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Budapest Fovaros Onkormanyzata Kiizgyiih~senek
32/2014. (VII. 15.) onkormanyzati rendelete
a Varosligeti epitesi szabalyzatr61
Budapest F6varos K6zgyiilese az epitett kornyezet
alakftisarol es vedelmerol szolo 1997. lOvi LXXVIII. Wrveny 62. § (7) bekezdes 5. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a VarosIiget megujitasar61 es fejleszteserol
szolo 2013. evi CCXLII. torveny 7. § (4) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkez6ket rendeli el.

3. Nagyrendezl'eny: k6zterUlet-hasznalattal jar6 olyan

4.

ELSORESZ
.>\LTALANOS ELoiRAsOK

I. FEJEZET

5.

ALTALANOS ELOiRAsOK

6.

1. A rendelet hat"lya, ertelmezo rendelkezesek
7.

I. §
8.
(I) E rendelet hatMya a Budapest kozigazgatasi terU-

leten fekv6, Hungaria korut-Kacs6h Pongrac

ut-Her~

mina llt-Ajt6si DUrer sor-D6zsa Gyorgy ut, valamint a
Magyar Allamvasutak Zrt. 29737 es 29834/3 helyrajzi
szamu vas(lti terUlete altai hatarolt terliletre terjed ki (a
tovabbiakban: a terUlet).
(2) A Varosliget megujitasar61 es fejleszteser6! 5z616
2013. evi CCXLII. torveny alapjan az orszagos telepUlesrendezesi es epitesi kovetelmenyekr61 5z616 253/1997,
(XII. 20.) Konn. rendelet (tovabbiakban: OTEK) eloirasait az e rendeletben foglalt kiegeszitesekkel es elteresekkel egyutt kell alkalmazni.

2. §
E rendelet alkalmazasaban:

1. Kozel nulla energiaigenyii epiilel.' az epUletek ener~
getikai jellemz6inek tanusftasarol 5z616 kormany~
rendelet szerinti k61tsegoptimalizalt szinten meg~
val6sult vagy anmU energiahatekonyabb eplilet,
amelyben a primerenergiaban kifejezett eves ener·
giaigeny legalAbb 25%-at olyan megujul6 energiaforrasbol biztositjak, amely az epUletben keletkezik, az ingatlanr6! szanl1azik vagy a kozelben
eioallitott.
2. J4ikrocella: kismereru (maximum 30 em atmer6jfi,
50 em magassagu hengerbe foglalhato) mobilMlozati bizisallomas.

kultu,,\lis, szabadidos, sport-. vagy egyeb tarsadalmi rendezveny, amelyen a l'esztvev6k szama varhatoan meghaladja a 10000 [Qt, es amely a zoldfeWletek jelentos igenybevetelevel jar.
Okol6giai kockilzatelem:;e.s: kivagasra javasolt
fak el6zetes, egyedi elbiraIasu, telepiilesokol6giai,
dendrol6giai, illetve e16helyvizsgalaton es -ertekelt:sen alapu16 koekazatelemzese. A dendroI6giai
vizsgalatnak taItalmaznia kell az egyed egeszsegi allapotara vonatkoz6 infonmiei6kat. Az el6he·
Iyi vizsgaiatnak tartalmaznia kell az egyed el6helyi
szel'epet, az allomanyban betOitBtt szerepet.
Gmlllo rek16mhordozo: rekJam k5zz6tetele ee!jabol
epUleten kivlil elhelyezett eszk6z.
Pavilon: k6zterUIeten leve, szilard terelemekkel
korulhatarolt, alapozOs nelktili, talajhoz rogzitett,
ilIetve azon allo epitmeny.
Szinlteriileti mUlata: az osszes brutt6 szintlerUlet es
a telekterUlet hanyadosa.
Teijes eriek'i z6h{feliilel: azon novellyzettel boritott
terUlet, ahol a termotalaj es az eredeti altalaj, ilIetve
a talajkepz6 kazet kozott nines mas egyeb reteg.
n.FEJEZET
KGZTERULET ALAKiT AsARA
VONATKOZO ELOiRASOK
2. Epitmenyekre vonatkoz6 eloid.sok

3. §
(1) A terUleten pavilon kizar61ag a Nagyrendezvenyek
idejere az epitesi 6vezetekre es ovezetekre eleirt legkisebb zoldfelUlet biztositasa mellett helyezhet6 el.

(2) Gnallo penzkiado, ilIetve arusito automata a
k6zterlileten nem helyezheto el, kiveve a kozlekedesi
eszk5zok hasznalatahoz kapesolodo automatakat.
(3) A terUleten telefonftilke es utasvar6 epitmeny k6zterUlet-alakimsi terv alapjan helyezheto el. A telefollfiilke
es utasvar6 epftmeny homlokzatfelUletenek Jegahibb ketharmadat atlathatoan kell kialakitanf.

(4) A Millenniumi Foldalatti Vasut tellgelyetol mert
8,0-8,0 meter szeles savon beWl epitmellY csak kezeloi
hozzajarulassal letesithet6, fa illtetese nem megengedett.
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III. FEJEZET

5. Kilzte ..filet·alakitas

AZ EPiTETT KORNYEZET ES
A TELEPiiLESKEPALAKiTAsARA
VONATKOZO ELOiRAsOK

7. §

4. §
(l) Az 1. mellekleten jelolt itthelyezheto mtiemlek, a
dodzsern v6dett tetoszerkezete a "G" jeW epftesi helyre
helyezhet6 at.

A kozterilletekre. azok egyseges megjelenese erdeb!ben ~ szabadter-epfteszetet, kertepiteszetet. gyalogos,
kerekparos es gepjarm(i kozlekedest, kozmli- es felszfni
vizelvezetest, hirkoziest is magaba foglal6 ~ kozterliietalakitasi tervet kell keszfteni.

vr. FEJEZET

(2) Az 1. mellekleten jelolt "A-E" jeW epitesi helye·
ken epi.i1et i6tesitese csak epfteszeti tervpalyazat alapjan

KOZMUVEK ELOiRAsAI

megengedett.

