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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képvĺselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testüIet!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A 48|20|4.(III.05.) szźtműhatározatźlban a Képviselő-testiilet döntött aľról, hogy módosítja a
Józsefuaĺos Kerületi Építési Szabá|yzatfuő| szó|ó 6612007. (X[.12.) önkoľmányzatirenđe|etet
(ĺóxÉsz) a magasabb szintíĺ jogszabá|yokkal való összhang megteľemtése, valamint a
mindennapi hasznźtlat kĺinnyítése, a hasznáIat során felmerĹilt problémás/ellentmondásosnak

tĹnő e|oirások átgondolása céljából, továbbá az ideiglenes használatra vonatkozó előírások
meghatáĺozása (pl. felszíni paľkolók, romkocsmfü esete), a beépítési kcĺtelezettségek

felülvizsgálata, stb. érđekében.

a. rórÉsz módosításaravonatkozó terveket kiilső szolgźitatőtól kell megľendelni. Az erre'

vonatkozó d<intést aYttĺosgazdálkodási és PénziigyiBizottság az 53312014. (V.16.) sztllrÍl

t-." i
Ĺi

I

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺ.ileti tilés időpontj a: 201- 5. marcius l 9. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a JOKESZ módosítására

A napiľendet nyílt iilésen kell tĺíľgyalni, a ľendelet elfogadáséhoz minősített szavazattobbség
sztikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Emb eľi Eľőfoľrás Bizotts ág v é|emény ezi

Hatźr o zati j av as|at a bizottsźĘ számźr a..

A Vaľosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
e|oterj esztés me gtáľgy a|ását.
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határozatźtbanhozta meg, mely szerint a ProAľch Bt-t nyilvlĺnitotta atervező kivtúasztásáta
iranyuló beszerzési elj áľás nyertesének.

A ĺórÉsz módosítasa egyszenĺsített eljarás keľetében folyhat a teleptilésfejlesztési

koncepcióró|, azintegrált telepĺilésfejlesztési stratégiaról és a településrendezési eszköztikľől,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől szóló 314/20|2. (XI.08.). Koľm.
rendelet 32. $ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

Az egyszeľĹisített eljĺáĺás első szakasza a partneľségi egyeztetés, melyet a Képviselő-testiilet
169ĺ2014.(vI|.27.)szźmilhatározatában|ezáĺt.

Az eIjaĺás második szakasza a tewezet véleményeztetése az źl|arigazgatási szervekkel,
melyet a Képviselő-testület a 48l2015.(II.19.) sz. hatźrozatában lezźrt, amellyel egyidejűleg
két a szabá|yozźsi teľvet éľintő, ĺinkoľmányzati érdękbő| szźrmaző kĺizbenső módosítási igény
meľiilt fel: az egyik, a Hungária körut melletti MÁVtelep, a másik a Józsefuaľosi
pályaudvaron tervezett telekalakítások miatt szĹikséges szabá|yozási elemek felvęzetése a
szabá|yozási teľvre.

A JOKÉSZ módosítás tervezete a3|4l2O|2.(xl.8.) Korm. rendelet 40.$ (2) bekezdése a|apján
az á|Laĺri főépítész részére megküldésre kerĹilt végső szakmai véleményének megadása

céljából. Az á||ani főépítész végső szakmai véleményét 20|5. maľcius 6-án megadta (1. sz.

melléklet). A véleményben szeľeplő két pontosítási javas|at a személyes egyeztetésen

elhangzottak szerint a ľendelettervezetben átvezetésre került'

il. A beterjesztés ĺndoka

A 3|4120|2. CXI.08.). Koľm. rendelet 20. $ (3) bekezdése alapjźn a kerĹileti építési

szabźt|yzatot (így annak módosításait is) a keľületi ĺinkoľmĺĺnyzat képviselő-testiilete á||apítja

meg. Taľgyi ügyben ezt mege|őzi ugyanezęn Korm. rendelet 41. $-ában szabźiyozott
egyszeľíĺsített elj áľás, mely eljĺĺľás lefolytatásľa kerĹilt.

Mindezek a|apjźn a Képviselő-testĹilet dĺintése sztikséges a ĺórÉsz módosítasáľa

vonatkozóan.

Tekintettel a 3|4l2012.(xl.8.) Korm. rendelet 43.$ (1) bekezdés b) pontjára, a módosítás a
kĺĺzlést követő 5. napon, de leghamaĺabb az elfogadást követő 15. napon léphet hatźůyba.

ilI. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

A dtlntés céLja arorÉsz módosítási elj áľásĺĺnak |ezáĺása.

A döntés pénnigyifeđezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarorczág heIyi ĺinkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi

CLXxXx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 10. pontjan, valamint 107. $-rĺn, a

teleptilésľendezési eszkoz módosításĺának egyszenisített eljaľás keretei kĺjzĺitt t<irténő

lefolyatása pedig a teleptilésfejlesztési koncepcióľól, az integrált településfejlesztési

stľatégiaľól és a telepiilésrendezési eszközokľől, valamint egyes településľendezési sajátos

jogintézményekről szőIő 3l4l20l2, (XI. 8.) Korm. rendelet 20: $ (3) bekezdésén' a 32. $ (4)

bekezdésében foglaltakon, és a 41. $ előírásain ďapul.



Fentĺek alapján kérem a2. sz. melléklet szeľinti ľendelet elfogadását.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetierység: Városfejlesztési és Főépítészi ÜgyosztáIy
Főépítészi lľoda, Jegĺzői Kabinet Szervezésĺ és Képvĺselői lroda

Budapest, 2015. március 9.

d(Ą
dľ. Kocsis Nĺ.áLtéĺI-

polgármester MTĺirvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

aljegyzo

20,15 t{ĺli tr Ü.



1. sz. melléklet
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Ügyíľatsám: BPD/0Í0/oo00o4-2|2o15

Ügyintéző: Kövesi György
Telefon: 06-1-4856924
E mai| kovesi'gyoľgy@|rfkh.hu

Tńrgy: Jozsefváľosi Ke rtileti Épitési Szabályzat
Trk 40.$ (2} szerinĺ
Mel|ékleĺ:
Hiv. szám: 26-2t2015

Kérjük vá|aszukban ikĺlatószárn ulrkra hivatkozzcrnI

Dľ. Kocsis Máté poĺgármesteľ

Budapest F{ĺváľos Vl||. Kerĺllet
Józsęfvárosĺ onkoľmányzat

1082. Budapest, Baross utca 63.ŕi7

Tíszte|t Po|gármesteľ Úr!

