

4.4 Tárolóépületek részletes elıírásai 

a.) A vonatkozó jogszabályok alapján lakásonként szükséges 1 gk. elhelyezése telken belüli 
parkolóhelyen, vagy terepszint alatti tárolóban, illetve a Rendelet és az 1. sz. melléklet 
szerint kijelölt területen építhetı tárolóépületben történhet. A lakásonkénti egy közös 
tároló épületben kell biztosítani a gépkocsi és az egyéb eszközök (pl.: kerti szerszám) 
tárolását is. 

b.) Az egyes telkeken elhelyezhetı tárolók engedélyezési tervében az 1. sz. mellékleten 
G-vel jelzett távolságot méretezni kell, azaz igazolni kell a lakóépület általános elıírások 
szerinti benapozási feltételeinek teljesülését. 
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c.) A tárolóépület kizárólag telkenként azonos, több ütemben is építhetı, sorolható, 
magastetıs kialakítású és – a kétlakásos házak kivételével – legalább két-két és 
legfeljebb négy lakáshoz tartozó egységekre tagolandó. Az egyes egységek között 
legalább 3,0 m széles, kertként mővelendı sávot kell biztosítani.  

d.) Az épület csak magastetıs kialakítású – min. 30o, max. 45o hajlásszögő – lehet, fıbb 
jellemzıi – tömegképzés (tetıidom), homlokzati arányok, anyaghasználat, színezés, stb. 
– legyenek összhangban a fıépületével. 

e.) Az egyéb célú (kerti szerszám, szabadidıs kellékek, stb.) tárolót úgy kell megépíteni, 
hogy az a késıbbi igények alapján gk. tárolóvá legyen bıvíthetı. 

f.) A tárolóépület külsı mérete legfeljebb 7,0x3,6 m lehet. 

g.) Terepszint alatti építmény (gk. tároló) elhelyezési lehetıségei: 

g.1) A fı funkciójú épület bıvítménye alatt. 
g.2) A fı funkciójú épülettıl függetlenül, a telekhatártól és egyéb mőtárgytól minimum 

2m távolságra. 
g.3) A szabályozási terven jelölt, még meg nem épült tárolóépület alá, a késıbbi 

megközelítési lehetıség biztosításával. 

 

4.5 Kerti építmény (szaletli, szabadidıs építmény) a hátsó kertben építhetı abban az esetben, ha 
a tárolóépületek egy épületben foglalva létesülnek. A pavilon fából épülhet és hatszög 
alaprajzú lehet, melynek legalább 4 oldala nyitott. Az építmény átlója legfeljebb 4,0 m, 
magassága legfeljebb 3,5 m, héjazata hódfarkú cserép, illetve deszka, vagy fazsindely lehet. 

 Az 1-4 lakásos épületeknél legfeljebb 1; a 6 és 8 lakásos épületeknél legfeljebb kettı; a 10 
és 12 lakásos épületeknél legfeljebb három közös használatú építmény építhetı, a lakóház 
minden tulajdonosának közös megegyezésével benyújtott építési engedély alapján. 

4.6 Egyéb szabályok: Az emeletes épületek ablak nélküli végfalain (a benapozás javítása 
érdekében) az épületen meglévı ablakokkal azonos kialakítású ablakok nyithatók. 

 
5. 

A kerítésépítés szabályai 
 

5.1 A tervezési terület fıútjai – a Pannónia út, Hungária Út, Corvin krt., Esze Tamás u. (Corvin 
krt. és Körzı u. között), Körzı u., Gutenberg krt., Nagy L. krt., Zalaegerszeg u., (nagy L. krt. 
és Corvin krt. között), Mészáros Lırinc u. és Thököly utca – mentén, továbbá a kétszintes 
épületek elıtt húzódó kerítéseket a jelenlegi magasságúval egyezı, merev fémháló (ún. 
Heidecker) kerítésre kell cserélni. 

5.2 A tervezési terület földszintes beépítéső részén, a telek utcavonalán legfeljebb 1,5 m magas 
hézagos léckerítés, vagy az elızı pont szerinti merev fémháló kerítés létesíthetı. A kerítés 
tömör lábazata legfeljebb 20 cm magas lehet.  

5.3 A kerítéslécek szélességi mérete és a köztük lévı hézag méretének aránya legalább 10:7, 
amely feltétel teljesítése során kizárólag a hézag méretének aránya növelhetı. 

5.4 A lakótelkek közötti, közterülettel nem érintkezı kerítésszakaszok élısövénybıl, illetve az 
5.2 pont elıírásai szerint létesíthetık. 

5.5 A korábban engedélyezett, tervektıl eltérıen épített kerítések bontandók, illetve 
átalakítandók. 

5.6 Az utcai kerítés vonalán a következı növények telepítésére kell a lakókat ösztönözni: 
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 – iszalag (Clematis) félék, továbbá 
 – egynyári futók (pl.: kék hajnalka, törökbab, szagos lednek) 

5.7 Nem közterülettel határos kerítésszakasz mentén a legkisebb növénytelepítési távolság az 
ingatlan határától: 

 – az elızı pont (5.6) szerinti futók: közvetlenül a kerítés vonalára. 
 – 3,0 m-nél magasabbra nem növı növények: min. 1,5 m, 
 – 3,0 m-nél magasabbra növı növények:  min. 3,0 m. 