6. Vizi es energiakozmuvek
IV. FEJEZET

S.§

A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE
VONATKOZO ELOiRAsOK

(I) Epliletet elhelyezni csak teljes kozmtivesitettseg
mellett lehet.

3. A kornyezeti elemek vedelme
os a te..helo hat_sok csilkkentese

(2) Ujonnan letesill6 kozmiiepltmenyt csak epilletben
vagy fOld alatt lehet elhelyezni, a nyomvonalas lete·
sitmellyek csak fold alatti kivitelben tervezhet6ek es epit·
hetoek.

5. §
(l) Az 1. me/lekletenjelolt kiemelten erlekes fa, os fa·
csoporl csak okologiai kockazatelemzes alapjan vagha·
to ki.

(2) Az I. mel!l!klelen az epitesi helyeken kivill je·
161t kiemelten elt6kes fa, es facsoport csak novenyegesz
segugyi, det· os vagyollvedelmi okokbol vaghato ki.
M

(3) A tervezett terszin alatti beepiteseknei gondoskod-

(3) A meglev6 kozmtivek megszUntetesekor a feleslegesse valt kozmtivezeteket, kozmtiletesitmenyt el kell
bontani, amennyiben a bontasi munkalatok nern veszeIyeztetik a meglev6 fMlIomany!.
(4) Ttizcsap csak felszin feletti kivitelben letesithet6.
(5) A terilleten keletkez6 szennyvizeket es el6kezelt
szennyvizeket a k6zcsatomaba kell vezetni.

ni kell a talajviz elleni vedelemr61, a talajvfz aramh'tsanak Iehetosege miiszaki eszkoz5kkel biztositand6 a ta\aj vizhaztartasanak, es ezaltal a faltllomany vedelmenek,
tovabba a tcrszin alatti eplilctszerkezetek karosodasanak
megel6zese ce!jab01.

(6) A terUletr61 uj bee-pites kovetkezteben elvezetesre
kelil16 csapadekvizek mennyisege nern n6het.

7. Elektronikus hirkozles
ietesltmellyeinek elhelyezese

V.FEJEZET
9. §

EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL
KAPCSOLATOS ELOiRAsOK
4. Telek.l.kitiis

6. §
Epftesi telek telekegyesitese es telekhatar-rendezese
kivetelevel telket alakitani kiziu6lag csak epitesi Qvezet,
ovezet hatara men ten lehet.

(1) Eplileten antenna es antennatart6 szerkezet csak a
varoskepi szempontok ervenyesitesevel, a kornyezethez
illesztett m6don helyezhet6 el.
(2) Mikrocella megiev6 oszlopokon, epUietek falain
pedig takart m6don helyezhet6 el.

(3) Onttll6 antennatarto szerkezet (torony) nern ietesfthet6.
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(4) A Vi-Sz jelii epltesi ovezet terilleten letesUl6 ilj
lapostetos epUletek tetof6demen zoldtetat kell letesfteni.
Ettol eltemi csak tetiifelUlvilagitok es glOpeszeti berendezesek elhelyezese miatt lehet.

8. Tajekoztato- es hirdetoeszkozok
10. §

(5) Az I. melleklelen telek zoldfelliletkent fenntartando reszekent jeWlt tertileten 90%-ban zoldfelliletet kell
kialakitani.

(I) A terilleten onall6 reklamhordoz6 elhelyezese tilos.
(2) Reklam. hirdetes a koztargyak kozUi csak a tOmegkozlekedesi utasvar6 felUleten helyezheto el.
(3) Kizar6lag a terUleten leVQ intezmenyekben es a
parkterUleten megtartott rendezvenyekhez kapcsol6d6an
homlokzatra fliggesztve vagy a k6zteriilet felett atfeszitve csak idegenforgalmi, tudomanyos, kultunUis, kitillitasl, koz6ssegi rendezvenyeket, illetve id6szakos Unnepi
vasarokat hirdeto reklamhordozo helyezhet5 el. Id6sza~
kos Unnepi vasal' a rendezveny id6tartama alatt, iIIetve
azt ket hettel megel6z6en hirdethet6.
9. A ker.tes

n. §
(I) Vi-K jeW epltesi ovezet terUleten kedtes letesltese
nem megengedett.

(6) A Vi jeli; epitesi ovezetek 1. melleklel szerinti epitesi ovezeteinek hatarertekeit a 2. mel/ekfel I. pontja hatarozza meg.
13. §

(1) A Vi-K jelii epitesi ovezet terUieten a mellekepitmenyek kozUi
a) kozmii-becsatlakozasi miitargy,
b) zaszl6tarto oszlop
helyezheto el.
(2) A Vi-V es Vi-Sz jeW epitesi ovezetek terlileten a
mellekepitmenyek kozUI
a) kozm(i~becsatlakozasi miitargy es
b) kerti epitmeny
helyezheta el.
11. Ki.ilOnleges - A.llates novenykert teriiletei - K-A.N

(2) Az ovezetre el6lrtak figyelembevetele mellett a
z-VI ovezetben kerites csak kozterlilet-alakftasi terv
alapjan epitheta.

14. §

MAsODIK RESZ

(1) K-AN-I jeW epitesi ovezet orSZl\gos jelentosegii
vedett tenneszeti terilletii, ftllat- es novenykert elhelyezesere szolgal.

BEEPiTESRE SZA.NTTERliLETEK
EPiTESI OVEZETEI

(2) K-AN-2 jeW epitesi ovezet all at- es novenykert,
valamint ahhoz kapcsolod6 oktatasi-nevelesi funkci6k
elhelyezesere szolgal.