Kôszönettę| vet.iem tárgyi a JlzseÍvárosi Keľüĺetĺ Építési Szabá|yzat (a továbbiakban.ioKÉSZ) módosi.
tássaĺ kapcsolatos megkeľeséséi, melyre hivatkozott számú ĺeve|e alapján a te|epü|ésfejleszlési koncep-
ciórő|, az integľáft ĺeĺepü|ésfej|esztésí stratégiáró| és a te|epü|ésrendezési eszkĺjzokroĺ, vaĺarnint egyes
te|epülésrendezési sajátos jogintéznlényekrő| szóló 314nu2. (Xĺ. 8.) Koľĺn. rende|el (a továblriakban:
Trk.)fe|hatalmazása a|apján az a|ábbi, Tľk. 40. $ (2) bekezdés b) pont szerinĺí szakmai vé|eméný aciom.

A ter\łez.et vé|eményeztetése a Trk. eĺőírásai a|apján, egyszeľiĺsített o|jáľássa| töľtént' A Képviso|ő-
testü|e| a partnerségi egyeztetés szabályait betartotta, ennek megfe|eĺően a partnerek a terltezetet
2014,december ,i 

5-|ö| vé|eményezhették. A Íervezetet azáĺiamigazgatási és egyéb szęľvek vé|eményez.
|ék.

A Képvise|ő.testü|et Trk.39. $ (2) bekezdés szerinti 4812Ü15 (||.19') sz' határozatában ľtigzítésre kerü|t.
hogy a Képvisel&testij|et e|fogadta a bęérkezoil vóieményekľe adott válaszokat, i|letve megá||apĺthati,
hogy a beérkezeĺt Vé|omónyek és a iervezett közott e||entmondás nem maradt fenn.

A t€rvezet szemé|yes egyeztetése soľán a rendeĺeitelvezet aĺábbi két bekezdésének e|fogadott pontosĺ-
lását javasolom:
rende|€ttervezet 3. $ (1)bekezdés, JlKÉsZ 15. s (7) c) pontja
rendeĺęttervezet 5. $ (3)bekez-dés' JOKESZ 37. s (5) 2) pontja.

A terveze|tel kapqso]aĺban lovábbi szakmai észrevételt nem teszek, de felhĺvom a figye|mét arra, hogy a
joga|kotásri| szó|ó 2010. évi CXXX' torvény 2.$ (4i bekezdés b) pon$a érte|móben az tĺnkoľmányzat
Kópviselő.tesiÜ|ete áltaĺ a|kotďt renđeletnek ĺl|eszkednĺe kel| a jogrendszeľ egységébe, enné| fogva az
rnás jogszabál|ya| nem leheĺ e|ĺentétes, ez.ért jogszabá|yon a|apu|ó vélemény, észrevétel a jór.áhagyás.
koľ nem nraradhat fenn,

1056 Budapest' Váđ u.6z.(j4. - í364 Bp' Pí' 234. -Te|efon: Ý36 (1) 4850945
Honiap: \,\.ŕ/w.kormanyhi\'ata|. hu
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Tárgył,te|epÚřĺisľendazés!.ęszköz elíogadása, és ha1á|ylĺ6řépěsé a "ľrk- 43. $ - ban fogĺaltak szeľint tôľ.
ténh€t,

Fentíek.szerinĺ kérem, hqgy a jiváhagyott teÍv ęgy hitelesĺtętt példányát iľ*{táľi elheĺ-vezésre ĺľoĺlám
ĺészéľe eljuttatni szĺveskedjen.

Budapęst' 2015. március 6.

Tisztelettę|:

Ěrtęsüh 1.. címzet!,
2. Budapffi t Főváros Koŕmányhivatala Töľvényességi Feĺügyetetĺ FőosztáIy
3- lrattár



2. sz. melléklet

Budap est Főváros VIII. keľüIet Jĺózs efváros O nko rmány zata Képvĺs elő-testületének

. . . 12015.(...) tinko rmá ny zati rendelete

a Jőzsefválros Keľületi Epítési Szabá|yzatáľóI (JóKESZ) szóiő 66t2007. (KI.12.)
önkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testülete Magyarorszźą
helyi <inkoľmanyzatairóI szóló ZDII.évi CLXxxx. t<irvény 13. $ (1) bekezdés 1.

pontjában,az épitett kĺiľnyezet alakításáről és védelmérő| sző|ő |997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Etv.) 6. $ (1) bekezdésében megállapított feladatkĺirében e|jarva a 13. $ (1)

bekezdésében, valamint a 62.$ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás a|apjtn a
következőket rendeli el:

1. s A Rendelet 4. $ (3) bekezđés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Telekegyesítés esetén a megszűnő tele|<határhoz rendelt utcai építmény
magasságváltást az eredeti telekosztásnak megfelelően kell éľtelmezni.',

2.s A Rendelet 5. $ (3) bekezdése helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

,,(3) A kozmuvezetékek a kozijzemi csatlakozási pontjáig csak a terepszint alatt
helyezhetők el, beleértve az elekÍromos ellátás és a hírkĺiz|és vezetékeit is. A kerület
közteľületein a nem hasznáItkozsrlívezetékeket átépítéstik esetén elkell távolítani.''

3.$ A Rendelet 10. $ (3) bekezdés a)-b) pontja helyébe a kĺĺvetkező ľendelkezés lép:

[Vendéglátó terasz elhelyezése ...J

,,a) Vendéglátó terasz kĺizterületen, közteľületre nyíló magĺĺnteľĹileten vagy
kozhaszná|at cé|jaru átadott magánteriileten csak abban az esetben létesíthető, ha:

1. a gyalogos sáv (LG) szélessége _ a binonsági- és beľendezési sávok
megtartásáv a| _ Iegalźtbb 1,5 m,

2. a gyalogos-sáv szélessége (LG) azarkád alatt is legalább 1,5 méter és
3. aterasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb mérettĺ terasz esetében

legalább 1,5 méteľ szélęs felületen a k<iľĹiljárhatóság biĺosítható, kivéve járda
szé|énés ahźnfa|énáI.

b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb nem ideiglenes-jellegiĺ anyagokkal és

szerkezettel nem hatĺáľolhatók le.''