5.8 Kerítés mellett nádszövet kizárólag az építkezések ideje alatt alkalmazható. Saroktelek 
esetében a kerítést az építkezés idejére sem lehet elfedni. 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

6. 
Az élı természet védelme 

 
6.1 A káros allergéneket termelı parlagfő és egyéb egészségre veszélyes gyomok elterjedését a 

közterületek és zöldfelületek folyamatos gondozásával meg kell akadályozni. 

6.2 A BVKSZ szerint védett az Ady Endre úti fasor szakasz, a Bercsényi, Esze Tamás, Géza, 
Rákóczi, Szent Imre, Tas utcai és a Corvin körúti fasorok. Ezek pótlása csak a védett fafaj 
elınevelt, koros egyedeivel történhet. 

6.3 A KVSZ szerint helyi jelentıségő védett fasorok a Hungária és Pannónia út jegenyenyárfa 
sorai, valamint az Ady Endre út további fasor szakaszai. 

6.4 További helyi jelentıségő védett fasorok: 
  Baross utca – japánakác fasor szakasz, 
  Dobó Katica utca (a Mészáros L. utca és Hungária út között) – ostorfák, 
  Gutenberg krt. – platánok, 
  Kapisztrán utca – japánakácok és ostorfák, 
  Körzı utca – platánok  
  Nagy Lajos krt. – platánok, 
  Madách utca – gesztenyék, 
  Martinovics utca – ostorfák, 
  Mészáros Lırinc utca – ostorfák  
  Murányi utca – japánakácok, 
  Petur utca – hársak, 
  Taksony utca – hársak,  
  Vajk utca – hársak, 
  Zalaegerszegi utca – platánok, ostorfák. 

6.5 A meglévı faállomány védelme érdekében telken belül fa csak fakivágási engedély 
birtokában, és az abban elıírt – KVSZ szerinti – fapótlási kötelezettség teljesítésével vágható 
ki. A kivágás okától függetlenül minden egyes fát pótolni kell. Közterületen fát csak 
önkormányzat vághat ki. 

6.6 Meglévı közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása illetve kialakítása 
érdekében az adott területen leggyakoribb díszfa faj telepítendı. 

6.7 Utcafásításra, ill. cserére javasolt fafajok: nagylevelő hárs (Tilia platiphyllos), ostorfa (Celtis 
occidentális), japánakác (Sophora japonica). 
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6.8 Az újonnan kialakított gépkocsi parkolóhelyeket fásítani kell oly módon, hogy négy gépkocsi 
álláshelyre legalább egy – nagy lombkoronát nevelı – elınevelt fa jusson. 

6.9 Parkoló-fásításra javasolt fafajok: magas kıris (Fraxinus excelsior), csörgıfa (Koelreuteria 
paniculata) és a korai juhar (Acer platanoides). 

 

 

6.10 A közlekedési csomópontok – Almavirág tér, Szondy tér, Gutenberg és Corvin körúti, 
valamint a Zalaegerszeg és Esze Tamás utcai csomópontok – meglévı burkolatlan felületeit, 
zöldsávjait részletes kertépítészeti tervek alapján – a közlekedés beláthatósági 
követelményeinek biztosításával – intenzív zöldfelületként kell kialakítani, illetve felújítani, 
majd fenntartani. 

6.11 Az utcáról látható elı- és oldalkert csak díszkertként alakítható ki, ahol elsısorban lombhullató 
cserjéket, fákat kell ültetni. A kivágott gyümölcsfákat ismét gyümölcsfákkal kell pótolni. 

6.12 Konyhakertet csak az utcáról nem láthatóan, a hátsókertekben lehet kialakítani.  

 
7. 

A föld, a levegı és a vizek védelme 
 

7.1 Az egyes építési övezetekben megengedhetı környezeti határértékek a vonatkozó általános 
szabályok szerint elfogadható értékeket nem haladhatják meg.  

7.2 A vonatkozó levegıtisztasági, talaj- és talajvíz, valamint a zaj- és rezgésvédelmi 
határértékek betartásához szükséges méréseket folyamatosan el kell végezni. 

7.3 Talaj, talajvíz védelem 

a) Biztosítani kell, hogy a szennyezett talajon növı növényzetet ne komposztálják, hanem 
külön győjtve kerüljön szemétégetıbe.  

b) A komposztálható kerti hulladék intézményes és szelektív győjtését meg kell szervezni. 
c) Szennyezett talaj és talajvíz észlelése esetén kármentesítést kell végezni. 
d) Talajt, ill. talajvizet szennyezı anyagot megfelelı szigetelés nélkül átmenetileg sem lehet 

tárolni. (A tervezési terület szennyezıdés érzékenységi szempontból a „B” kategóriába 
tartozik.) 

e) A termıföld védelme érdekében minden beruházás megkezdése elıtt az épület, építmény, 
burkolat, vagy egyéb beavatkozás (tereprendezés) által elfoglalt területrıl a termıtalajt (a 
humuszban gazdag „A” szintet) 30-60 cm vastagságban az érintett felületrıl le kell fejteni és 
felhasználásig a területen deponálni. 

7.4 Levegıtisztaság védelem 
a) A tervezési terület levegıtisztaság védelem szempontjából Budapest és környéke EBDCE 

légszennyezettségi zónába tartozik, az elıírt határértékeket túllépni nem lehet. 
b) Levegıszennyezést okozó tevékenység folytatása nem engedélyezhetı. 
c) Támogatni kell a parapetkonvektoros főtés felszámolását és a kéménybekötéses, korszerő 

főtési rendszerre történı átállást. 
d) Szabadban történı égetés csak az erre vonatkozó helyi rendeletnek megfelelıen végezhetı. 