VIII. FEJEZET
INTEZMENYEK
10. Intezmenyi teriiletek - Vi

12. §
(I) A Vi-K jeW epitesi ovezet kulturalis rendeltetesi
egysegek elhelyezesere szolgal.

en

A Vi-V jelli epitesi ovezet vendeglat6 rendeltetes
elhelyezesere szolgal.
(3) A Vi-Sz jelii epitesi ovezet kozossegi sz6rakoztato rendeltetesi egyseg es az azt kiszolga16 fenntartasi le~
tesitmenyek, irodak elhelyezesere szolgal.

(3) A KUlOnleges - Allat- os novenykert terUletein a
melh!kepitmenyek kozill
a) kozmu-becsatlakozasi ITIiitargy,
b) hulladektattaIy-taroI6,
c) kerti epitmeny,
d) allat61, kifut6,
e) tragyaH\roI6, komposztal6, valaminl
f) zaszl6tarl6 oszlop
helyezheto el.
(4) K-AN jelii epitesi ovezetek I. melliklet szerinti epftesi ovezeteinek hatarertekeit a 2. mellrJ.kfel 2. pontja hatarozza meg.
(5) A K-AN-2 jeW epitesi ovezet terUleten az elokert
mel'ete 0 meter.

2014. julius IS.

FovAROSI KOZL!)NY

(6) A K-AN-2 jelii epitesi ovezet tertileten letesma uj
lapostet6s vagy alacsony (20 0 alatti) hajh\sszogli epilletek tet6f6demen zoldtet6t ken letesiteni. Ett61 eltemi
csak teto-feliilviJagft6k es gepeszeti berendezesek elheIyezese miatt lehet.
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(6) A Z-VI ovezet I. melleklef szerinti ovezetenek haIlirertekeit a 2. melleklef 4. pontj' hatarozz. meg.
13. Beepitesre vonatkozo rendelkezesel<
16. §

(7) A K-AN-2 jelli epitesi ovezet 5000 m'-t meghala-

d6 uj beepitesenek kozlekedesi felteteIe, a beepites rendeltetesszeru hasznalatat biztosit6 parkol6helyszamon
tiiI legalabb 400 (a F6varosi AlIat- es Novenykert K-AN1 jelii epitesi ovezete, a Fovarosi Nagycirkusz, valamint
a Szechenyi Gy6gyflird6 es Uszoda hasznalatat biztosit6 parkol6mennyisegnek megfelel6) kozhasznalatu varakoz6hely tobbletparkol6-kapacitas biztositasa, melyet
legkes6bb az iIj beepites elkesztilteig meg ken valosftani.

HARMADIK RESZ
BEEPITESRE NEM SZANT TERlJLETEK
OVEZETEI

(I) KultuniIis rendeltetesi egysegek elhelyezesere az 1. melieklefen jelolt "A-G" jelii epitesi helyek
biztositanak lehetoseget.
(2) A "G" jeW epitesi hely kizarolag a muemIeki vedettseggel rendelkez6 dodzsem tetoszerkezetenek attelepitesere szolgal.
(3) A "H" jelu epitesi helyeken • park biztonsagi,
fenntartasi epliIetei helyezhet6k el.
(4) Az "IH" jeW epitesi helyeken csak iIIemhely letesftheto, ajeJ6Jt epitesi helyeken kivtil az ovezet terUleten
kozterlilet-alakftasi terv aJapjan. tovAbbi negy nyilvanos
iIIemhely letesithet6.

IX.FEJEZET
VAROSLIGETI PARK-Z-VI
12. Altahinos l'endelI,ezesek

15. §
(1) A varosligeti park 6vezete jellemz6en novenyzetteI
fedett kozterUlet, amely elsosorban telepUies klimatikus

viszonyainak megorzeset, javftasat, 6ko16giai rendszerenek vedeimet, es a k1il6nfele rekreaci6s es kultunilis ige-

(5) A "V" jeW epitesi helyek vencteghitas-epitmenyek
szamara szolgalnak, ajelolt epiksi he lye ken kivUI, kozterillet-alakitasi terv alapjan, legfeljebb tovabbi ot, 60 m'nel nem nagyobb alaptertiletU letesitmeny helyezhet6 el.
(6) Ahol .z I. mellek!ef az epitesi helyhez rendeitetest
nem hataroz meg. az ovezetben megengedett rendeltetesek helyezhet6k eJ.
(7) Az "A" jeW epitesi helynek legfeUebb 75%-ot fog1.lhatja el felszin feletti beepftes.

nyek kielegiteset szolgaija.
(2) Az ovezet terilleten
a)

(8)A varosligeti park terUleten kapuepitmeny k6zterUlet-alakitasi terv al'pjan helyezhet6 el.

ku]turalis,

b) tUl'isZlikai,
c) vendeghito,
d) kozlekedesi,
e) biztonsagi
rendeltetesu epillet, valamint parkol6 es gepj<lImiivek, illetve kerekpar elhelyezeset biztosito epitmeny helyezheto el.
(3) A terUleten kereskedelmi szanas rendeltetesij epUlet nem letesitheto.
(4) Kiskereskedelmi funkci6 kizarolag. (2) bekezdes
a)-c) pontjai szerint meghatarozott rendeltetesek kiegeszit6 funkci6jakent letesitheto.
(5) Az 6vezet terUleten a mellekepltmenyek k6zill
a) taroI6 kivetelevel kerti epitmeny.
b) k6zmu-becsatlakozasi miltargy, valamint
c) zaszlotart6 oszlop
helyezheto el.