4.s A Rendelet 11. $ (7) bekezdése helyébe a kĺlvetkező rendelkezés lép:

,,(7) A (6) bekezdés a) és b) esetekbenazźlroťođém felépítménnyel nem beépítettrészén,
az övezetre előíľt legkisebb zĺildfeliilet mértékének megfelelő sztnalékban tetőkeľtet kell
kialakítani. A (6) bekezdés d) esetében a zźrőfüdémen az ovezetre előíľt legkisebb
zöldfelület mértékének megfelelő szźnaLékbarltetőkeľtet kell kia1akítaÍli.,,

5.$ A Rendelet 13. $-a a következő iú (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A meglévő, zártsorű beépítésben kdzterĹiletről nyíló rendeltetési egység lakássá nem
minősíthető.''

ó.$ (1) A Rendelet 14. $ (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Epületkôz...J
,,b) Amennyiben az éptiletköz területe két telekľe esik, akkor abból egy-egy teleken
legalább 5 méter széles sávot kell kialakítani.

c) Az épületeket ilyen esetben az épületkĺiztenéző olđalukon a vonatkoző szabá|yozási
előírások betartásamellett,- ĺemtuzfa| jellegű homlokzattal kell kialakítani.



d) Ahol a beépítendő telekkel szomszédos építési telken lévő ktĺtelezo építési vonal nem
énĺti a telekhatáľt, ott az éptiletköz megengedett, de nyí|źszátő a vonatkozó
szabźiyozźtsi előírások betaľtása mellett legalább 5 méternél nagyobb épületktiz
esetén helyezhető el az oldalhatźn felé."

(2) A Rendelet 14. $ (3) bekezdése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(3) oldalsó és hátsó telekhatĺár felé, valamint egy telken belül elhelyezkedo épület(ľész)ek
egymással szęmkozti homlokzatai kozott legalább 10 méter távolság biztosítása
kĺitelező. amennyiben legalább az egyik homlokzat huzamos tartózkodźls céljáľa
szolgá|ő helyi s é g nyíl ását tarta|mazza.

7.s A Rendelet 15. $-a a következő tú (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejéľe átmeneti jelleggel
hasznosíthatók.

a) Az tires telkeken átmeneti jelleggel elhelyezhető vendéglátó létesítmény, paľkoló,
helyi piac, közösségi kert, játszőtér, valamint egyéb, a k<iľnyezetet nem zavatő
rendeltetési egység, az ovezeti előírásban megengedett funkciótól fiiggetlenül.

b) Paľkoló létesítése esetén a magasabb szintíi jogszabályban előírt faültetési
kötelezettséget dézsás/konténeres fak elhelyezésével kell biztosítani, melyek
fenntaľtásáĺól gondo skodni kell.

c) A telkek utcai frontjan az źttmeneti hasznosítás idejére zárhatő térelhatĺĺľolást kell
létesíteni, aze|helyezett építmények magassága{ métertnem haladhatjameg.',

8. $ (l) A Rendelet 18. $ (1) bekezdése helyébe a következő rcndelkezés lép:

,,(I) Az épület utca építménymagasságźnak @Ém) megengedett legnagyobb étékét a
szabá|y ozźlsi terv źi|apítja meg.''

(f) 
^ 

Rendelet 18. $ (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szabályozási terven jelÓIt kialakuh beépítésű teľületeken:J

',a) 
Az épület legnagyobb utca építménymagasságźi a legkisebb építménymagasságnál
magasabb épületek figyelembevételével kell megállapítani, a védett épületek és a
beépítetlen telkek fi gyelmen kívül hagy ásáva|.

b) Az épület legnagyobb utca építménymagassága nem lehet nagyobb a tömbben
kialakult legnagyobb utcai építménymagasságnźů és legfeljebb 3 méterrel lehet
nagyobb a csat|akoző, az ovezetre előírt legkisebb építmény magasságot elérő
épületek építménymagasságának éľtékénél.''

9. $ A Rendelet 20. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Parko|ohaz létesítése esetén a beépítés mértéke elérheti a 100 %o-ot, a 11.$ (7)
bekezdés betartása mellett.''

10. s A Rendelet 22. s 0) bekezdés c) pontja helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

[Az LI-WII jelű építési övezetek területén...J

,'c) Az építési övęzet területén létesítendő t$ |akőhazban kiskereskedelmi rendeltetési
egység csak az épület pinceszintjén, ftildszintjén, valamint első emeletén alakítható ki,
a bruttó keľeskeđelmi célú szintterület legfeljebb l.000 m2 lehet.''

1 1. s (l) A Rendelet24. s (1) bekezdés d) pontja helyébe a ktivetkező renđelkezés lép:

[Az L2/A-WII jelű építési ôvezetek területén...J



,,d) Meglévő épület esetén, aszomszédos telken lévő melléképületek, építmények
elhelyezkedésének figyelembevételével melléképítményként csak gépkocsi-tároló
létesíthető.''

(2) 
^ 

Rendelet 24. s Q) bekezdés 3. sz. tźblźnata helyébe a következő rendelkezés lép:

3. sz. táblázat

s sarohelek esetén,

Jx sąrok telek esetén és a szomszédos beépítésekhez illeszkeđve, illetve kiąląkult állapotnál alkalmazhątó

(3) A Rendelet 24. $ (3) bekezdés a) pontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,,&) a telek oldalhataľa mentén vagy az egyik oldalon, legalább 3,0 méteres

oldalkeľtet vagy azorlos telekhatĺĺľ mentén álló oldalkeľtek esetén, egy-egy telken
legalább 2,0 méteres távolságot kell kialakítani''

12. s (1) A Rendelet 26. $ (1) bekezdés e) pontja helyébe a kĺivetkező ľendelkezés lép:

[L7-WII telepszerű lakóterület építési Óvezeteinek részletes előírásai...J

,,e) Az alapfokú onkormĺĺnyzati feladatokat ellátó intézmények kivételével kerítés nem
létesíthető.''

(2) 
^ 

Rendelet 26. $ (1) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki:

',h) 
A legkisebb ztildfelĹileti mértéket a lakótelepi egységre vonatkozóan kell kialakítani.