7.5 Zaj- és rezgésártalom elleni védelem 
 A Nagykırösi út és a Határ út mentén zajvédı mőtárgyat kell elhelyezni, helyét, 

formáját, anyagát, magasságát az engedélyezési tervben kell meghatározni. 

7.6 Hulladékgazdálkodás  
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a) A kommunális hulladékot a fıvárosi hulladékgyőjtési rendszerben kell győjteni és elszállítani. 
b) A kijelölt, ütemezetten létesíthetı győjtıhelyeket – a nagymérető mőagyag tartályok védett 

környezetbe nem illı megjelenése miatt – növényzettel és kerítéssel takarva kell kialakítani.  
c) Szelektív hulladékgyőjtı tartályba tilos veszélyes, vagy bomló hulladékot helyezni. 
d.) Biztosítani kell a tervezési területen keletkezı veszélyes hulladékok szakszerő győjtését és 

rendszeres elszállítását. 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 
8. 

Keretövezetbe nem sorolt közlekedési területek elıírásai 

8.1 A tervezési területen kijelölt, keretövezetbe nem sorolt közlekedési célú területek jelenlegi 
területe (szabályozási szélessége) változatlanul marad.  

8.2 Az utak melletti zöldsávban a gyalogos, illetve a közúti közlekedést akadályozó 
növényzetet telepíteni nem lehet. 

8.3 Az egyes ingatlanok tulajdonosai a tulajdonuk elıtti – a telekhatártól az útburkolat széléig 
terjedı – zöldsávot gondozni kötelesek. 

KÖZM ŐVEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

9. 
Víziközmővekre vonatkozó szabályok 

9.1 Közmővezeték elhelyezésekor a közterületen lévı fák gyökerei nem sérülhetnek meg, a 
gyökérzónába  termıföldet vissza kell tölteni. 

9.2 A közmő- és gázvezeték-hálózatokat közterületen kell megépíteni, a folyamatos 
hozzáférhetıség biztosításával, a vonatkozó szabványok elıírásai szerint. 

9.3 Az ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója során meg kell tartani a körvezeték hálózatot, melyre 
– az Országos Tőzrendészeti Szabályzat elıírásainak megfelelıen – föld feletti tőzcsapokat 
kell telepíteni. 

9.4 A vízelvezetést elválasztott rendszer szerint kell kialakítani. Ennek érdekében 
a.) a csapadékvíz elvezetı hálózatot zárt csatorna és nyílt, szikkasztásos árokhálózat 

kombinációjával, az alátámasztó szakági munkarészek alapján készítendı kiviteli tervek 
szerint fokozatosan ki kell építeni és karban kell tartani, 

b.) a meglévı víznyelıket a szennyvízcsatorna hálózatról le kell választani, (vagy meg kell 
szüntetni, vagy át kell kötni a csapadékvíz elvezetı hálózatra), 

c.) A hézagmentes burkolatú parkolók felületérıl lefolyó csapadékvizet környezetvédelmi 
mőtárgy (olaj-iszapfogó) közbeiktatásával kell a befogadó csatornába vezetni. 

d.) A tetıfelületekrıl lefolyó csapadékvizet szabad kifolyással kell a szikkasztófelületre 
vezetni. 

9.5 A szennyvízcsatorna-hálózat kitakarással építendı szakaszát az út felújítása elıtt kell 
megépíteni. 

9.6 Tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni. 

9.7 A megszüntetett közmőveket fel kell bontani és lerakóhelyre kell szállítani. 
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10. 
Villamosenergia-hálózatok 

10.1 A tervezési terület villamosenergia ellátását biztosító hálózatok, illetve az ahhoz tartozó 
elemekre vonatkozó általános szabályokon túl a következık biztosítandók:  

a.) a Hungária úti 815/10 sz. alatti transzformátorállomás védett épületét a jelenlegi, felújított 
állapotában kell megırizni. 

b.) A további, meglévı vas-, vagy alumínium házas transzformátorállomást a jelenlegi helyén 
kell a környezetbe illıen, egyedi és igényes építészeti megoldással átépíteni. 

c.) Az átépítést a forgalmi csomópontok építésével egyidejőleg, az azok közelében lévı 
transzformátorállomásokkal kell kezdeni. 

10.2 A területen lévı villamos légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell cserélni. 

10.3 A közterületi lámpaoszlopokat az eredetinek megfelelı, igényes egyedi oszlopokra kell 
cserélni, a Kós Károly téren az eredeti „pásztorbotos” kialakítással kezdve, a terület határai 
felé haladva egyszerősíthetı változattal. 

11. 
Távközlési hálózatok 

11.1 A tervezési terület távközlési ellátását biztosító hálózatokra és az ahhoz tartozó elemekre 
vonatkozó általános szabályokon túl a következı elıírások biztosítandók:  

a.) a szükséges hálózatbıvítést a meglévı távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új 
csıhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani, 

b.) a tervezett alépítményi csıszámnak és megszakító létesítményeknek a terület 100%-os 
ellátását kell szolgálnia, 

c.) ide kell helyezni az alközpontokat, az összekötı törzs- és átkérı kábelhálózatokat, 
d.) nyilvános távbeszélı állomások számának sőrítését elsısorban a kereskedelmi-szolgáltató 

létesítmények közelében kell végrehajtani. 