(9) Az ovezetben az 1. mel/ikielen jelOlt epitesi hclyeken megengedett legnagyobb parkanymagassag:
a) "A-E" jeW
25,0 meter
b) "G", "H"
7,5 meter
c) "II-I", "V"
5,0 meter,

(10) Az "A-E" jeW epitesi helyekre vonatkoz6 parkanymagassag egyuttal az elhelyezhet6 epillet legmagasabb pontja a (11) bekezdes szerinti kivetellel.
(II) Az I. mel"!klefen jeWIt "A" es "B" jeW epitesi
helyeken bellil elhelyezesre kerill6 epeiJet eseteben oly.n
epiteszeti jel eIhelyezese lehetseges, amelynek legm.gasabb pontja 40 meter lehet. Az epiteszeti jelnek a 25 meteres parkanyrnagassag felett mert egyetlen vizszintes
metszete sem haladhatja meg az elhelyezesre kerii16 epUlet alapterliletenek 10%-at.
(12) Az "F" jelii epftesi helyen belli Ii epUle! eredeti allapotanak megfeleloen helyreallithato.
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(13) Az (I) bekezdes szerinti letesitmenyek megvalositasaig az 1. mellekletenjelolt epitesi helyek terUleten tajekoztatasi celiI epitmeny is elhelyezheto.

2014.ji,lius IS.

(3) A Szechenyi-sziget korbecsonakilzhatosagat biztositani kell.
16. Novenyallomany vedelme

14. A varosligeti park zOldfeliileti
funkci6inak kialakitasa

17. §
(1) Az evezet [erlileten pihen6kertet, diszkertet barhol
ki lehet alakitani.
(2) A klil5nbOzo rendeltetes5 parkterUleteken az azok
els6dleges rendelteteset zavar6. illetve korlatoz6 funkciok nem telepithetok.
(3) Ajatszoter rendeltetesi! parkterliletek gyermekek
biztonsagat szolgal6. maximum 1,2 m magas, attcrt kialakitas':' keritessel szegelyezhetok.
(4) A sportterUlet rendeltetesa parkterHletek labdafogo
haloval. keritessel szegelyezhetok.
(5) A kutyafuttato rendeltetesi! parkterUleteken maximum 1,2 m magas, att6rt kialakitasll kerftes helyezheto el.

18. §
(I) Az 1. melh!k!eten jelolt klilonleges rendeltetes5
parkterUlet funkci6ja megorzendo, haszmHata csak id6ben korlatozhato.
(2) Az ovezet tertileten az "A-F" jela epitesi helyeken

tervezett intezmenyek epitese idejet kiveve a kozhasznalat elo1 id6szakosan elzart terUlet nagy saga oem halad-

20. §
(I) Az I. mellekleten jelolt, karaktereben megorzendo
setlinyok egyseges megjeienese erdekeben a fasorokat a
setfmyszakaszra jellernz6 fafajokkal ki kell egeszfteni es
Gtemezett megtijitasukr61 gondoskodni kell.
(2) Az ovezet terUleten az 1. mellJklelen jelolt epitesi helyek kivetelevel minden, 1 meter magassagban mert
10 em-nel nagyobb tOrzsatmer6j(i fa kivagasanak enged6iyezese mindenkor 6kol6giai kockazatelemzes alapjan tOrtenhet.
(3) A faallomany megujitasat celzo fakivagasokat es
egyidejaleg a fapotlasokat tobb evre litemezve kell tervezni. Az 6kol6giai kockazatelemzesre alapozva meg
kell hatarozni az evente kivaghat6 fak mennyiseget, helyet, a fapothls mennyisegi es minosegi parametereit, illetve a telepites helyet.
(4) Fapotlits az 1. me/lek!elen jelolt megorzendo karakterti, nyllt szabadtertiletekjelleget nem veszelyeztetheti.
(5) Az I,A-F" jeW epitesi helyeken tervezett intezmenyek epitesi ideje alatt az epitesi anyag es gepek taro las a
(felvanulasi terUlet) csak az I. mel"!k!elen jelolt epitesi
hely es az epitesi hely kizarolag terepszint alatt beepitheto reszenek haUlTain bellil megengedett.
17. ZoldfeliHetek kialaldtasa

hatja meg az S%-ot.

21. §
(3) Az ovezet terUlet,;n legah\bb 2 km hosszi" rugalmas burkulatll fut6kor letesitend6.
(4) Ket nagyrendezveny k6z6tt 8nl1yi id6t kell biztosltani, hogy a z61dfeliilet legah'tbb az elso nagyrendezveny
elotti allapotanak megfelelo helyreallitasa es regeneralodasa megval6sithato legyen.

15. A V.rosligeti t6 kialakftasa

(1) A teljes ertckii zoldfelillet nem lehet kevesebb.
mint az ovezet tertiletenek 61%-a.
(2) A kizarolag terszin alatti beepitesek f616tt legaIabb
45%-ban 81 cm-nel vastagabb tennofdldretegi! tetokertet, vagy az OTEK 5. mellekleleben (a tetokertek es a vizfellilet beszamitasa a telekre eloft1 zoldfelliletbe) foglaltaknak megfeleloen, ezzel egyenerteki! zoldfelliletet kell
kialakitani.

19. §
(1) A to terlileten - a miij,;gpalya kivetelevel- "'lando
vizfelUletet kell b!ztosftani. A to 1. mellekielen jeWIt part-

vonala 3 meter szeies (+ 1,5~1,5 meter) savban a partrendezes el'dekeben m6dosfthat6.
(2) A Felso-to szamara legalabb 1.0 meteres vizmelyseget kell biztositani.