E rendelet hatá|yba|épése előtt mar kialakult lakótelepeknél a lakótelepi egységre
vonatkozóan a meglévő és a kialakíthatő legkisebb zöldfelületi aľany nem éri el a
lakótelepi egység területének az építési ĺivezetben előíľt legkisebb zöldfelületi mértéket,
akkor a zöldfelület nagysága további beépítéssel vagy burkolt feltilet kialakításával nem
csökkenthető.''

13.s (1) A Rendelet 37.$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Z-FK-WII ftsítou kĺztér területén...J

,,c) Az ovezet teriiletén kozhaszná|at e|ő| e\zźlrt teľületet kialakítani nem lehet, a
területek kerítéssel lekeríthetőek, azonban csak az éjszakai idószal<ra zźnhatőak be. A
teľĹileten elhelyezhetők a zöldfelület véđelmét szolgźůő gyepvédő rácsok és korlátok.''

(2) 
^ 

Rendelet 37.$ (4) bekezdés a) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

IA Z-KK.Wil közkert területén
a) j ótszókertet, pihenőIrertet lehet létesíteni...J

Az építési
övczct iclc

a telek megengedeťt az éptilet megengedett

LzIA beépĹ
tési mód

legkisebb
kialakítható

legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

teľiilete szélessége
beépítési
mértéke

szintterĺileti
mutatója

terepszint
alatti

beépítési
mértéke

zöldfęliileti
mértéke

építménymagassága

m- m % m'/ m' % % m

LfĺA-v|il-Ĺ z 600 t6
35
s45

l,z0
sx 1,25

35
s45

55

s30
4,5

7,5

sx 10,5

L2ĺA-VIII-Z Z 600 t6
40
s55

1,50

s1,75

60
s75

50

s30
12,5



,,1. A Z-KK-VIII ovezet tertiletén kozhasznéiat elől e|zárt" tertiletet kialakítani nem
lehet, a területek legfeljebb 1,8 méter magas áttöľt kerítéssel keríthetők le.

(3) A Rendelet 37.$ (5) bekezdés a) pont f. alpontjahelyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

IA Z.KP-Wil k1zpark területén
a) játszólrertet, sportkertet és pihenőkertet lehet létesíteni...J

,,2. Az övezet teľiiletén kozhasznźiat elől e|zárt területet kialakítani nem lehet, a
teľĹiletek kerítéssel lekeríthetőek, azonban csak az éjszakaí időszakra zarhatőak be. A
terĹileten elhelyezhetők a zöldfelület védelmét szolgáló gyepvédő rácsok és korlátok.''

14. s A Rendelet 38.$ (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:

,,c) a más helyi ľendeletben HVT-nek kijelölt teľületen az a) és b) szerinti beépítési
kötelezettség 1 0 éwel meghosszabbítható.''

15.s A Rendelet 1. melléklete a következő új fogalommal egészül ki:

,,Äz utcai építmény magasság (,,UÉm''): Megegyezik az éptiletmagasságga| (FIL) a
közterĹilet felől i homl okzat a értelmezv e.,,

16.s A rcrÉsz 3. sz. mellékletének szabályozási tervi elemei helyébe ezen rendelet 1.

mellékletének szabźůyozási tervi elemei lépnek hatá|ybu

17. $ (1) Ez a rendelet az elfogadást követő 15. napon |éphatźiyba.

Q) Aszabá|yzatot a kihirdetést kĺivetően indított építési tigyekben kell alkalmazni.

18. s Hatźiyátveszti a Rendelet

a) a 10. $ (Z)bekezdés d) pontja,

b) a 13. $ (6) bekezdése'

c)a14, $ (2) bekezdés a) pontja,

đ) a 17. $ címéből a ,,belmagasságrď' szovegrész,

e)a l8. $ (2) bekezdés c) pontja,

f) l. mellékletében apaľkány magasság (utcai) đefiníció és magyaráző ábra,

g) 2. sz. mellékletét képező2.,3.,4. ábrźk.

Budapest,2015.

Danada.Rimán Edina

jegyző

dľ. Kocsĺs ľĺáńé
polgármesteľ
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INDoKoLÁs

l.s A rendeletben a parkanymagasság fogalom helyett az utcai épületmagasság kerĹilt
meghatarozásra. Így apárkény magassághoz rendelt előíľásokban aszőhaszná|atvá|tozik.

2.s A fiildben maradó vezetékek a későbbi építkezéseknél problémát jelentenek.

3.s A vendéglátó teraszok elhelyezéséľe vonatkozó előíľások pontosítása szükséges.

4.s A parko|őhźzak feletti zöldfeltiletek kialakításaľa vonatkoző szabźůyok a helyi építési
előírásban több helyen szerepelnek, ezek összhangját kell megteľemteni.

5.s A régi épületekben többsz<ir előforduló pľobléma, hogy a ftlldszinten lévő és a
ktĺzteľületre nyíló, kihasználatlan tizletet lakássá szeretnék átminősítenl. Ezt a gyakorlatot
kívrĺnja a módosítás megszÍintetni. A siĺnĺn beépített belviáľosi szituációkban ezeket a
lakásokat kĺizbiztonsági szempontból nem lehet megengedni.

6.$ (1) Az épületközre vonatkoző előírások a jobb hasznźtlhatoság miatt, valamint stilisztikai
és jogi szempontok alapjĺĺn vá|toznak.

(2) A nyílásokkal megnyitott oldalhomlokzatok között jelenleg 10 méteres távolságot kell
tartani a szomszédos telken új beépítés elhelyezésénél' A kötelező tavolság nagyságanak
módosítása a szfü telek struktuľa miatt szfüséges.

7.s A keľületnek problémát jelent az üres telkek átmeneti hasznosításźnak szabá|yozása.
Ezeken a terĹileteken szfüséges szabályozsli,- átmeneti jelleggel, az 5 éves beépítési
kötelezettség idejéľe,- a ľomkocsmlák, ideiglenes parkolók, egyéb köľnyezetet nem zavarő
hasznosítás építési feltételęit. Ezze| az iires telkek kozbinonsági' koztisztaságí
problematikáj a is megoldódik.

8.$ Epítménymagasságľ a vonatkozó előírások módosulnak:
- Az utcavonal mentén az épuletek homlokzatźnak vá|tozatosabb kialakítása, s aZ

utcák és tömbök egységesebb tömegalakítása érdekében a köZteľĹilet felöli építmény
magasság e|őírása keľiilt bevezetésre.