11.2 A távbeszélı állomásokhoz tartozó elosztóhálózatokat a járdák alatt kell kiépíteni. 

11.3 Légvezetékes távközlési hálózat a tervezési területen nem építhetı. 

11.4 A mobil távközlést szolgáló bázisállomás vagy adótorony a tervezési területen nem 
létesíthetı. 

12. 
Egyéb elıírások 

12.1 A tervezési területen nyilvántartott életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) a jelenlegi 
helyükön, a vonatkozó általános elıírásoknak megfelelıen megtartandók. 

12.2 A Nagykırösi út 12., 18., 20., 26., 28. és 34. sz. alatti ingatlanok közúti kiszolgálásához 
szükséges megközelítési lehetıséget az 1. sz. mellékleten jelölt helyeken, a szomszédos 
ingatlanokon keresztül, szolgalmi joggal kell biztosítani, a vonatkozó általános szabályok 
szerint. 

12.3 A tervezési területen az építési hatóság rendszeres ellenırzésével meg kell akadályozni az 
engedély nélküli, illetve az engedélyezett tervtıl eltérı építkezéseket. Az eltéréseket – bírság 
kiszabásával – vissza kell bontatni, illetve helyre kell állíttatni. 
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17. számú melléklet 1 
 

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2006. (I.17.)  rendelete 

 a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló többször módosított 
43/2000.(XI.24.)  rendelet  kiegészítésérıl  

 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában, és a 
végrehajtására kiadott Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl (OTÉK) szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 4.§-ban  foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja és 
jóváhagyja a Kerületi Szabályozási Terv kiegészítését. 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest XIX. kerület Csokonai utca vonala – vasútterület északi 

határvonala- XVIII. kerülethatár – Alsó erdısor utcát határoló egy teleksor déli határvonala – 
munkahelyi és lakóterület határa- vasútvonal- Derkovits Gyula utca által határolt terület 
(szabályozási tervlapon lehatárolt tervezési terület)  XIX. kerületi részére terjed ki. 

 
(2) Jelen rendelet 1. számú mellékletét a területre vonatkozó kiegészítı elıírások, 2. számú 

mellékletét az elıvásárlási joggal érintett ingatlanok listája képezi. 
 

2. § 
A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények 
 

A rendezett településfejlıdés biztosítása érdekében az Önkormányzatot a 2. számú mellékletben 
meghatározott területekre vonatkozó elıvásárlási jog illeti meg a  megnevezett településrendezési 
cél megvalósításához.  

 
3. § 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete, valamint a szabályozási tervlap a KVSZ  

17. számú mellékletét képezi. 
 
(2) A rendelet elıírásait a hatályba lépését követıen indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
(3) Jelen rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2006. január 12.  
 
 …………………………. …………………………….. 
 Dr. Istvánfi Sándor sk. Steinerné dr. Török Katalin sk. 
 jegyzı polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 2006. január 17.  

 
                                                 
1 A 17. sz. mellékletet beiktatta a 2/2006. (I.17.) Ökr. 3.§ (1) bek. 2006. január 17-ei hatállyal. 
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1. számú melléklet 

a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 2/2006.  (I.17.)  
rendeletéhez 

 
 

Kiegészítı rendelkezések a Budapest XIX. és X. kerület,  Csokonai utca vonala – 
vasútterület északi határvonala- XVIII. kerülethatár – Alsó erdısor utcát határoló egy 

teleksor déli határvonala – munkahelyi és lakóterület határa- vasútvonal- Derkovits 
Gyula utca által határolt területre vonatkozó 

Kerületi Szabályozási Terv XIX. kerületet érintı részéhez 

 
1. 

Közterületekre nézı és közterületekrıl látható épülethomlokzatokra vonatkozó 
elıírások 

 
A területen A1-es ívméretet meghaladó mértékő hirdetés, reklám közterületen, közterületrıl 
látható épülethomlokzaton, kerítésen, elı- és oldalkertben nem helyezhetı el. 
 

2. 
M-XIX/INT jel ő vegyes beépítéső, intézménydomináns kisipari és raktár- 

kereskedelmi célú funkciókkal vegyes munkahelyi területre vonatkozó elıírás 
 

(1) A KVSZ övezeti elıírásaiban meghatározott kedvezményes paraméterek csak akkor 
alkalmazhatók, ha az épület bruttó szintterület legalább kétharmadán intézményi funkció 
létesül. 

(2) Az elıkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 10 m.  
 

3. 
Övezetbe nem sorolt közterületekre és közhasználatra átadott területekre vonatkozó 

elıírások 
 

(1) Közterületen épület, építmény – átlátást biztosító autóbuszváró és telefonfülke 
kivételével – nem helyezhetı el.  

(2) A közterületeket az akadálymentes közlekedés követelményeinek megfelelıen kell 
kialakítani. 

 
4. 

Közlekedés 
 

(1) Tervezett közutak tervezési osztályba sorolása: 
− A Vak Bottyán utca - Alsó erdısor utca és a Lajosmizsei vasútvonal mentén 

tervezett győjtıút: B.V.c.C. 
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(2) Fényvédelmi létesítményeket kell elhelyezni: 
− a Lajosmizsei vasútvonal és a nyugati oldalán tervezett út között; 
− a Ceglédi vasútvonal és a déli oldalán tervezett Alsó erdısor utcai győjtıút között; 
− a Ferihegyi repülıtérre vezetı út felüljárója és a töltésén haladó tervezett Vak 

Bottyán utcai meghosszabbítás között. 

(3) Országos közforgalmú vasútvonalak szabályozási tervlapon jelölt védıtávolságán belül 
építmény elhelyezéséhez a MÁV Rt. és a Közlekedési hatóság hozzájárulása szükséges. 