(3) Vj vagy b6vitett lapostetos epUletek tet6fddemen
z6ldtetot kell letesiteni. Ettol eltemi csak teto-fellilvihlgitok es gepeszeti berendezesek elhelyezese miatt lehet.
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18. Burlwlatok kialakitasa

25. §

22. §

A Hermina lIt melletti "A" jeW epitesi helyen llj beepites ietesitesenek kozlekedesi feltetele a beepites rendelte-

(I) A Z-VI ovezetben a burkalatak atepitese saran a
gepjarmu-kozlekedes igenyeinek megfeleJ6en kialakitasfa keliil6 burkolatok legnagyobb sz61essege 8,0 m lehet.

tesszeru hasznalatat biztosfto parkol6helyszamon tllileg-

(2) A Z-VI ovezetben a burkolatok atepitese soran a
Varosligeti korlit es Dvorak setany k6z6tti kozvetlen (az
6tvenhatosok tere es a D6zsa Gyorgy lit igenybevetele
nelklili) kapesalatat biztasitani kell.

alObb 80 (a Kozlekedesi Muzeum hasznalatat biztasit6

parkol6 mennyisegnek megfele16) kozhasznalatu varakoz6hely tobblet parkol6-kapacitas biztositasa a Hernlina lit melletti parkalasi letositmenyben, molyet legke-

s6bb az uj beepites elkeszlilteig meg kell val6sftani.
20. Epiiletenel'getikni kovetelmenyek
26. §

19. Koziel{edesi infrastruktiirara vonatiwztl
rendell(ezesek

Kozlekedesi iizemhez kapcsol6d6 letesitmeny kivetelevel uj epUlet kizar6lag kozel nulla energiaigenyu epUietkent tervezheto es kivitelezhet5.

23. §
A K6s Karaly setany fouthaJ6zati szerepkore megsztintetesenek kozlekedesi feltetelei

X.FEJEZET

a) a Hungaria koruton belUli terUieteket az atmena
fargalamt61 vedo, korlatazott behajtasi ovezet kije-

BURKOLT K0ZTltR - Kb-Bk

i6lese es muki5dtetese;
b) az M3 aut6pftlya bevezeto szakaszan Pest bels6 te-

27. §

I'tileteire irflllyul6 forgalom szamara legaiftbb 600

P+R rendszenl parkol6hely ietesftese;
c) a Nagy Lajas kiraly utja es a Szegedi lit kozott a

vasutvonalak kUionszintii keresztezesevei
len kozliti kapcsolat biztosftasa;

(I) A burkalt kozter alyan reprezentativ kozterlilet, amely
a Nemzeti Emlekhely melt6 helyszinetil swlgal.

kozvet~

d) a Hungaria korlit-R6belt Karoly korlit, az Ajtosi

DUrer sor, a D6zsa Gyorgy lit es a Vagany utea
csomopontjaillak onal16 kozlekedesfejiesztesi megvalosithatosagi tanulmany eredmenyeivel igazolt
atalakitasa.

(2) Az 6vezet tel'iileten a gepjannuforgaiom megsziintetesere Jegkon'tbban a K6s Karoly setany f6lithal6zati szerepkol'enek megszUntetesevel egy id6ben kerUlhet Sal'.

(3) Az ovezet terUleten a K6s Karoly setany fOllthalo-

zati szerepkorenek megsziintetese utan, annak gepjarmukozlekedesi celli hasznalata csak a kozossegi kozlekedes

J.I.§
(I) A Dozsa Gyorgy lIt melletti "B-D" jelii epitesi helye ken uj beepftes letesitesenck kozlckcd6si fcltetelci
a) a Dozsa Gyorgy litnak a terUlet feloli litpalyajan
aut6buszsav kialakftasa;
b) az Otvenhatosok tere trolibusz-k5z1ekedesenek a
D6zsa Gyorgy utra tOrteno athelyezese;
c) a D6zsa Gyorgy lit menten a Hosok tere es azAjtosi
DUrer SOl' kozott legalabb 6 m szelessegben osszefUgg6 gyalagas-kerekparos kapesolat kialakitasa;
d) a beepites rendeltetesszerii haszna.latat biztosito
parkalasi letesitmeny(ek) befagad6kepessege legaJabb 800 kozhasznalatu ferohely, amelyet a Dozsa Gyorgy ut menten jeWlt Epilesi hely kbir61ag
lerszin alatt hatarain bellil kell elhelyezni.

(2) Az (I) bekezdesben felsaroltakat legkesobb az uj

beepites elkeszUlteig meg kell valosftani.

szamara megengedett.
(4) Az ovezet tertileten kiskereskedeimi arusit6 tevekenyseg nem rolytathat6.
XI. FEJEZET

K0ZLEKEDESI TERULETEK - KOu
21. KOu-l fOut.I< tel'iilete

28. §

(I) A D6zsa Gyorgy ut halozati szerepe II. rendU lout
(B. IV. b.).

(2) A D6zsa Gyorgy litr61 ingatlanok vagy parkoiasi
letesitmenyek gepjarm(1 kiszolgalasara uj utcsatlakozas
vagy kapubehajt6 nem letesitheto, azok gepjamlu-kozle-

kedesi kapcsolatai csak a megh~vo csomopontok felhasznalasaval biztasithatoak.
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31. §

(3) A Dozsa Gyorgy ilton felszini parkolo nem alakithato ki.
(4) Az Qvezet terUleten uj fasor csak utsorfa minosegu,
eloneveIt, magas torzsU, varostUro fafajokbol telepitheto.
Az ilj fasomak iltvonalankent egysegesnek, azaz egy idoben teiepitettnek, azonos korunak, fejlettsegGnek es fajtajunak kell lennie.
22. KOu-2 mellckutak tertilete

29. §
(I) A Gundel Karoly ul es az Allatkerti korut halozati
szerepe gy(jjtout (B.Y.c.).
(2) Az ovezet tertileten uj fasor csak iltsorfa minoseg(j,
elonevelt, magas torzsii, varostiiro fafajokb61 telepitheto.
Az uj fasornak utvonalankent egysegesnek. azaz egy idoben telepiteltnek, azonos korunak, fejlettsegunek es fajtajimak kelilennie.
XII. FE.JEZET
A KOZLEKEOESllNFRASTRllKTlJRARA
VONATKOZO RENOELKEZESEK
23. Parkol3:sra vonatkozo eioirasoi{