- A mai koľ építészeti tömegfoľmálási gyakoľlatában nem ételmezhetők a záľtsoru
beépítésekné| a rész|etesen szabá|yozott parkany magasságra vonatkozó előírások,
sztikségessé váIt ennek törlése.

9.$ A 1l.$ (7) módosítása miatt sztikséges ezen előírás pontosítása.

10.$ A kereskedelmi funkciók nagyságĺínak optimalizá|ásamiatta ťoldszinten megengedett
alapterül etek nagys ága v źl|to zik.

11.s A Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) pontja szĺivegpontosítás miatt változik, akiegészitő
funkciójú épületek kifejezés tĺirlésľe kerül.
LzlA ĺivezetben (a Tisztviselő telepen az Elnök utca mentén) a megengedett építmény
magasság jóval alacsonyabb a kialakult mértéknél, amai épületek melleÍt az új beépítések
nem tudnak illeszkedni a meglévőkhöz. A javasolt építmény magasság 7,5 métet. A többi
építési előíľást is a megengedőbb paľaméterhezke|| hangolni.
A,,Tiszťviselőtelepen'' a melléképületek elheIyezésének szabályaivźtltoznak.

|2.$ Az önkoľmanyzatsző keľĺil a szĺivegbe.
A pavilonok, vendéglátóhelyek, keľékpártaľolók elhelyezésérę vonatkozó előírásokat és a
teľületek fenrÍartásáta vonatkozókat a lakótelepi kozhasználatú teľekre is ki kell
terjeszteni. Ezze| a kozhaszná|atű maganterĹiletek helyzete is egyértelmrĺ lesz. A
legkisebb zöldfelületi méľték magyarźzata a lakótelepekľe vonatkoztatva.



13.$ (l) A parkoknak minden részét közforgalom számźtra meg kell nyitni. A lekeľített
játszótereket,parkészeketiscsakéjszakźlralehet|ezźrru.

(f) 
^z<ĺldtertileteken 

/ a kerítés jelenleg I,2métet magas lehet, a módosítás alapján 1,8 méteľ
magas kerítés is létesíthető lesz.

(3) A paĺkoknak minden ńszét kö,zforgalom szźlmźra meg kelI nyitni. A lekeľített
játszótereket, parkrészeket is csak éjszakáĺa lehet lezárni.

14.$ A je|en gazdasági helyzetben a beépítési k<itelezettség |azítása a realitás irźnyába ađ
kedvezményt, kiilönös tekintettel a FIVT teľületeken.

15.$ Az utcai épület magasság előírása keriil bevezetésre a tĺjmbcinként előírt parkźny
magassági éľték helyett. Így (valószínűsíthetően) egyszeríísö dnek az épitészeti tömegformálás
szabá|yai.

16.s A Szabá|yozási Tervlap javítĺĺsait tarta|maző teľvlapok hatá|yba lépésére vonatkozóan
tarta|mazrendelkezéseket.

17.$ Hatályb a lépteto ľendelkezéseket tartalmaz.
(l) A3I4|20I2.CXI.8.) Koľm. rendelet alapjáĺaze|fogadétst kĺivető l5.napon hatályba lehet

léptetni a módosító előíľásokat.
(2) Az épitési előírásoknál szokásos módon, a kihirdetést követően indított ügyekben kell

a|ka|mazni a módosított előíľásokat, mert nincs olyan indok, ami mást tenne szĹikségessé.

18.$ Hatály át vesztó rendelkezéseket taľtalmaz a következők szerint:

AzáL|amigazgatásí szervek beérkęzettvéleményei alapjrín keľülhatályon kívül helyezésre,
tekintettel ana, hogy magasabb szintű jogszabźl|y ismétlése, BVKSZ.

Nem szfüséges az előíľások között építési hely hatáľvonalait magyarźzni, ezt a magasabb
szintű j o gs zabźly megteszi.

A JóKÉSZ nem taľtalmaz e|őírásokat a belmagasságľa vonatkozóan.

A prĺľkanymagasság helyett új fogalom _ utcai építménymagasság _ keľül bevezetésre.



Iőaefvdros Keriileti Epĺtési Szabdlyzatdről (JoKEsZ) szőlő 66/2007. (XII,I2.) iinkormdnyzali
rendelel

4.$(3)

,,Telekegyesítés ęsetén a megszĺinó telekhatáľhoz
telekosztásnak meefeleloen kell értelmezni.''

s.$(3)

,,A kłinníjvezetékek a kôzi.izemi csatlakozási pontjáig csak
beleértve az elektromos ellátás és a hírkôzlés vezetékeit is.''

r0.$(3)
Vendéglátő teľasz elhelyezése

a) VendéglátÓ terasz k ztertileten vagy kőzhasználat cé|jára átadott magánteriileten csak
abban az esetben létesíthetó, ha:
1. a gyalogos sáv (LG) szélessége - a bizonsági- és berendezési sávok megtartásával -

legalább l,5 m,
2. a gyalogos-sáv szé|essége (LG) az árkád alatt is legalább l,5 méteľ és
3. a tęrasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb méretri terasz esetében

legalább 1,5 méter széles feliileten a kôľtiljáľhatőság biztosíthatÓ.
b) Terasz oldalai 1,0 métemél magasabb szerkezettel nem határolhatÓk le.

rendelt párkány magasságváltást

1 1.$(7)
Az (6) bekezdés a) és b) esetekben a záľőftidémen, a felépítménnyel nem beépített részéĺ, az
ôvezetre el<ĺírt legkisebb z<ildfelĺilet mértékének megfeleló százalékban tetókęrtet kell kialakítani.

a terepszint alatt helyezhetok

Budapest Fövdros VIII. kertilet JÓuefvdros onkormlÍnyzata Képviselű-testiiletének

.../201 5.(...) i)nkormányzati rendelete

a Jőuefvlźłos Kerlileti Építési Szabdlyzatdről QÓrÉsą szőtő 66/2007. (ilI.12.) nkormdnyzati rendelet
mödosítlźsdről

14.$(2)
b) Amennyíben az épiiletkôz teriilete két telekre esik, akkor abből egy-egy telekre legalább 5 méteľ

széles résmek kell esnie, a szabályozási terv ľendelkezése hiányában.
c) Az épiileteket ilyen esetben az epĺiletkôae nézo oldalukon homlokzattal kell kialakítani.
d) Ahol a beépítend<ĺ telekkel szomszédos építési telken lévó k<itelezó építési vonal nern érinti a

az eredeti

4. $ (3) bekezđés helyébe ak<ivetkezo rendelkezés lep:

,,Telekegyesítés esetén a megsziinö telekhatárhoz
telekosztásnak megfelelóen kell éĺtelmezni.''

el,

5. $ (3) bekezdése helyébe a kôvetkezo rendelkezés lep:

,,(3) A kôzrntĺvezetékek a k<iziizemi csatlakozási pontjáig csak a terepszint alatt helyezhetók el, beleértve az
elektromos ellátás és a hírkôzlés vezetékeit is. A keriilet k ztefiiletein a nem haszrált köznrivezetékeket
átepítésiik esetén el kell távolítani'''

l 0. $ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a kôvetkezó rendelkezés lép:

''(3) VendéglátÓteraszelhelyezése
a) VendéglátÓ terasz kcizteľiileten, kôztertiletľe nyílÓ magánteľiileten vagy kÖzhasznź at céljára

átadott magánterĺileten csak abban az esetben létesíthetŐ, ha:

1. a gyalogos sáv (LG) szélessége - a biĺonsági- és berendezési sávok megtartásával -
legalább 1,5 m,

2. a gyalogos-sáv szélessége (LG) az árkád alatt is legalább l ,5 méter és
3. ateÍasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méret terasz esetében legalább

l,5 méter széles feliileten a k<irĺiljrĺLrhatőság biztosíthatÓ, kivéve járda szélén és ahźa
falánál.

b) Terasz oldalai l,0 méternél magasabb nem ideig|enes-jellegii anyagokkal és szerkezettel nem
határolhatők le.''

rende|t utcai építmény magasságváltást az eľedeti

il . $ (7) bekezdése helyébe a kĺivetkezó ľendelkezés lép:

''(7) A (6) bekezdés a) és b) esetekben a záróťodém felépítménnyel nem beepített részén, az vezetťe
elŐírt legkisebb z<ildfeliilet méľtékének megfelelti száza|ékban tetókertet kell kialakítani. A (6)

bekezdés d) esetében a zárÓfijdémen az ovezętre elóíľt legkisebb zÖldfeli.ilet mértékének megfelelo
szźna| ékban tetokertet kell ki alakítani.''

l3. $-a a k<ivetkezo j (7) bekezdéssel egésziil ki:
..(1 A meglévó. zĺíľtsoru beépítésben kôzterĺiletrol nyílÓ rendeltetési egvség lakássá nem min<isítheto.''

14' $ (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a kÖvetkezó rendelkezés lép:
b) Amennyiben az épiiletk<iz teriilete két telekre esik, akkor abbÓl egy-egy teleken legalább 5 méter
széles sávot kell kialakítani.
c) Az épi.ileteket ilyen esetben az epiiletkôzre nézó oldalukon a vonatkozÓ szabá|yozźtsi elóírások



telekhatárt, ott az épiilethézag megengedett, de nyílaszárÓ a tíizvédelmi hatőság hozzájárulásźtva|
5 méteľnél nagyobb épiilethézag esetén helyezhetÓ e1 az oldalhatár felé.

14.$(3)
oldalsÓ és hátsÓ telekhatár felé - amennyiben a szomszédos meglévÓ epiilet(rész) arra nézo
homlokzatáľa huzamos taľtőzkodásra szolgálő helyiség nyílik - az épiiletek kciziitt l0 méter távolság
biztosítása kôtelezó.

18.$ (r)
A pá'rkány k<izteriilet felóli megengedett legnagyobb magasságának értékét a szabályozási teľv
á1lapítja meg.

r 8.$ (2)
A szabályozási terven jelÖlt kialakult beepítéstĺ teľiileteken:

a) a párkány k zteľiilet felóli legnagyobb magasságźi az utcai homlokzatsíkon állÓ, a
legkisebb építménymagasságnál magasabb épi.iletek figyelembevételével kell
megállapítani, a védett épiiletek és a beépítetlen telkek figyelmen kíviil hagyásával,

b) A páľkány kiizteľiilet fel li legnagyobb magasságát nem lehet nagyobb a
tômbben kialakult legmagasabb parkánynál és legfeljebb 3 méterrel lehet magasabb a
csatlakozÓ, az vezetre elóíľt legkisebb ęítménymagasságot eléro ęi.iletek
éoítménvmaeassásának értékénél.

20.$(2)
Paľkolőház létesítése esetén a beéoítés mértéke elérheti a
k<itelezó kialakítani.

22.$ (I ) Az LI.VIII jelti építési ôvezetek teri'iletén
c) Az építési ôvezet teri'iletén létesítend<ĺ lij lakÓházban kiskereskedelmi rendeltetési egység csak az

épiilet pinceszintjén, ftildszintjén, 
^valamint 

e|só emeletén alakíthatÓ ki, a bruttÓ kereskedelmi
cél szintterĺilet legfeljebb 6.000 m, lehet.

betartása mellett,- nem ttizfal jellegĺĺ homlokzattal kell kialakítani.
d) Ahol a beépítendó telekkel szomszédos építési telken Lévö kÖtelezo építési vonal nem érinti a
telekhatárt, ott az épĺiletkôz megengedett, de nyílászrírÓ a vonatkozÓ szabź yozźlsi e|oírások betaľtása

mellett lesalább 5 méternél nasvobb éoiiletkôz esetén helvezhďo e| az oldalhatár felé.

l4' $ (3) bekezdése helyébe a k<ivetkezó ľendelkezés lép:

,,(3)o1da1sÓ és hátsÓ telekhatár felé, valamint egy telken beliil elhelyezkedci éptilet(rész)ek egymással
szemk<izti homlokzatai kôz<itt legalább l0 méter távo|ság biztosítása kôtelezó, amennyiben
lesalább az esylk homlokzat huzamos tartőzkodás céliára szolgálÓ helyisée nyílását taÍta|rnazza

15. $ akôvetkezö 
'ij 

(7) bekezdéssel egészĹil ki:
,,(7) A beépítetlen telkek az 5 éves beęítési k<itelezettség idejéľe átmeneti jelleggel hasznosíthatők.

(3) Az ĺiľes telkeken átmeneti jelleggel elhelyezhetó vendéglátő létesítmény, parkolÓ, helyi piac,
kôzôsségi kert, játszőtér, valamint egyéb, a kômyezetet nem zavarÓ rendeltetési egység, az
<ivezeti eloírásban megengedett fu nkciÓtÓl fiiggetleniil.

