
1 

 

RENDELET-TERVEZET 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat 

Képviselő-testületének …./…..(…..) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss 

István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

16/A. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

− a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, részvételi 

szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek, 

− a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzatok, 

− a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
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ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A rendelet alkalmazása és hatálya 

1. § 

 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, (1)

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és 

lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és 

ezekre hatósági engedélyt adni csak a jelen rendelet és a hozzá tartozó mellékletek, valamint a 

vonatkozó jogszabályok alapján lehet.  

 A rendelet hatálya alá tarozó területen (2)

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel,  

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és 

eltérésekkel, 

együtt kell alkalmazni. 

 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos OTÉK-nak és az országos érvényű (3)

jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazásában 

1. Gyalogos járdafelület: A járdának kizárólag a gyalogos közlekedés számára igénybe vehető – 

berendezési-, illetve zöldsáv keresztmetszetével csökkentett – része, amely közterületi parkolásra még 

részlegesen sem vehető igénybe. 

2. Közhasználat céljára átadott terület: Telek - erről szóló külön szerződés keretei között – közhasználat 

számára – korlátozás nélkül vagy időbeli korlátozással – megnyitott része.  

3. Közműmentes élettér: a fa tövének közepe és a közművezeték tengelye közti távolság, amely a fa 

gyökerének védelmét biztosítja a közművezeték fektetésével és cseréjével járó földmunka ellen. A 

közműmentes élettér felszíni vetületének legfeljebb 60%-án lehet vizet át nem eresztő burkolatot 

létesíteni. 

4. Mélygarázs: a megközelítési helyek kivételével teljes terjedelemben a terepszint alatt kialakított, 

parkolás céljára kialakított önálló építmény, vagy épületrész, amely épület alatt is létesíthető. 

5. Pavilon: Közterületen lévő, szilárd térelemekkel körülhatárolt, alapozás nélküli, talajhoz rögzített, 

illetve azon álló, legfeljebb 20 m
2
 alapterületű építmény. 
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6. Szintterületi mutató: Az összes építhető szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes építhető 

szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és – kizárólag az épületen belül 

elhelyezhető parkolók és azok kiszolgáló közlekedési területei számára igénybe vehető – parkolási 

szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp). 

7. Települési szintű kerékpáros infrastruktúra: meglévő utakon forgalomtechnikai eszközökkel 

kialakított kerékpáros nyomvonalak. 

8. Településképi véleményezési eljárás: az építési engedélyezi eljárást megelőző, külön önkormányzati 

rendeletben szabályozott eljárás. 

9. Útsorfa: 220 cm törzsmagasságot és 8 cm törzskörméretet meghaladó méretű, legalább kétszer 

iskolázott fa. 

 

II. FEJEZET 

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

3. Közterületen lévő építmény elhelyezésére vonatkozó előírások 

3. § 

 Közterületen kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el: (1)

c) távbeszélő fülke, épületben elhelyezett illemhely, és utasváró, 

d) pavilon, árusítófülke, 

e) a zöldterületi övezetek területén zenepavilon. 

 Lakókocsi, mobil árusítóhely, utánfutó közterületen, illetve nem közterületen a közterületről látható (2)

helyen – rendezvényhez kötött ideiglenes elhelyezés kivételével – nem telepíthető. 

 A közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen elhelyezett építmények és köztárgyak (3)

nem akadályozhatják a jármű- és gyalogosközlekedést. 

 Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen építmény kizárólag akkor helyezhető el, ha (4)

a környező épületek földszinti és földszint feletti helyiségeinek, illetve rendeltetési egységeinek 

rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. 

 Közterületi járdákon a köztárgyak kivételével építmény csak akkor helyezhető el, ha az építmény (5)

elhelyezésével visszamaradó gyalogos járdafelület szélessége legalább 3,0 m. Amennyiben a teljes 

járda szélessége 5,0 m-nél nagyobb, akkor a visszamaradó összefüggő gyalogos járdafelület szélessége 

legalább 70%-a kell legyen a teljes járda szélességének. 

 Közterületen vagy közhasználatra átadott magánterületen pavilon jellegű építmény ideiglenes jelleggel (6)

(külön önkormányzati rendelt alapján kiadott közterület használati engedély alapján, maximum 180 

napig) helyezhető el, kizárólag 5,0 m-nél szélesebb gyalogos járdafelülettel rendelkező utca esetén, 

akkor 

a) ha az építményt körülvevő járófelület legkisebb szélességi mérete legalább 1,5 m, továbbá 

b) a pavilon szélessége nem haladja meg a gyalogos utca szélességének 1/3-át. 

 A 2. mellékletben meghatározott védett épületek, épületegyüttesek homlokzata előtti, illetve annak (7)

kétoldali telekhatárától 20-20 m-es távolságban lévő közterületén pavilon, árusító fülke, mobil árusító 

hely sem állandó jelleggel, sem ideiglenesen nem helyezhető el. 