30. §

(I) Vj epitmenyek. om\llo rendeltetesi egysegek,
terUletek rendeltetesszeru haszmllatahoz a vonatkozO
el6inis szerint szamftott szemelygepjarmu-varakoz6heIyek szama a helyi sajatossagok alapjnn az alabbiak
szerint csokkenthet6:
a) K-AN-2 jeW epitesi ovezet eseteben 40%-kal;
b) Vi·Sz jeW epitesi ovezet eseteben 100%-kal;
c) a Z-VI jeW ovezet "A" jeW epitcsi hely eseteben
40%-kal;
d) a Z·VI jell; ovezet "B-E"jelll cpitesi helyek eseteben 60%-kal;
e) a Z-VI jeW ovezet a)-d) pontba nem tartoz6letesitmenyei eseteben IOO%-kaL
(2) A Z-VI jeW ovezet terUleten beWI parkolasi lelesitmenyt az "Epitesi hely kizarolag felszin alalt", es az azzal erintkeza "Epitesi hely" jelOlesi; terUleteken beWI lehet elhelyezni.

(1) A Z-VI jeW ovezet "E" jeW epitesi helyen megva16su16 beepftes rendeltetesszeru hasznalatahoz szUkseges
parkol6kapacitast az I. mellekleten a D6zsa Gyorgy ut
mentenjel6lt, Epftesi he!y kizaro/ag lerszin a/all hahlrain beWI kell elhelyezni.

(2) Az I. melleklelen a Dozsa Gyorgy ill mentIOn jelolt,
Epitesi hely kizar61ag terszin a/all hatarain heWI letesU16 kozhasznalatu varakoz6helyek haszIUllatat legalabb a
18°°_0900 ora ktizotti idoszakban biztositani kell a lakossag szamara.
(3) A Z-VI jeW ovezet terlileten a meglevo felszini parkolokat - az I. melleklelen jeloltek kivetelevel- a
Z-VI jell; ovezet "B-E" jel(j epitesi helyeinek beepitesekaf, azok rendeltetesszer(i haszmllatahoz sztikseges parkol6 szamaval aranyos mertekben meg kell szUntetni.

(4) Az AUatkerti koruton leva felszini parkolok szamat a K-AN-2 jeW epitesi ovezet beepitesekor az 1. mel!eklelen szereplo ertek figyelembevete!evel csokkenteni kell.
(5) A terUieten P+R rendszeril parkohisi letesftmeny
nem alakfthato ki, nem tarthat6 fenll.
(6) A Vi-K jeW epitesi ovezet terUleten az autobuszparkol6 csak vele egyenerteku letesftmeny megval6sftasa es hasznalatbavetele utan szuntethet6 meg.

XIII. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

24. Hatalybalepes

32. §
Ez a rendelet a kihirdetese napjat kovet6 napon
talyba.

Saradi Kaimanne dr. s. k.
fojegyzo

h~p

ha-

Tarl6s Istvan s. k.
f6polgarmester
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INDOKOLAs

Res;/etes indokoI6s

Alia/cmos indokoJas

Az 1. §-ho:

Az epitett k5rnyezet alakitasar61 es vedelmerol 5z6161997. evi LXXVIlI. tOrveny 62. § (7) bekezdesenek 5.
pontja felhatalmazast ad a F6varosi Onkonminyzat szamara a Varosligeti epitesi szabfllyzatot rendeletben cillapitsa meg.
A Varosliget megujitasar61 es fejleszteserol 5z616
2013. evi CCXLII. torveny (tovabbiakban: Varosliget
t6rveny) aiapjim a Varosligetben megva16sftasra keriilo
epitesi berulHlzasok kiemelt aJiami feladatnak minostilnek. A Varosliget tOrveny 16. §-aban fogialtak szerint a
Varosligeti epitesi szabillyzat megallapitasara vonatkozo
hatarido 2014.junius 30.
A Varosliget torveny 7. §-aban foglaltak alapjan a Varosligeti epitesi szabalyzat keszitese es j6vahagyasa sorcin Budapest hosszu tavu varosfejlesztesi koncepci6jat, a
f6varosi integralt telepOiesfejlesztesi strategiat t valamint
a mindenkori hataJyos f6varosi telepUh~srendezesi eszk6zok szabalyait nem kell figyelembe venni.
Tovabba nem kell alkalmazni az orszagos teleplilesrendezesi es epitesi kovetelmenyekr61 sz616 25311997.
(XII. 20.) Konn. rendeletben meghatarozott, zoldteruletre vonatkozo elofn'tsokat.
A Va.rosliget t6rveny rogzfti azt is, hogy a Budapesti Agglomeracio TerUletrendezesi Terverol szol6 2005.
evi LXIV. t6rvellY 5. § (7) bekezdeseben foglaJtakat a varosligeti ingatlan terliletere vonatkoz6an azzal az elteressel kell alkalmazni. hogy a beepitesl'e szant, es beepitesre
nem szant kUlonleges terti let terUletfelhasznalasi egysegek kOl'eb61 olyan terulet jelolhet6 ki, amelyen a (3) bekezdes szerinti rendeltetesek elhelyezhet6k.
A Varosliget t6rveny fenti rendelkezeseire tekintettel
az epitesi szabalyzat megalkotasakor killonos gondot kellett forditani arra, hogy a Liget Budapest program kereteben megval6sul6 fejleszteseket megalapoz6 szabalyok
mellett, a tervezesi terUlet epitett 6r6kscgellek, varoskcpenek vedelmere, a z5ldfellilet megujitasara, okol6giai
egyensulyanak megtartasara, valamint a tenl1et kozlekedesi kiszolgalasanak biztosftasara is garanciat nylljtson.
A nemzetgazdasagi szempontb61 kiemelt jelentosegll ilgyek, igy a Varosligeti Epitesi Szabalyzat keszitese es megalkotasa a teiepOlesfejiesztesi koncepci6r61. az
integnilt teleplilesfejlesztesi strategiar61 es a telepiilesrendezesi eszkozokr6!, valamint egyes telepU!esrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 3 14/20 I 2. (XI. 8.)
Konn. rendelet 42. §-aban meghatarozott targyalasos eljaras alkalmazand6.
A Varosligeti Epitesi Szabalyzat l'endeletalkotassal,
az e rendelet mellekletet kepezQ terkepeknek megfeleloen tOrtenik.