(4) PaľkolÓ létesítése esetén a magasabb szintiĺ jogszabályban el<ĺírt faĺiltetési k telezettséget
dézsás/konténeres fák elhelyezésével kell biztosítani, melyek fenntartásárő| gondoskodni kell.

(5) A telkek utcai frontján az átmeneti hasmosítás idejére záľhatÓ térelhatáľolást kell létesíteni, az
elhelvezett éoítménvek magassága 4 métert nem haladhatia mee.''

l00 %-ot' zcildfelĺiletet ez esetben

l 8. $ (1) bekezdése helyébe a kôvetkezó ľendelkezés lep:

,'(1) Az épiilet utca epítménymagasságának (UÉm) megengedett legnagyobb értékét a szabályozási terv
á1laoítia mee.''

l 8. $ (2) bekezdése a) - b) ponda helyébe a k<ivetkezó ľendelkezés lép:

,,(2) A' szabźiyozási terven jel<ilt kialakult beépítésíĺ terii|eteken:
a) Az épiilet legnagyobb utca építménymagasságát a legkisebb építménymagasságnál magasabb

ép{iletek figyelembevételével kell megállapítani, a védett éptiletek és a beépítetlen telkek
fi gyelmen kíviil hagyásáva|.

b) Az épĺilet legnagyobb utca építménymagassága nem lehet nagyobb a t<imbben kialakult
legnagyobb utcai epítménymagasságnál és legfe|jebb 3 méterrel lehet nagyobb a csattakozó, az
<ivezetre eloírt legkisebb epítmény magasságot eléro ęiiletek építménymagasságának értékénél.

nem 20. $ (2) bekezdése helyébe a kôvetkezo rendelkezés lép:

,,(2) PaľkolÓhaz létesítése esetén a beépítés mértéke elérheti a 100 %-ot, a 11.$ (7) bekezdés betartása
mellett."

22. $ (1) bekezdése c) ponda helyébe a kôvetkezó rendelkezés lép:

,,c) Az építési ĺivezet teriiletén létesítendo rij lakőhĺázban kiskeľeskedelmi rendeltetési egység csak az
épĺilet pinceszintjén, ftildsántjén, valamint elsó eme|etén alakíthatő ki, a bruttÓ kereskedelmi céhi
szintterület lesfeliebb 1.000 m2 lehet."



24.$ (1) AzL2llĺ-YIIjeltĺ építési <ivezetek teriiletén
d) Meglévo éptilet esetén, a szomszédos telken lévó kiegészító funkciÓj épiiletek elhelyezkedésének

figyelembevételével kiszolgálő épĺiletként csak gépkocsi-tárolÓ létesíthetŐ.

24. s Q) bekezdés 3. sz. táb|ázata

24.$ (3)
a) a te|ek oldalhatáľa mentén legalább az egyik oldalon, legalább 3,0 métęres oldalkertet éslvagy

kôzęen legalább 4,0 méteres távolságot kell kialakítani

26.$ (1) L7-vIu telepszenĺ lakőteľtilet epítési vezeteinék részletes elóírásai
e) Az alapintéznények kivételével kerítés neĺn létesítheto.

37.$ (3)
c) Az tivezet teriiletén kőzhasznź at elol elzáľt teriiletet nem szabad kialakítani, a tertiletek nem

keríthetók le kerítéssel, a zôldfeliilet védelmét szolgź ó gyęvédó ľácsok és korlátok kivételéve|.

24. $ (1) bekezdése d) helyébe a k<ivetkezó ľendelkezés lép:

,,d) Meglévo épi.ilet esetén, a szomszédos telken lévo melléképiiletek, építmények elhelyezkedésének
fisvelembevételével me]léképítményként csak gépkocsi-táľolÓ 1étesíthetŐ.''

3. sz. lljbl.źal

37.$(a) a) játszőkertet, pihenókeľtet lehet létesíteni.
l. A Z-KK-VIII civezet teriiletén k<izhaszĺlálat e1ó| elzárt teriiletet kialakítani

lesfeliebb l.2 méter masas átt rt kerítéssel keríthetók le.

24, s Q) bekezdés 3, sz, tźlb|źzatahelyébe a kcivetkezó rendelkezés lép:

^z 
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24. $ (3) bekezdése a) pontja helyébe a kĺivetkezo rendelkezés lép:

,,a) a telek oldalhatára mentén vagy az egyik o|da|on, legalább 3,0 méteres oldalkertet vagy azonos
telekhatar mentén állÓ oldalkertek esetén, egy-egy telken legalább 2,0 méteres távolságot kel|
kialakítani''

Mrok lelek eselén és a szomszédos beépi|ésekhez illeszkedve' illelve kiąlaknll ąllaMtildl qlkąInazhalő

a tęlęk męgengedett
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26. $ (1) bekezdés e) pontja helyébe a kĺivetkezó rendelkezés lép:
..e) Az alapfok <inkormányzati feladatokat ellátő intézľnények

szinttqíileti
mutat ja

l6

26. $ (l)bekezdése a kcivetkezĺi lij h) ponttal egésziil ki:
,, h) A legkisebb zcildfe]iileti mértéket a lakÓtelepi egységre vonatkozÓan kell kialakítani. E rende|et
hatálybalépése elott már kialakult lakőtelepeknél a lakőtelepi egységre vonatkozÓan a meglévó és a
kialakíthatÓ legkisebb zÖldfeliileti aráĺly nem éri el a lakőtelepi egység teľiiletének az építési ôvezetben
elóírt legkisebb z<ildfeliileti ménéket, akkoľ a z<ildfeltilet nagysága további beépítéssel vagy burkolt
feltilet kia|akításával nem cs<ikkentheto.''

40
s55

tqePszrnl
alatti

beépĺtési

nern lehet. a területek

1,50
s1.75

z ldfolúleti
méĺtékę

J5

e épiilet męgengedetl

37.$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a kĺivetkez rendelkezés lép:

,,c') Az tivezet teľĺiletén kôzhasználat eli|l' elzárt terĹiletet kialakítani nem lehet, a terĺiletek kerítésse|
lekeríthetóek, azonban csak az éjszakai idószakra zźlrhatőak be. A terĺileten elhelyezhetők a zô|dfeliilet
védelmét szoleálő evspvédő rácsok és koľlátok.''