 Vendéglátó egységhez terasz közterületi járdán a kertvárosias lakóövezethez kapcsolódó közterületen (8)

nem helyezhető el, egyéb övezethez kapcsolódó közterületen kizárólag akkor létesíthető,  
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a) ha a terasz által elfoglalt terület mellett visszamaradó gyalogos járdafelület akadálymentes 

szélessége 

aa) KÖu jelű övezetek esetén legalább 3,0 m, 

ab) gyűjtőút forgalmi szerepkörű út esetén legalább 2,0 m, 

ac) egyéb közterületi járdán legalább 1,5 m; 

b) ha a kialakítandó terasz melletti homlokzaton a földszinten és az első emeleten lakás nem 

található, kivéve, ha a lakás a vendéglátó egység tulajdonosáé. 

 

4. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások 

4. § 

 A közúti közlekedésre szánt közterületeken, illetőleg a közforgalom számára átadott magánutak (1)

mentén a környezethez illő, útsorfa minőségű faegyedekből álló, várostűrő növényzetet kell telepíteni. 

Az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről 

gondoskodni kell. 

 Fasor telepítése és felújítása során annak nyomvonalát úgy kell meghatározni, hogy a fák élőhelyét (2)

nyomvonalas létesítmény, illetve a közlekedési űrszelvény ne veszélyeztesse. 

 Az átépítendő (felújítandó) minimum 12,0 méter széles közlekedési célú közterületen kétoldali, a 12,0 (3)

és 8,0 méter szélesség közötti közlekedési célú közterületeken, illetve 10 méter vagy azt meghaladó 

szélességű magánutak telkén legalább egyoldali fasort kell telepíteni. 

 Új közterületek megnyitásánál és kialakításánál biztosítani kell az útpályával párhuzamos kétoldali (4)

fasor kialakításának lehetőségét. Meglévő és beépített telektömbön keresztül megnyitott közterületek 

kialakításánál indokolt esetben ettől el lehet térni. 

 Közterületre dézsás növény kizárólag akkor helyezhető el, amennyiben a növényzet kihelyezése nem (5)

veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és a gyalogos-közlekedés helyigénye továbbra is biztosított. 

 Közterületen létesítendő 5 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló csak fásított (6)

parkolóként kerülhet kialakításra, kivéve a járdavonal mellett, az útszegély mentén létesítendő 

parkolókat. A parkoló felületek árnyékoló fásításához minden megkezdett 5 db parkoló hely után 1 db 

nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő. A telepítésre tervezett fa a lomb-

koronájának, vagy a földlabdájának nagyságától függő, de legalább 4 m
2
 területű termőföldbe 

telepítendő. 

 A 2. mellékletben városképi jelentőségű fasor elemmel jelölt közterületeken (7)

a) az utca két oldalán, legalább 2,0-2,0 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő, 

illetve fenntartandó, a faegyedek fennmaradásához szükséges közműmentes élettér 

biztosításával, 

b) a zöldsávban hirdetőtábla, hirdetőoszlop nem helyezhető el. 

 Lakóterülethez kapcsolódó közlekedési célú közterületen – a közterületi zöldfelületek védelme (8)

érdekében – telkenként legfeljebb 2 db, amennyiben a biztonságos kanyarodás ennél nagyobb 

szélességet nem tesz szükségessé, legfeljebb 3 m szélességű burkolt kapubehajtó, telekbehajtó 

alakítható ki. 
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5. Közhasználat céljára átadott területek 

5. § 

 Belterületen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút - az (1)

erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - közhasználat céljára átadott területként és a 

közterületekre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra. 

 A magánút felőli építési határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek minősül. (2)

 A magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha a magánút (3)

közterület lenne. 

 A magánút fölé benyúló építményrészek kialakítása, illetve köztárgyak, utcabútorok, valamint reklám- (4)

és hirdető-berendezések magánúton történő elhelyezése során a közterületekre vonatkozó 

szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 A meglévő és tervezett közterületeknek, valamint közhasználat céljára átadott magánutaknak (5)

összefüggő hálózatot kell alkotniuk. 

 

III. FEJEZET 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

6. Rendelkezések a városkép szempontjából kiemelt területekre és az országos, illetve helyi védettségű 

építményekre és környezetükre 

6. § 

 Védett épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása csak az eredeti funkcióval és (1)

architektúrával összhangban történhet. Az átalakítás során a védett épülettől idegen anyag, szerkezet, 

színezés nem alkalmazható. 

 A védett építmény környezetében minden változtatást, beavatkozást a védett építmény városképi (2)

megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. 

 Védett épület homlokzatán bankautomata, hirdető berendezés nem helyezhető el. (3)

 Kültéri klímaberendezést, szellőzőt a védett épületek esetén, utcafronti homlokzaton elhelyezni nem (4)

lehet. 