5. 
Közmővekre vonatkozó elıírások 

(1) Az egyesített rendszerő csatornahálózatba a fıgyőjtı tehermentesítı csatornájának 
megépítéséig nem vezethetı be csapadékvíz, ezért ideiglenes megoldásként 

- a közutak mentén szikkasztó árkokat vagy szikkasztó kutakat kell építeni, 
- az új beépítéső munkahelyi területen keletkezı csapadékot telken belül kell elhelyezni. 

(2) Útépítés elıtt a Fv 2xDN600 mm mérető távfőtı vezetéket a Víztorony és a Leiningen 
utca közötti szakaszon mélyvezetésőre kell kiváltani. 

(3) Felszíni vezetéső távfőtési vezeték mentén 3 méter széles, karbantartás céljára szolgáló, a 
szabad megközelítést lehetıvé tevı sávot kell biztosítani. 

(4) A Vak Bottyán utcai út szélesítése miatt a mélyvezetéső távfőtıvezeték mellett lévı 
vezetékeket (10 kV-os kábel, távközlési légkábel) ki kell váltani. 

6. 
Zöldfelületek 

(1) A tervezési területen található fasorok megtartandók. A Víztorony, az Aulich, a Táncsics 
Mihály, a Mikszáth Kálmán, Gárdonyi és a Leiningen utcai fasorok, alacsony növéső 
fafajokkal kiegészítendık. 

(2) Fasortelepítésnél, fasorkiegészítésnél várostőrı, elınevelt, többszörösen iskolázott, 
"útsorfa" minıségő fák ültetendık min. 8-8 méter távolságban. Az ültetéssel egy idıben 
öntözés lehetıségérıl gondoskodni szükséges. 

(3) A Lajosmizsei vasút menti tervezett út zajárnyékoló létesítménye elıtt, 0.5-1 méteres 
sávban a falra felfuttatás céljából kúszó cserjéket kell telepíteni. 

(4) A szabályozási tervlapon feltüntetett kötelezıen kialakítandó védı zöldsávban több 
szintes növényállományt kell telepíteni. 

(5) A munkahelyi övezet területén létesítendı csapadékvíz szikkasztó teknı felületét és a 
körülötte lévı 2 méteres sávot vízi-vízparti növényekkel kell beültetni. 

7. 
Környezetvédelem 

(1) Tervezett utak mentén, a szabályozási tervlapon feltüntetett helyeken zajárnyékoló 
létesítmény létesítendı. 
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(2) A Lajosmizsei vasútvonal mentén tervezett út mellett, a zajárnyékoló létesítménynek 1 
méter széles sávot kell biztosítani, azonban ha a vasút és a tervezett út együttes zajhatása 
nem haladja meg az elıírt határértékeket, a sáv zöldsávként alakítandó ki. 

(3)   A kiszélesítésre kerülı Vak Bottyán utca déli oldala mentén, 1 méter szélességben 
helyet kell biztosítani zajvédı falnak az estleges jövıbeni határértéket meghaladó 
zajterhelés mérséklésére.   

(4) A Budapest-Szolnok vasútvonal és a Budapest-Lajosmizse vasútvonal és a vele 
párhuzamosan futó tervezett út mentén, a zajvédı fallal nem védett tervezett épületek 
zajforrás irányába nézı homlokzatait passzív akusztikai védelemmel kell ellátni. Az 
építési engedély részeként erre vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó 
munkarészt is be kell nyújtani. 

(5) A Vak Bottyán utca kiszélesítése és meghosszabítása során, abban az esetben, ha a 
szakértıi vizsgálatok alapján forgalomból eredı zajterhelés a jövıben meghaladja az 
elıírt határértékeket, az épületek zajforrás irányába nézı homlokzatait passzív akusztikai 
védelemmel kell ellátni. 

(6)  A tervezett felüljárón, ahol az út a terepszinttıl minimum 2 méter magasságban halad, 
minimum fél méteres zajárnyékoló falat kell létesíteni. 

(7) Az út- és parkoló felületekre jutó csapadékvíz csak olajfogó mőtárgyon keresztül 
vezethetı a közcsatorna hálózatba. 

(8) A területen kizárólag tiszta csapadékvíz szikkasztható. 
 

8. 
Értékvédelem 

 
(1) A nyilvántartott lelıhelyeket érintı bármilyen engedélyeztetési eljárásba (a terület 

jellegzetes állapotának, illetve mővelési ágának megváltoztatásához bármilyen 30 cm 
mélységet meghaladó földmunka, építkezés, magas- és mélyépítés, beleértve légvezeték 
tartóoszlopának földbeállítását, tuskóírtásos fakitermelés, fásítás elvégzése) 
szakhatóságként be kell vonni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest Fıvárosi 
Irodáját. 

 
(2) A régészeti örökség védelmében a tervezett földmunkák elıtt megelızı feltárást kell 

végezni. A feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent 
György tér 2. Pf.:4.) jogosult ásatási engedély birtokában a beruházó költségére. A 
feltárásra A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (3) 
bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. §-a szerinti szerzıdést kell 
kötnie a beruházónak a múzeummal. 
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2. számú melléklet  
Budapest Fıváros XIX. kerület, Kispest Önkormányzat  2/2006.  (I.17.)  rendeletéhez 

 
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL ÉRINTETT INGATLANOK  

 
A) Elıvásárlási joggal érintett ingatlanok 

 
Településtrendezési cél: tervezett győjtıút szabályozási szélességének kialakítása. 
 