60
s75

55
ś?n

épĺtmétryma8Nága

50
s30

37.$ (4) bekezdés a) 1. pontja helyébe a k<ivetkezó ľendelkezés lép:
,'|. A Z-Y\K-VIII <ivezet tertiletén kôzhasnźiat e|iĺ| e|zźlrt teľiiletet kialakítani
lesfeliebb l,8 méter magas áttdrt kďtéssel keríthetok |e.

4,5

m
1S

sv l0 {

12.5

kivételével kerítés nem létesíthetŐ.''

nem lehet, a területek



37.$(5) A ZKP-VIII kiizpark teriiletén
a) játszÓkertet, sportkertet és pihen<ĺkertet lehet létesíteni.

2. Az ővezet teriiletén kôzhasmálat e|o| e|zárt teriiletet kialakítani nem lehet, a

teriilętek az éjszakai idoszakra zárható mődon kerítéssel lekeríthetók, illetve a

z<ildfeliilet védelmét szoleálÓ sveovédó rácsok és korlátok elhelvezhetók.

r0.$ (2)
d)Pavilon csak abban az esetben helyezhetó el, ha:

l. A gyalogos-sáv szélessége (LG = 2,5 méter) a biĺonsági sáwal (0,5 méteľ) egytitt
legalább 3 méter és
2. ajárda teljes szélessége (LJ) legalább 5 méter és
3. a gyalogos.sáv szélessége (LG) és ajarda teljes szélességének (LJ) aránya nagyobb' mint
0,7.
Lásd mée: 1. ábra.

r3.$(6)
Az epítési hely hatáľvona1ai a szabá|yozási terven a telekhatáľoktÓl
illetve az épiiletek tényleges magassága alapjźln meghatározott értékek..

14.$(2)
a) Legalább 10 métęres épiiletkciz hozhatőlétre az oldal és hátső telekhatár mentén egyaránt.

PadlÓszint-magasságľa, belmagasságra vonatkozÓ általános ľendelkezések a zártsoru beépítési mődíl
területeken

l7.ö

r 8.$(2)
c) a tervezett eptilet párkányának k<iĺeriilet feloli legnagyobb magassága az a|źtbbiak
szerint kell meghatáľomi :

l.abban az esetben, ha az utca légIerarźnya legalább |:1, azaz az Útca tulsÓ oldalán a
homlokzatsík (szabályozźlsi vonal) és a rendezett teľepszint metszésvonaláből (ĺírdató-vonal)
és a prírkány tervezett vonalára fektetett vonal az utca síkjához képest 45 fokos vagy annál
kisebb szôget záľ be, akkoľ az építménymagasság szabályait kell alkalmazni,
2. abban az esetben, ha az utca |égtawtlnya kisebb mint |:7, azaz az | ca tulső oldalan a
homlokzatsík (szabá|yozćsi vonal) és a ľendezett terepszint metszésvonaláből (árdatcĺ-vonal)
és a párkány tervezett vonaláLra fektetett vona| az utca síkiához kéoest 45 foknál nawobb

37.$ (5) bekezdés a) pont 2. pontja helyébe a kôvetkezó rendelkezés lę:
''2. Az övezet teriiletén kÖzhasnálat el | e|zäĺt terĺiletet kialakítani nem lehet, a teľ letek kerítéssel
|ekeríthetóek' azonban csak az éjszakai idószakra ztlrhat ak be. A teľtileten elhelyezhetók a

zĺilđfeliilet védelmét szolgálő gyepvédo rácsok és korlátok."

38.$ (3) bekezdés akôvetkezó j c) ponttal egésziil ki:
c) a más helyi rendeletben HVT-nek kijelôlt teriileten az a) és b) szerinti beépítési kôtelezettség

éwe| meghoss zabbitható.,,

A Rendelet l. sz. melléklete az alábbi rij fogalommal egésziil ki:

,,Az utcai építmény magasság(,,UEď') : Megegyezik az ętiletmagassággal
homlokzatra értelmezve.''

mért

10. $ (2) bekezdés d) pontja tĺirlésľekeriil

tényleges távolságok, l 3. $ (6) bekezdése hatályát veszti.

14. $ (2) bekezdés a) pontja hatályát vesziti

l7. $ címból a ,,be1magasságľď' szÓ t<irlésre keriil

1 8. $ (2) c) bekezdése hatt yát vesni

(F/L) a k zteriilet felŐli

l0



szo1et zź|Í be (meľedekebb), akkoľ az épĺilet homlokzata _ a pźlrkźlny takarásában - legfeljebb
egy szinttel a párkány ellíľt magassága fiilé is emelkedhet az építménymagasság
meghatáľozásának szabályai és a JOKESZ keľetei kciz<itt (tetŐemelet), de az igy meghatározott
ferde sík fřilé az épĺilet homlokzata sehol sem nyulhat.
3.Az épiilet kÖzteriilęt feló|i homlokzatźtra - k zteriilet-szakaszonként - érvényesíteni kell a
hozzá tartozó F/L értéket.
Lásd:2. és 3. ábra

1.sz. me|léklet
Párkány magassága (utcai): a szabályzat alkalmazása szempontjábÓl a ktilôn jogszabályban
meghatározottakon tulmenóen záľtsoru beépítés esetén, az épĺilet homlokzatsíkja és a rendezett
teręszint metszésvonala (árdat -vonal) valamint az épiilet homlokzatsíkja és a tetŐsík
metszésvonala. lapostetĺĺ esetén az attika felsó éle kcizÖtt fiiggólesesen méľt távolsás.

2. sz. me||ék|et

|ąŇérďány =
Usz/Rn > 1;1

a épíhéĺry.
Meáo
ęámít&ánat .''

Magyaréuó ábraa l8.

ffi

45o gá.l.áry **|"

f. szttm źlbra

hmlołąď sikja

mageága

A Rendelet 1. sz. mellékletében a párkány magasság (utcai) definíci és magyarźuő ábra hatályát veszti.

3. szám ábra:

4to.' párkáry @nä|ä

ábra a l8.$ (3) c) 2. ponthoz:

A Rendelet 2. sz. mellékletétkéoe'zó 2.3.4. źlbrák t<irlésre keriilnek

4. sztlmí ábra'.
Magyarćlző ábra a 18.$ (3) c) 1. ponthoz