 A városkép szempontjából kiemelt területeken, valamint védett építmények környezetében (5)

járdaburkolatként aszfalt burkolat nem alkalmazható, a védett környezethez illeszkedő díszburkolat 

készítendő. A Szent Lőrinc kápolna műemléki környezetében kizárólag természetes anyagú 

díszburkolat alkalmazható. 

 

7. Építmények, berendezések, szerkezetek megjelenése 

7.  § 

 Meglévő épület közterületről látható, és új épület valamennyi homlokzatán (tetőzetén) vagy azok előtt (1)

szabad vagy védőcsőben vezetett kábel (védődoboz) nem helyezhető el. 

 Új épület utcai homlokzatán ablakklíma berendezés és klímaberendezések kültéri egysége (a (2)

továbbiakban együtt: kültéri klímaberendezés) csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez 
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illeszkedve helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre 

vagy szomszéd telekre nem folyhat át. 

 Meglévő, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, valamint többszintes épület esetében (3)

kültéri klímaberendezések csak az épület egészéhez, illetve az érintett homlokzathoz, továbbá a már 

korábban elhelyezett hasonló berendezésekhez illeszkedve szerelhetők fel. 

 Épület részeként megvalósuló árnyékoló, illetve esővédő szerkezet az épület architektúrájához, (4)

színezéséhez illeszkedően létesíthető.  

 

IV. FEJEZET 

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

8. Telekalakításra vonatkozó általános rendelkezések 

8. § 

 A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetek előírt (1)

telekméreteitől, de új telket kialakítani, telket megosztani – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 

csak az építési övezetben előírt telekméretnek megfelelően lehet. 

 Közterület szabályozással érintett telek esetén telket osztani abban az esetben is lehet, ha a (2)

visszamaradó építési telek mérete a vonatkozó építési övezetben előírt telekméretnél kisebb, de 

kizárólag abban az esetben, ha a telek az egyéb övezeti és más általános érvényű hatósági előírások 

figyelembevételével beépíthető.  

 A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új nyúlványos telek nem alakítható ki.  (3)

 A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új úszótelek nem alakítható ki. (4)

 Övezet, építési övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki. Az érintett telken új épületet (5)

elhelyezni, meglévőt bővíteni kizárólag a telekalakítást követően lehet. 

 A különböző építési övezetekbe, vagy övezetekbe sorolt telkek, illetve területek nem egyesíthetők.  (6)

 A közműellátást szolgáló mérnöki építmények, műtárgyak, illetve magánutak számára, az építési (7)

övezetre, övezetre meghatározott "a kialakítható legkisebb telek” területe, legkisebb telekszélesség, 

és mélység előírásoktól eltérő - műszakilag szükséges - méretű telek kialakítható, de kizárólag abban az 

esetben, ha 

a) a közműberendezés részére kialakított önálló telek közúthoz vagy magánúthoz közvetlen 

kapcsolattal rendelkezik,  

b) a telekalakítást követően valamennyi érintett telek megfelel a jelen rendelet 1. mellékletében 

az adott építési övezetre, illetve övezetre előírt paramétereknek, 

c) a közüzemi berendezés előírt védőtávolsága nem korlátozza a telekalakítással érintett további 

tel(k)ek meglévő épületeinek rendeltetésszerű használatát és az övezeti előírásoknak 

megfelelő fejlesztését. 

 

V. FEJEZET 

KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI 

9. § 

 Az egyes építési övezeteket teljes közművesítéssel kell ellátni. (1)

 Jelen rendelet alá tartozó területen (2)
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a) közműpótló 

b) házi szennyvíztisztító kisberendezés 

nem alkalmazható, még átmenetileg sem.  

 Az Lke-1 jelű építési övezetben lévő építési telken keletkező csapadékvíz közterületre nem vezethető (3)

ki, a csapadékvizeket építési telken belül kell helyben tartani, elszikkasztani. 

 Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új terepszint feletti távhővezeték nem létesíthető, a (4)

meglévő távhővezetékek terepszint alá történő áthelyezéséről azok felújítása vagy átépítése során – a 

hatályos jogszabályok keretei között – gondoskodni kell.  

 Új villamos energia elosztóvezeték, elektronikus hírközlési és egyéb gyengeáramú hálózatépítés föld (5)

felett nem kivitelezhető. 

 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény önálló építményként nem telepíthető, az csak (6)

egyéb építményre szerelhető, vagy egyéb funkciójú építménnyel összeszerelve építhető. Az 

antennatartó szerkezet legmagasabb pontja az övezetben megengedett beépítési magasságnál nem 

lehet magasabb. 

 Megújuló energiatermelő berendezések közül – a (8) bekezdésben rögzítettek kivételével –: (7)

a) háztartási méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) 

aa) magastetős épületnél a tetősíkba, vagy attól maximum 20
o
-al eltérően telepíthető,  

ab) lapostetős épületnél a tetősíktól max 45
o
-kal eltérően telepíthető; 

b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) berendezés telepíthető, úgy, hogy a berendezés 

ba) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített beépítési magasságot 

maximum 3 m-el haladhatja meg, és 

bb) a dőlési távolsága minden irányban saját telken belülre kell, hogy essen. 