Hrsz Utcanév, házszám Övezet Tulajdonos 
163427 Táncsics M. utca 91. L4-XIX/I-O2 magán 
163403 Mikszáth K.u. 24. L4-XIX/I-O2 magán 
163401 Mikszáth K.u. 21. L4-XIX/I-O2 magán 
163381 Gárdonyi Géza u. 20 L4-XIX/I-O2 magán 
163379 Gárdonyi Géza u. 15. L4-XIX/I-O2 magán 
163366 Leiningen u. 12. L4-XIX/I-O2 gazdasági társaság 
163367 Leiningen u. 10. L4-XIX/I-O2 magán 
163363 Leiningen u. 7. L4-XIX/I-O2 magán 
163357 (163360) hrsz-ú utca L4-XIX/I-O2 magán 
163356 Derkovits Gy.u. 64. L4-XIX/I-O2 magán 
163355 Derkovits Gy.u. 66. L4-XIX/I-O2 magán 
163354 Derkovits Gy.u. 68. L4-XIX/I-O2 magán 
163192 Víztorony utca 23. L4-XIX/I-O2 magán 
163208/1 Vasút utca M-XIX/INT magán 
163208/2 Vasút utca M-XIX/INT magán 
163208/3 Vasút utca M-XIX/INT magán 
163211 Vasút utca M-XIX/INT magán 
163286 Csillag utca L4-XIX/I-O1 magán 
163287 Csillag utca 54. L4-XIX/I-O1 magán 
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18.sz. melléklet  1 
 

 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 

31/2007. (IX.21.) számú rendelete 
a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször 

módosított 43/2000.(XI.24.) rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 
 

 
Budapest Fıváros XIX. kerületi Kispest Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek., valamint az épített 
környezet átalakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:Étv.) 7.§ 
(3) bekezdés c) pontjában és a végrehajtására kiadott Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekrıl (OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban:OTÉK) 4.§-
ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 

(1) Jelen rendelet hatálya a Budapest, XIX. kerület Kispest, Üllıi út – Simonyi Zsigmond 
utca – Bethlen Gábor utca – Katica utca – Treffort iskola telke – Kosárfonó utca – Attila 
utca – Szabó Ervin utca által határolt terület részére terjed ki. 

 
(2) Jelen rendelet 1. számú, a jelen rendelet területi hatályára vonatkozó kiegészítı 
elıírások, a 2. számú szabályozási tervlap, 3. számú övezeti tervlap mellékletei a KVSZ 18. 
sz. mellékletét képezi. 
 

2. § 
 
(1) A többször módosított 43/2000.(XI.24.) számú rendelet (továbbiakban:Rendelet) 50.§  (5) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: (a változatlanul maradó részek ferde kisbetővel) 

5)  Az építési övezetben a parkoló férıhely számának max. 20%-a felszíni parkolóként                          
alakítható ki, kivéve meglévı épület átalakítása, bıvítése esetén. 

               
(2) A többször módosított 43/2000.(XI.24.) számú rendelet (továbbiakban:Rendelet) 50.§              
VK-XIX/Z2 jel ő, építési övezetre vonatkozó 23. táblázata az alábbi szerint módosul               (a 
változatlanul maradó részek ferde kis betővel). 

23. sz. táblázat  
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb Legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

VK – XIX  / Z2 1000 m2 zártsorú, 
 

60% 9 m 12,5 m 25% 50% 2,0  

 
 

                                                 
1 A 18. sz. mellékletet beiktatta a 31/2007. (IX.21.) Ökr. 1. §-a, 2007 szeptember 21-ei hatállyal. 
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3.§ 
Az épített környezet védelme 

 
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (a változatlanul maradó részek ferde kis 
betővel). 

(1) Kispest közigazgatási területén Kispest Önkormányzata az alábbi ingatlanok vonatkozásában állapít meg helyi 
védettséget: 
(3) Ady Endre út 57. Református parókia (Hrsz.: 164695) 
(4) Ady Endre út 73-75. Általános iskola (Hrsz.: 166007) 
(5) Kossuth L. utca 8. volt polgármesteri rezidencia (Hrsz.: 164256) 
(6) Kossuth L. utca 31. (Hrsz.: 162204) 
(7) Kispesti Vigadó Fı utca 22. (Hrsz.: 161965) 
(8) Trefort Szakközépiskola (Hrsz.: 162489), továbbá 
(9) Wekerletelep SSzT 16. számú mellékletének 3. sz. mellékletében felsorolt minden épület. Közülük a különösen 

értékes, „K” jelő épületek kiemelten kezelendık. 
(10)  Áruház köz 9. Posta (Hrsz: 162492) 

 
 

4.§ 
Az élı természet védelme 

 
A Rendelet 6.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul (a változatlanul maradó részek ferde kis betővel). 

(7) Helyi (kerületi) védettségő fasorok: 
1. Kossuth utca,  
2. Árpád utca,  
3. Nagysándor József utca,  
4. Petıfi utca,  
5. Fı utca,  
6. Báthory utca,  
7. Kisfaludy utca,  
8. Üllıi út, 
9. Ady Endre út, 

10. Vas Gereben utca. 
11.  Teleki utca a Bethlen Gábor utca és Katica utca közötti szakaszon 

A helyi védettségő fasorokat a 2. számú melléklet ábrázolja. 
 

 
5.§ 

Záró rendelkezések 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 18. 
 