Megallapftja a Varosliget tBrvenyben meghatarozott
a Varosligeti Epitesi Szabalyzat tertileti hatalyat, valamint ajogszabaly megalkotasa scrim alkalmazand6 jogszabalyokat.

A 2. §-hoz
A rendeletben a kes6bbiekben hasznalt fogalmak magyarazatat tartalmazza.

A 3. §-ho:
A tervezesi terUleten belUl elhelyezhelo pavilonok es
egyeb epitmenyek elhelyezesere vonatkozo szabalyokat
fogalmazza meg.

A 4. §-ho:
A tel'vezesi tel'U1eten tahllhat6 miiemleki vedelem a1att
all6 epUletek vedelmet a hatalyos jogszabalyok garantaljak. E rendelkezes a muemleki vedett dodzsem tet6szerkezetenek athelyezeserol rendelkezik, valamint k6telezo
epfteszeti tervpalyazat lebonyolftasat irja elo a terUleten
megval6sul6 muzeumepUletek tervezesehez.
Az 5. §-ho=
A Varosliget kiemelten vedett k6zpark termeszeti kornyezetenek, eliekes n6venyaJIomanyimak vedelmere vonatkoz6 klil6n rendelkezeseket tartahnaz.

A 6. §-ho:
A tervezesi terUlet telekalakitasara vonatkoz6 rendelkezeseket tartalmaz.

A 7. §-hoz
A kozterillet egyseges megjeienesenek biztosftasa
dekeben elofrja a koztel'illet-alakftasi terv kesz[teset.

er-

A 8. §-hoz
A tervezesi terUlet vfzi- es energiakozmli-elhitasat,
azok elhelyezeset, kezeleset szabftlyozza.

A 9. §-ho=

A varoskepi szempontok ervenyesitese erdekeben az
elektronikus hirkozles berendezeseinek elhelyezesere
vonatkoz6 szabaIyokat rogzit.
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A reklamok, hirdetesek elhelyezesere vonatkoz6 koriatoZQ rendelkezeseket tartalrnazza.
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A 18. §-hoz

A park teri.ilet funkci6jara, haszmUatara vonatkoz6
rendelkezesek.

A 11. §

A 19. §-hoz

A tervezesi teriiletre vonatkoz6 kerftes letesitesenek
szabalyait regziti.

A Varosligeti-to vizfelUletenek kiaiakftasara, partrendezesere, hasznalatara vonatkoz6 rendelkezesek.

A 12. §-hoz

A 20. §-hoz

A tervezesi terUleten kije16lt, beepitesre szant epitesi
ovezetek, inlezmenyterUietek funkci6jara. rendeltetesere
es kialakitasara vonatkozo aitalanos szabalyokat r6gziti.

A Varosliget parktertiletenek novenycUlomanya kUlonlegesen ertekes, ezert annak vedelme kiemelt szerepet kapott a szabalyz.t elkeszit"se soran. E rendelkezes
a n6veny{1lIom{my karakterenek meg6rzeset. az ertekes
fak vedelmet. a fakivagas eselen azok p6thlsara vonatkoz6 reszletes szabalyokat foglalja essze.

/1 J3. §-hoz

Az intezmenyterUleteken elhelyezhet6 mellekepitmenyekre vonatkozo korlatozasokat rogzfti.

A 14. §-hoz
Ktilenleges terliletfelhasznalasi egyseg kerebe t.rtozo
AlIat- es novenykert orszagos jelentosegu vedett termeszeti tertiletere egyedi el6irasok vonatkoznak. E rendelkezes szabalyozza a teriileten elhelyezheto funkciok keret, mellekepitmenyekre vonatkozo szabalyokat. Az uj
beepitesre vonatkoz6 egyedi el6irasok mellett a beepftesi
paramelereket a 2. melleklet hatarozza meg.

A 21. §-hoz
A park tertilet zoldfelliletenek megorzese, bizlositasa
erdekeben • terszin .Iatti beepitesek feletti z6ldteto, valamint a lapostetos epiiletek eseteben kOtelezo zeldteto kialakftasar61 rendelkezik.
A 22. §-hoz

A park terUlelen a burkolt feliilelek kialakitasitr61 rendelkezik.

A 15. §-IIOZ

A 23. §-hoz

A Varosliget, mint beepitesre nem szant park terUlet
alta!{mos el6inlsait fogalmazza meg, arnely alapvetoen az
itt elhelyezheto funkci6kra, mellekepitmenyek szabalyozasara vonatkozik. Az oyezetre vonatkozo hatarertekeket
a 2. melleklet hatarozza meg.

A Varosliget k6rnyezeti allapoH'makjavitasat szolgalja a Kos Karoly setany lezarasa. f6uthal6zati szerepenek
megszunese, amelynek magval6sitasahoz e rendelkezesben rogzitett feltetelek megval6sftasa szilkseges.
A 24. §-hoz

A 16. §-hoz

A Varosliget kozpark terUletenek beepitesere vonatko~
zo n:szletes rendelkezeseket fogalmazza meg. Az 1. mel~
lekleten az ABC betiijeleivel jel61t egyes epitesi helyekre
vonatkozo reszletszabalyok, amelyek az ott elhelyezheto
ftlnkci6kat, parkimymagassagi ertekeket es egyeb korlatozasokat tartalmazzak.

A D6zsa Gyorgy Lit menten megva16sul6 uj beepitesek kozlekedesszervezesi, epitesi es parkolasi felteteleinek meghatarozasa.
A 25. §-hoz

A Hermina lit menti tlj beepites k5zlekedesi es parkoiasi felteteleit hatarozza meg.