 A (7) bekezdés szerinti megújuló energiatermelő berendezések nem telepíthetők (8)

a) műemléki környezetben, 

b) helyi védelemre kijelölt területen belül, 

c) egyéb védelem alatt álló területeken, 

d) tájképvédelmi területen, 

e) ahol magasabb rendű területrendezési terv azt tiltja. 

 Háztartási méretű kiserőmű kapacitását (50 kVA) meghaladó, illetve a saját felhasználás mértékét (9)

meghaladó erőmű telepítési igényének jelentkezése esetén a településrendezési eszközök módosítása 

szükséges. A telepítésre különleges energiatermelő övezet kijelölése szükséges. 

 

VI. FEJEZET 

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

9. A beépítésre vonatkozó előírások 

10. § 

 Az egyes építési övezetekre, övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeknél a (1)

párkánymagassággal szabályozott telkeken a magassági érték az építészeti koncepciónak megfelelően 

20%-al meghaladható, a homlokzat hosszának maximum 30%-án, oly módon, hogy az épület 

párkánymagassága továbbra is domináns maradjon.  
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 Az építési hely meghatározásakor az OTÉK elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozó előírásait kell (2)

betartani az övezeti előírások eltérő, illetve szabályozási terv kiegészítő rendelkezésének hiányában. 

 A meglévő épületek rendeltetése kizárólag az építési övezetben megengedett rendeletetésekre (3)

változtatható meg. 

 Az egyes építési övezetekhez meghatározott beépítési módtól csak az adott építési övezetben (4)

meghatározottak alapján lehetséges eltérni. 

 Új épület építése, vagy meglévő épület bővítése során az építési övezetben meghatározott legkisebb (5)

beépítési magasságot nem szükséges biztosítani, amennyiben azt az építészeti és településképi 

illeszkedés szempontjai indokolják. 

 Közterület szabályozással érintett ingatlan esetén a telekalakítás végrehajtásáig a meglévő épületeken (6)

engedélyhez kötött építési tevékenység nem folytatható.  

 A rendelet hatálya alá tartozó építési övezetek és övezetek területén a melléképítmények közül (7)

a) hulladéktartály-tároló, 

b) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, 

nem helyezhető el. 

 Az építési övezet, övezet eltérő rendelkezései hiányában melléképítmény kizárólag az építési helyen (8)

belül vagy a hátsókertben – az építési övezetre, övezetre vonatkozó egyéb előírások keretei között– 

helyezhető el.  

 A terepszint alatti beépítés helye megegyezik a beépítési módnak megfelelő építési hellyel. (9)

10. Bővítés, emeletráépítés, tetőtérbeépítés 

11. § 

 Meglévő épületnek az ingatlan beépítettségét növelő bővítése az építési övezetre vonatkozó előírások (1)

keretei között abban az esetben lehetséges, ha  

a) a bővítés eredményeként kialakuló beépítés módja illeszkedik a környező ingatlanok kialakult 

vagy átalakuló beépítéséhez, illetve 

b) a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát indokolatlanul nem zavarja 

és beépíthetőségét korlátozza. 

 Az építési helyen részben vagy egészben kívülálló épület telek beépítettségét nem növelő bővítése a (2)

jelen rendeletben, valamint a szabályozási tervben szereplő egyéb előírások maradéktalan betartása 

esetén abban az esetben lehetséges, amennyiben arról településképi véleményezési eljárás keretében 

pozitív döntés születik. 

 

11. Terepkialakítás, tereprendezés szabályai 

12. § 

  Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, kivéve: (1)

a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását, 

b) előkerti gépjárműbeálló, 

c) kerti szabadlépcső, illetve 

d) kerti tereplépcső létesítését. 
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 Építési helyen kívül kizárólag pinceszinti gépkocsitároló megközelítését szolgáló lehajtót kísérő támfal (2)

alakítható ki, a támfal külső síkja telekhatártól legalább 0,5 méter távolságban építhető. 

 A (2) bekezdés szerinti támfal kialakítása során a természetes terepszint: (3)

a) felfelé legfeljebb 1,0 méterrel, 

b) lefelé legfeljebb 1,5 méterrel, de 

mindösszesen legfeljebb 2,0 méterrel változtatható meg. 

 A (2) bekezdés szerint kialakított támfal tetején létesíthető tömör mellvéd magassága nem lehet (4)

nagyobb - a támfal felső terepcsatlakozásának szintjéhez mért - 1,5 méternél. 

12. Önálló parkoló építmények elhelyezése 

13. § 

 Közterületi telekhatáron, illetve az előkert felé sorgarázs sem önállóan, sem épületben nem (1)

helyezhető el. 