 
 
 Gajda Péter    dr. Istvánfi Sándor 
 polgármester           jegyzı 
 

Kihirdetési záradék: 2007. szeptember 21.
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1. számú melléklet 
Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 

31/2007. (IX.21.) számú rendeletéhez 
 

Kiegészítı rendelkezések a Budapest, XIX. kerület Kispest, Üllıi út – Simonyi 
Zsigmond utca – Bethlen Gábor utca – Katica utca –Treffort iskola – kosárfonó utca– 
Attila utca – Szabó Ervin utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási 

Terv XIX. kerületet érintı részéhez 
 

1. 
VK-XIX/Z1 jel ő építési övezet elıírásai 

 
(1) Az építési övezetben parkolóház építése megengedett, a bruttó szintterület legfeljebb 80%-án 

egyéb közintézményi, iroda, kulturális, kereskedelmi, szolgáltató funkció elhelyezése mellett. 
 
(2) Az építési övezetben a földszinti szinten lakás kialakítása nem megengedett. 

 
(3) Új épület építése esetén a szükséges, a meglévı épületek hiányzó parkolóit kerületi 
parkolási rendeletben szabályozottaknak megfelelıen közterületen, parkolóházban, 
mélygarázsban biztosíthatók. 
 

2.  
L2/A – XIX/Z és VK-XIX/Z2 jelő építési övezetek elıírásai 

 
(1) Az építési övezetben a zártsorúan épített épületek telekhatáron csatlakozó oromfalait 
az illeszkedés szabályai szerint lépcsıztetéssel kell csatlakoztatni, a tőzfalak 
kialakulásának elkerülése céljából. 
 
(2) Az L2/A – XIX/Z jelő építési övezetben lévı Artúr utcai, Sós utcai, Bethlen Gábor 
utcai, Katica utcai ingatlanokon  épülı épületek földszinti szintjén lakás funkció is 
kialakítható. Fentiekben felsorolt utcák és a Simonyi Zsigmond utca csatlakozásával 
kialakuló saroktelkeken elhelyezett épületek földszinti szintjén lakófunkció telepítése csak 
abban az esetben megengedett, ha a lakószobák a belsı udvar felé szervezettek. 
 

3. 
Keretövezetbe nem sorolt közterületekre vonatkozó elıírások 

 
(1) A közterületen felszínen csak a szabályozási tervlapon építési hellyel jelölt helyen, 
legfeljebb 10,0 méteres magasságban lehet elhelyezni, áttört, attraktív építményt, a 
kereskedelmi-szolgáltató pavilonok kizárása mellett, melynek építészeti kialakítására és 
anyaghasználatára vonatkozó építészeti és látványterveket a kerület illetékes bizottsága 
által véleményeztetni kell. 
 
(2) A Szabó Ervin utca, Artúr utca, Teleki utca, Sós utca mentén az épületek közterület 
felıli homlokzata (amennyiben az irányadó építési vonaltól hátrahúzva létesül) és a 
közterület közötti telekrészt közhasználatra átadott területként kell kialakítani, legalább 
tömbönként egységes kertészeti és burkolati tervek alapján. 
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(3) A szabályozási tervlapon közhasználat céljára átadandó területtel érintett ingatlanok 
esetében a területhasznosítást az errıl szóló külön településrendezési szerzıdésben foglalt 
keretek között és rendeltetésnek megfelelıen (utak, terek fásítása céljából), kell biztosítani. 
 
(4) A tervlapon földszinti szinten nem beépíthetı telkekként jelölt, közhasználat céljára 
átadott magánterületként kezelendı területek a hasznosítás esetén, a (3) bekezdésben 
meghatározott elıírások szerint kell eljárni. 
 
(5) A Szabó Ervin utca mentén az épületek földszintjén kereskedelmi-, szolgáltatási-, 
vendéglátási-, ill. közönségforgalmat vonzó egyéb funkciók, létesítmények telepítendık, a 
homlokzati felület legalább 2/3-ad részének portálszerő kialakításával. 
 
(6) Az övezetben az Áruház utca felett a két szemközti épület között− min. 5,0 m közúti 
őrszelvény biztosításával − áttört homlokzatképzéssel hídszerő építmény létesíthetı 1 
szinten a parkolóház és a kereskedelmi-szolgáltató épület építészeti és funkcionális 
összekapcsolása érdekében. 
 

4. 
Közlekedés 

 
(1) A KL-KT-XIX övezetben reklám, tájékoztató- és információs rendszer, hirdetı 
berendezés csak építési engedély alapján helyezhetı el. 
 
(2) Az övezetben térszín alatti gyalogos átjáró létesíthetı a Simonyi Zsigmond utca, 
valamint Üllıi út szabályozási tervlapon jelölt helyén az út alatt a gyalogos tengely 
összekötése érdekében. 
 
(3) A Szabó Ervin utcában és az Üllıi út térségében kerékpározásra alkalmas útvonal 
kialakítása kötelezı. 
 
(4) Az Áruház közt, a Teleki- és Bethlen Gábor utcákat a Katica utca és a Szabó Ervin utca 
közötti szakaszon a Szabó Ervin utca irányában zsákutcaként kell kialakítani. 
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5. 

Környezetvédelem, zöldfelület 
 
(1) Parkolóházat és mélygarázst gépészeti szellıztetéssel kell ellátni. Az elszívott levegıt 
kéményszinten kell a külsı légtérbe bocsátani. A kibocsátásra kerülı levegı paramétereit 
az engedélyezési eljárás során az illetékes szakhatóság határozza meg. 
 