A f 7. §-hoz

A 26. §-hoz
A varosligeti park zeldfelUletenek ktilenbezo rendeltetes{i parktel'Uleteit. azokra vonatkozo korhitozasokat
tartalm.zza.

A VarosJiget terUletere tervezett llj beepitesek eseteben alapvet6 eivaras, hogy az tljonnan letesiil6 feiepitmenyek k6zel nulla energiaigenyli eptiletek legyenek.
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A 27. §-hoz

A 30. §-hoz

A tel'vezesi terlileten burkolt k6zterkent kertilt kijelOlesre a H6silk tere, mint Nemzeti Emlekhely. E rendelke-

A tervezesi terilleten megva16sul6 uj beepftesek, valamint meglt~vo amm6 rendeltetesi egyseg hasznalatahoz
szlikseges parkohlsi igenyt a terUleten belUl ki kell elegi-

zes kUlan szabalyokat tartalmaz annak haszmilatara, kialakitasara vonatkoz6an,

teni. Mivel a terUlet kozossegi kozlekedessel j61 elWott,

A 28. §-hoz

es a eel a gepjthmlivek park terUieteroI Iehetoseg szerin~
ti kiszoritasa. ezert e rendelkezes az egyes iI~tesitmenyek
parkoiasi kedvezmenyere vonatkoz6 szabalyokat frja elo.

A tervezesi terUletet hatarol6 f6utak egyes letesitmenyek kiszolgalasahoz szlikseges kialakftasara vonatkoz6
e16inisokat tartalmaz.

A 31. §-hoz

A 29. §-hoz

A tervezesi terGleten beiGH egyes epitesi helyekhez
kapcsol6d6an a parkol6 kialakitasanak reszletes szabalyait, korlMozasait tartalmazza.

A tervezesi teriileten beHiIi gy(ijtoutak egyes letesitmenyek kiszolga.lasahoz szukseges kialakitasara yon at-

A 32. §-hoz

koz6 el6irasokat tartalmaz.

A rendelet hatalybalepeser61 rendelkezik. A Korm.
rendelet 43. § (1) bekezdes c) pontja alapjan az elfogadast koveto napon lop hatalyba.
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I. melteklet a 3212014. (VII. 15.) onkormimyzati rendelethez'
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2. mefleklet a 3212014. (VII. 15.) ol1konnimyzati rendelethe

1. illtezmenyterillet (Vi)

Epitt'si
ii\:ezrl jete

Kialakithat6
legkisebb telck
teriih.'t

Beepitcs
me-gengedett
Bee-pitesi mod

m'

:I<

Legnagyobb

Szintteriilcti

m

20

60

2,0
1,2

parkany·

Icgnagyobb
mertrke
%

Terepszint
IIlatti be-cpites
legnagyobb

ZoldfeliHct
legkisebb
merteke
%

mllgnssag

mertCI.e
%

mutato
megeligedeU
legnllgyobb
merfeke

m21m 2

Vi-K-l

20000

szabadon ali6

60

kia!akult

Vi-K-2

15000

szahadon aH6

30

kialakult

40

SO

Vi-\'

5000

szabadon aIJ6

50

10.SO

IS'

50

1,5

Vi-Sz

4500

szabadon tdi6

70

20.00

S'

80

2,0

Legnagyobb

m

ZOIdfclUlct
legkisebb
merteke
%

Terepszillt
ltlatti bcepites
Jegnllgyobb
mertcke
%

OTEK-tOl val6 BDHlOlO/OO]00-3/2014. szamu elteresi engedel}' alapjan

2. Killonieges - Allat- os novenyl,ert terillete (K-AN)

Epitesi
ovczet jell.'

Kialaldthat6
legkiscbb tclck
terUlet

Beepites
Bccpitesi mod

m'

megcngedett
legnagyobb
mcrtcl,e
%

parkally~

mltgllssag

SzintleriHeti
mutllt6
mcgengcdett
legnagyobb
merteke
m2/m 2

K~A\'~l

100000

szubadon al1ti

35

20

40

SO

1,0

I(~AI\'~2

500U

szabadon all0

40

30

25'

45

1,5

Legnagyobb
magassiig

Zoldfeliilet
Icgkisebh
mcrlckc

m

%

Terepszint
alatti bee rites
legnagyobb
mcrtilte

'" OTEK~'61 "aM BDH/OI0/00100-3/2014. szamu elteresi engcdcly aJapjan

3. Kozlekedesi terUletek (KOu)

Epitesi
oyczct jell.'

Kialakithat6
legkisebb telck
tcriilct

Bcepitcsi mod

Bcepitcs
megengedett
legnagyobb

piirkiiny~

nu~rh~kc

m'

%

%

Szintteriileti
mlltato
megengedetl
Jegnagyobb
merteke
m 2/m1

K611~]

-

szabadon al16

1

-

-

1

-

KOu-2

-

szabadon aHo

I

-

-

1

-

Lcgnagyobb

Hecpitesi mod

Beepites
megengedett
legnllgyobb
mCI1i1'e
%

m

ZohifclUlct
legkisebb
mertcke
%

Terepszint
alatti beepitcs
Icgnllgyobb
mertcke
%

Szinttcriilcti
mutlltO
megcngcdctt
legnagyobb
merteke
m 2/m J

25

65

IS

0.3

Legnagyobb

m

ZOidfeliilet
Icgkisebb
mcrteke
%

Tcrepszint
alatti beepitcs
Icgnagyobb
merteke
%

-

-

IS

4. Varosligeti park (Z-Vl)

Epitesi
ovezet jell.'

Kialaldthat6
legldsebb telck
terUlet

m'
Z~VI

80000

s7.ubadon aHo

parkany~

mllgassag

7

5. Burkolt kozter (Kb-Bk)

Epitesi
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