 A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen önálló parkolóház nem létesíthető. (2)

 

VII. FEJEZET 

A JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAI 

13. A szükséges parkolóhelyek biztosításának eltérő szabályai 

14. § 

 A rendelet hatálya alá tartozó terület – az egyes építési övezeteknek megfeleltetve – a gépjármű (1)

elhelyezés szempontjából két parkolási zónára oszlik: 

a) Városias parkolási zóna: a Vi-3 jelű építési övezetek és határoló közterületeik 

b) Külső parkolási zóna: az a) pontban fel nem sorolt övezetek és határoló közterületeik. 

15. § 

 A parkolóhely-létesítési kötelezettséget az 4. sz. mellékletben meghatározottak szerint, a jelen (1)

rendeletben meghatározott esetek kivételével az ingatlanon belül kell teljesíteni. 

 A parkolóhely-létesítési kötelezettség pénzbeli megváltására, közterületi parkolással való kiváltására, (2)

valamint pakolóhely létesítési engedmény igénybevételére – a rendeletben meghatározottak szerint, a 

(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével  – van mód. 

 A parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítésétől el lehet tekinteni a (3)

következő esetekben, ha: 

a) meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú 

rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas 

közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben ésszerűen 

nem alakítható ki, illetve az Építtetőtől a kialakítás nem várható el. 

b) a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető. 

c) a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról 

közelíthető meg gépjárművel. 

d) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési 

kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését. 
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e) a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet nem teszi lehetővé a 

parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését. 

f) a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet csak mélygarázs kialakításával 

tenné lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését, de 

az az értékes vagy védelem alatt lévő növényzet károsodásával vagy annak veszélyével járna. 

 A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az új épület (létesítmény) létesítésének, meglévő épület (4)

(létesítmény) rendeltetése megváltoztatásának vagy bővítésnek megfelelően számított parkolóhelyek 

számának egésze, vagy annak egy része az építés helye szerinti telken kívül is biztosítható. Az ilyen 

módon engedménnyel érintett épület (létesítmény) építtetőjét telken kívüli parkolóhely-építési 

kötelezettség terheli, amelynek vagy saját maga tesz eleget, vagy azt az Önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján az e rendeletben foglaltaknak megfelelően megváltja. 

 A (3) bekezdésben felsorolt esetek fennállásáról - ezen belül az ésszerűség és elvárhatóság (5)

tekintetében különösen - az Építtető által benyújtott szakmai mellékletek figyelembevételével a 

főépítész által vezetett tervzsűri dönt. 

14. Parkolóhely-létesítési kötelezettség pénzbeli megváltása 

16. § 

 A parkolóhely-létesítési kötelezettség a rendelet 4. számú mellékletében és a 14. § (3) bekezdésében (1)

felsorolt esetekben – részben, vagy teljes egészében pénzben megváltható. 

 A 14. § (3) bekezdés a) pontjai szerinti esetben a megváltható parkolóhelyek száma legfeljebb 2 (2)

parkolóhely lehet. 

 A 14. § (3) bekezdés b)-g) pontja szerinti esetben a megváltható parkolóhelyek száma legfeljebb a (3)

tervekkel és parkolóhely számítással igazolt szükséges parkolóhelyek ingatlanon belül el nem 

helyezhető része lehet (akár 100% is lehet). 

17. § 

 Az Építtető parkolóhely létesítési kötelezettségét az Önkormányzattal megkötött külön szerződés (1)

alapján – a létesítendő parkolóhelyek számának megfelelő mértékben – pénzben megváltva 

átruházhatja az Önkormányzatra. 

 A pénzbeli megváltás díját attól függetlenül kell kifizetnie az Építtetőnek, hogy a megváltással érintett (2)

ingatlan tulajdonosai, bérlői és használói ténylegesen használják-e vagy sem a közterületen kialakított 

parkolókat. 

 Az Építtető a parkolóhely létesítési kötelezettséget kiváltó eljárásban köteles kérelméhez csatolni a (3)

parkolóhely létesítési kötelezettség megváltásáról és átruházásáról megkötött szerződés egy eredeti 

példányát, valamint az Önkormányzat pénzügyeivel foglalkozó irodája által kiadott igazolást a 

megváltás díjának befizetéséről. 

 A parkoló-férőhely megváltásként az építtetők által az Önkormányzatnak befizetett összeget (4)

elkülönítetten kell nyilvántartani, és azt közlekedési célú létesítmények létesítésére kell fordítani. 

15. Parkolóhely-létesítési kötelezettség megvalósítása telken kívül 

18. § 

 A parkolóhely–létesítési kötelezettség egy része vagy egésze a közterületi telekhatártól légvonalban (1)

mért legfeljebb 500 méteren belüli 

g) meglévő vagy létesülő mélygarázsban, 

h) meglévő vagy létesülő felszíni parkolóban 
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lehet teljesíteni. 