(2) Védıtávolságot igénylı, levegıszennyezést, zajterhelést, elıkezelendı szennyvizet és 
veszélyes hulladékot kibocsátó technológia nem vezethetı be. 
 
(3) A lapostetıs épületrészeken tervezett tetıkertek termıföld vastagsága legalább  50 cm 
legyen. 
 
(4) A gyalogos felületeken lévı, kiemelt szegélyő − mélygarázs, mőtárgy feletti 
−zöldfelület termıföld vastagsága legalább 1,0 m legyen, melyekre lábnövényzetet is kell 
telepíteni.  
 
(5) A Szabó Ervin utca és a Simonyi Zsigmond utca menti fıvárosi védettséget élvezı 
fasorok hiányzó egyedei  egységes kertépítészeti tervek alapján pótlandók.  

 
(6) A fasorok telepítéséhez továbbnevelt faiskolai anyagot (törzsátmérı 8-10 cm) kell 
használni. 
 
(7) A szabályozási tervlapon fásított köztérrel jelölt közterületeket kertépítészeti terv 
alapján parkosítani kötelezı. 
 
(8) Az L2/A jelő övezetben a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet szerint a 
zajterhelési határérték a védendı épületek homlokzata elıtt 2 m-re: üzemi zajforrástól 
(beleértve a kereskedelmi létesítményeket, parkolóházakat, mélygarázsokat, az épületek 
gépészeti berendezéseit) nappal 50 dB, éjjel 40 dB, közlekedési zajforrástól: Simonyi Zs. u., 
Üllıi út nappal 65 dB, éjjel 55 dB, egyéb utak nappal 60 dB, éjjel 50 dB. 
 
(9) A Vk jelő övezetben a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet szerint a zajterhelési 

határérték a védendı épületek homlokzata elıtt 2 m-re: üzemi zajforrástól (beleértve a 
kereskedelmi létesítményeket, parkolóházakat, mélygarázsokat, az épületek gépészeti 
berendezéseit) nappal 55 dB, éjjel 45 dB, közlekedési zajforrástól nappal 65 dB, éjjel 55 dB. 

 
(10) A területen a meglévı üzemi létesítmények használati mód változása, illetve új üzemi zajforrás 

létesítése csak a határérték teljesülését biztosító zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhetı. 
 
(11) A területen lévı utakon forgalomtechnikai intézkedésekkel kell teljesíteni a 
zajvédelmi elıírásokat. 
 
(12) A Stefánia ház esetén, ha az épületben olyan zajtól védendı (a lakófunkció kizárásával 
irodai vagy hasonló) funkció létesül, amely miatt érvényesíteni kell a 8/2002. (III. 22.) 
KöM-EüM együttes rendelet szerinti nappal 65 dB homlokzat elıtti zajterhelési 
határértéket, akkor – a vonatkozó beltéri zajterhelési követelményeknek passzív 
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akusztikai védelemmel való teljesítése mellett – a határérték túllépésének engedélyezését 
kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól. 
 
(13) A terület szennyezıdés érzékenysége a felszín alatti vizek védelmérıl, valamint a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévı települések 
besorolásáról szóló hatályos 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából  érzékeny terület. 
 
(14) A kisebb létszámú gépjármő (max. 20 db) parkolására alkalmas területeken tervezett 
parkolók kialakítása során – tekintettel az elszikkadó csapadékvíz koncentrált győjtésére – 
gyephézagos kialakítás szükséges. 
 
 (15) A nagyobb létszámú (20 felett) parkolására alkalmas burkolt felületek kialakítása 
esetében a területrıl elfolyó, olajjal is szennyezıdhetı csapadékvizet olajfogó beépítésével 
kell megtisztítani a csatornába vezetés elıtt, amely vízjogi engedélyköteles. 
 
 

6. 
A településrendezési feladatok megvalósítását  

biztosító sajátos jogintézmények 
 
(1) Elıvásárlási jog: 
Az Étv.25.§, valamint KVSZ 4.§(1) bekezdése értelmében a 162554 hrsz, 162555 hrsz, 162556 
hrsz, 162557 hrsz, 162558 hrsz, 162559 hrsz, 162582 hrsz, 162583 hrsz, 162584 hrsz, 162585 hrsz, 
162586 hrsz, 162595 hrsz, 162596 hrsz, 162597 hrsz, 162598 hrsz, 162615 hrsz, 162616 hrsz, 
162617 hrsz, 162546 hrsz, 162547 hrsz, 162548 hrsz, 162549 hrsz, 162550 hrsz, 162551 hrsz, 
162552 hrsz, 162496 hrsz, 162497 hrsz, 162500 hrsz, 162501 hrsz, 162502 hrsz, 162503 hrsz 
ingatlanokra a településrendezési célok megvalósításához Kerületi Önkormányzatot 
elıvásárlási jog  illeti meg. 
 
(2) Kiszolgáló és lakóút céljára történı lejegyzés: 
A 162304 hrsz, 162307 hrsz, 162308hrsz, 162309 hrsz. ingatlanok kiszolgáló és lakóút 
céljára lejegyzendık az Étv. 27.§-ában rögzített felhatalmazás és szabályok  szerint. 
 
 (3) Beültetési kötelezettség: 
A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt helyen a zaj és por környezeti 
hatások csökkentése céljából az L2/A – XIX/Z jelő építési övezetben a használatbavételi 
engedély kiadását követı három éven belül háromszintes növényállomány telepítése 
kötelezı. 

 
 