 Az (1) bekezdés szerinti esetben az Építtető a parkolóhely létesítési kötelezettséget megalapozó (2)

eljárásban köteles kérelméhez csatolni a parkolóhely létesítési kötelezettség ingatlanon kívüli 

kielégítéséről az általa - a más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre-állásáról - 

kötött nyilatkozat, illetve szerződés egy eredeti példányát, mely szerint 

a) az Építtető a más ingatlan, építmény tulajdonosa, üzemeltetője és ezekben a szükséges 

parkolóhely szám mértékéig használati jogot vagy tulajdont szerzett, vagy 

b) az Építtető a más ingatlan, építmény, parkolóház, mélygarázs, felszíni parkoló tulajdonosával 

hosszú távú, de legalább 20 évre szóló kizárólagos bérleti szerződést kötött. 

c) cz Építtető a közterületi parkoló használatáról az Önkormányzattal hosszú távú, de legalább 

20 évre szóló - kizárólagosságot nem biztosító - használati szerződést kötött. 

 Az Építtető a (2) bekezdés a) pontja szerinti parkolóhelyekre köteles elidegenítési tilalmat (3)

bejegyeztetni. Az elidegenítési tilalom nem vonatkozik az alapépítménnyel együtt történő értékesítés 

esetére. 

 Abban az esetben, ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti bérleti szerződés bármilyen okból határidejének (4)

lejárta előtt megszűnik, azt az ingatlan tulajdonosa köteles 30 napon belül az Önkormányzatnál 

bejelenteni. Ugyancsak köteles a szerződés időtartamából még hátralevő időszakra – a szerződés 

megszűnésekor érvényes – megváltási díj arányos részét megfizetni az Önkormányzat részére, kivéve, 

ha igazolja, hogy a parkolóhelyet máshol, a (2) bekezdésnek megfelelő módon, az előírt mértékben 

biztosítja.  

16. Engedmény a parkolóhely-létesítési kötelezettség alól 

19. § 

 Új épület létesítése esetén az egyes építményfajtáknak megfelelően az OTÉK-ban és e rendelet 4. (1)

számú mellékletében meghatározott, OTÉK-tól eltérő mennyiségű parkolóhely kialakításának 

lehetőségét a telken belül kell biztosítani, a 14. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. 

 A 4. számú melléklet „A” oszlopa rögzíti az OTÉK alapján számított parkolóhely létesítési (2)

kötelezettségtől való eltérés maximális mértékét, míg a „B” oszlopa a számított parkolóhely létesítési 

kötelezettségből a közterületen elhelyezhető hányadot. 

 A százalékszámítással kapott engedményes parkolóhely értékek egész számra felfelé kerekítendők. (3)

 Intézmény létesítés és fejlesztés esetén a rövid idejű parkolás megoldására a parkoló helyek (4)
kihasználtságát igazoló forgalomtechnikai vizsgálat alapján új parkolóhely létesítése alól felmentés 

adható.  



12 

 

MÁSODIK RÉSZ 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

 

VIII. FEJEZET 

AZ ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA 

20. § 

 Az övezeti kód által meghatározott építési övezetek és övezetek szabályozási jellemzőit az 1. melléklet (1)

tartalmazza. 

 Az övezeti előírásokban előírt szabályozási jellemzőket együtt kell alkalmazni és azoknak külön-külön (2)

és együttesen is meg kell felelni. 

17. Az építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások 

21. § 

 Az egyes építési övezetekben meghatározott legkisebb zöldfelületi mérték szerinti zöldfelületet az (1)

alábbiak szerint kell kialakítani: 

a) Lakóterület esetén a telekre előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m
2
-e után  

b) Vegyes rendeltetésű terület telkein az előírt legkisebb zöldfelület minden 150 m
2
-e után 

telken belül legalább egy nagy vagy közepes lombkoronát növelő, környezettűrő, a helyi 

sajátosságoknak megfelelően megválasztott fajú lombos fát kell ültetni. 

 A telek építési övezet előírt mértékű legkisebb zöldfelülete nem burkolható le, tárolási, üzemi célra (2)

nem használható. 

 

IX. FEJEZET 

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 

 

18. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1/XVIII) 

22. § 

 Az Lke-1/XVIII jelű építési övezet(ek) területén teljes közművesítettség esetén az építési telken (1)

szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 m
2
 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását 

biztosító vendéglátás, kereskedelem célú épület is elhelyezhető. 

 A lakóövezetben jelentős zaj-, rezgés- vagy levegőszennyezést okozó, illetve veszélyes anyag (2)

keletkezésével együtt járó tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység nem helyezhető el. Ilyen 

tevékenység céljára szolgáló meglévő építmény felújítható, korszerűsíthető és átalakítható, de nem 

bővíthető. Rendeltetése az övezetben előírtakkal összhangban változtatható. 

 Új épület létesítése esetén a KÖu/XVIII övezetek menti épület-traktusban, a földszinten lakóhelyiség (3)

nem helyezhető el, a meglévő épület átalakítása során az érintett helyen a meglévő lakóhelyiség 

megtartható, de új lakóhelyiség nem alakítható ki. 

 A kertvárosias lakóterületen kisipari és szolgáltató tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység (4)

csak akkor alakítható ki, ha 
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a) a tevékenység folytatása - ide értve a szállítást, rakodást és üzemelést - a lakóterület 

rendeltetésszerű használatát nem zavarja, a környezetben élők egészségét és a környezetet 

nem veszélyezteti, 

b) az előirt gépjármű-elhelyezés telken belül biztosítható. 

 Az övezetekben a melléképítmények közül: (5)

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) kerti építmény, 

e) zászlótartó oszlop a rendezett terepszinttől számított legfeljebb 6,0 m magassággal  

helyezhető el. 

 Az építési övezetekben a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek (6)

közül 

f) járműtároló, 

g) háztartással kapcsolatos tároló épület, 

h) legfeljebb 20 m
2
-es vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető, 

i) pergola, 

j) gépjármű árnyékoló tető, 

k) kerti épített tűzrakóhely (a telekhatártól legalább 0,75 m távolságra), 

l) kerti víz- és fürdőmedence 

helyezhető el. 

 Hátsókertben újonnan elhelyezett melléképítmény(ek) és kiszolgáló funkciójú építmények összevont (7)

szélessége nem lehet nagyobb, mint a hátsó telekhatár szélességének 50 %-a. 

 Új épület építése esetén a főrendeltetés szerinti és azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciókat egy (8)

épülettömegben kell elhelyezni. 

23. § 

 Új lakóépület elhelyezése esetén a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépkocsik (1)

elhelyezését az épülettel egybeépítetten kialakított zárt vagy nyitott gépjárműtárolókban kell 

biztosítani.  

 A kertvárosias lakóterület telkein átmeneti jelleggel sem tárolható 2-nél több nehézgépjármű. (2)

 A melléképületben létesülő gépjárműtároló(ka)t – az építési övezetre vonatkozó egyéb előírások (3)

keretei között, a helyszín adottságainak megfelelően – az építési helyen belül vagy a hátsókertben úgy 

kell elhelyezni, hogy a gépkocsitároló elhelyezése a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát, 

valamint a telek beépíthetőségét ne korlátozza. 

24. § 

 Az Lke-1/XVIII/1 jelű építési övezetben az elő- és oldalkert mérete legalább 3,0 m, a hátsókert mérete (1)

6,0 m. 

 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége 14 m, saroktelek esetében 16 m lehet.  (2)

 Új beépítés esetén az előkert mérete nem lehet kisebb a szomszédos telkek előkertjének méreténél. (3)

Különböző méretű szomszédos előkertek esetében a nagyobb méretet kell figyelembe venni. 
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 A szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető övezetben minden 500 m
2
 telekterület után (4)

legfeljebb két lakás vagy egyéb rendeltetési egység helyezhető el. 

 A szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető építési övezetben ikres beépítés is alkalmazható, ha (5)

a már meglévő telek homlokvonala legalább 12 m, és területe nem kisebb az építési övezetben előírt 

legkisebb telekméret felénél. Ikres beépítés alkalmazása esetén az 500 m
2
-nél kisebb telkeken csak egy 

lakás vagy egyéb rendeltetési egység helyezhető el. 

 A meglévő és túlnyomórészt beépített lakóterületeken lévő foghíjtelkek beépítése során az övezetben (6)

meghatározott beépítési módtól el lehet térni, ha a beépíteni kívánt telek adottságai, a meglévő 

építmények, illetve az előírt védőtávolságok figyelembe vételével a telek nem, vagy csak az övezeti 

előírások szerinti beépítési mérték jelentős (10 %-ot meghaladó) csökkentésével lenne beépíthető. 

Ugyancsak el lehet térni az övezetben meghatározott beépítési módtól, ha a beépíteni szándékozott 

bármely ingatlan környezetének kialakult beépítettsége az építési övezetre előírt beépítési módtól 

jellegzetesen eltérő. Az eltérő építésnek azonban a már kialakult beépítettséghez kell illeszkednie. 

 Az (6) bekezdés alkalmazása során, amennyiben szabadon álló beépítés helyett oldalhatáron álló (7)

beépítés valósul meg 

a) az épület oldalhatáron álló, vagy az oldalhatártól 3 m-en belül álló homlokzatának 

párkánymagassága az övezeti előírásokban foglaltaktól eltérően legfeljebb 5,0 m lehet, 

b) az oldalhatáron álló zárt homlokzat hossza legfeljebb 20,0 méter lehet, kivéve, ha a 

településképi illeszkedés miatt ennél hosszabb kialakítás indokolt. 

 Az építési övezet előírásainak nem megfelelő meglévő épület felújítható, helyreállítható, (8)

korszerűsíthető, átalakítható, bővíthető az építészeti és településképi illeszkedést egyaránt biztosító 

módon. A meglévő épület bővítése az építési övezetre meghatározott beépítési mértékig lehetséges, 

oly módon, hogy a bővítés során a szomszédos telkeken meglévő épületektől az építési 

tevékenységgel érintett épület távolsága nem lehet kisebb az OTÉK–ban meghatározott 

követelményeknél. 

 

X. FEJEZET 

VEGYES TERÜLETEK: INTÉZMÉNYI TERÜLET 

 

19. Intézményi helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3/XVIII) 

25. § 

 A Vi-3/XVIII építési övezetek területei több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, kifejezetten a (1)

helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények elhelyezésére szolgálnak, elsősorban igazgatási, nevelési, 

oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek számára biztosítanak helyet. 

 Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek – az (1) bekezdésben (2)

foglaltakon kívül – az intézményterületeken az alábbi rendeltetések helyezhetők el: 

a) iroda, 

b) kereskedelem, szolgáltatás, szállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetés, 

d) hitéleti rendeltetés, 

e) sport, valamint 
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f) a fentiekben felsorolt rendeltetést tartalmazó épületekben a tulajdonos és a személyzet 

számára szolgáló legfeljebb két lakás. 

 Az övezetek területén önálló lakóépület nem helyezhető el. (3)

 Az építési övezetek területén (4)

a) nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási, épület  

b) ipari, nagykereskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb 

rendeltetésű épület, 

c) nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség 

nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.  

 Az övezetek területén melléképítmények közül (5)

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) kerti építmény, valamint 

e) zászlótartó oszlop legfeljebb 6,0 m magassággal 

helyezhető el. 

26. § 

 A Vi-3/XVIII/IZ-1 jelű építési övezet a Bókay-kert építési övezete, amely elsősorban jelentős (1)

zöldfelületű kulturális, oktatási, sport és szabadidős tevékenység céljára szolgáló épületek, építmények 

elhelyezésére szolgál. 

 Az építési övezet területén épületet, építményt elhelyezni abban az esetben lehet, amennyiben arról (2)

településképi véleményezési eljárás keretében pozitív döntés születik. 

 Az övezetben elhelyezhető, épületnek nem minősülő építmények legmagasabb pontja legfeljebb 6,0 m (3)

lehet. 

27. § 

 A Vi-3/XVIII/IZ-2 jelű építési övezet a Herrich-Kiss villa területe. (1)

 Az építési övezet területén a – funkcióváltással érintett – jelenleg lakóépületekkel beépített telkek (2)

épületein kizárólag a lakó rendeltetéshez kapcsolódó felújítási és karbantartási munkálatok 

végezhetők, a jelenleg meglévő épülettömegen belül. 
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HARMADIK RÉSZ 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

 

XI. FEJEZET 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

28. § 

 A KÖu/XVIII jelű övezetek területén megengedett építmények elhelyezésére a jelen rendelet (1)

közterületen lévő építmények elhelyezésére vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

20. II. rendű főutak területe (KÖu/XVIII/1) 

29. § 

 A KÖu/XVIII/1 jelű övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, (1)

műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos 

infrastruktúra elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi 

elemek elhelyezésére szolgál.  

21. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu/XVIII/2) 

30. § 

 A KÖu/XVIII/2 jelű övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, (1)

műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos 

infrastruktúra elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi 

elemek elhelyezésére szolgál.  

 

XII. FEJEZET 

ZÖLDTERÜLETEK 

22. Közparkok területe (Zkp/XVIII/Zkp) 

31. § 

 Az övezet területén játszókert, pihenőkert, illetve sportkert létesíthető. (1)

 Az övezet területén kizárólag (2)

a) a zöldterület fenntartásához szükséges építmények, 

b) a vendéglátás, pihenés, sportolás és ismeretterjesztés építményei, 

c) nyilvános illemhelyek 

helyezhetők el. 

 A (2) bekezdésben felsorolt építmények számára önálló telek nem alakítható ki. (3)

 Az övezetekben közutat, gyalogutat, parkolót létesíteni, valamint épületet, építményt - köztárgyak (4)

kivételével - elhelyezni csak közterület alakítási terv alapján lehet. 

 A zöldterületek területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból sötétedés (5)

utáni időszakos zárva tartást. 

 A zöldterületek területén kizárólag a (6)

a) játszókert, sportkert, kutyafuttató, 
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b) közműlétesítmény, valamint 

c) a balesetveszélyes terület 

keríthető le.  

 A zöldterületek határán és területén csak áttört kerítés létesíthető. (7)

 A parkolást terepszinten, fásított parkolóban kell megoldani. A fásított parkolót csak a zöldterületet (8)

igénybevevők számára előírt parkoló-férőhely elhelyezése céljából szabad létesíteni. 

 A zöldterületek területén a tényleges zöldfelület – fásított parkoló esetén a faegyedek – öntözését (9)

biztosítani kell. 

 Az övezetben lévő közműépítményeket – az üzemeltetéshez szükséges megközelítést figyelembe véve (10)

– kertépítészeti eszközökkel, takartan kell kialakítani. 

 Az övezetek területén megengedett építmények elhelyezésére a jelen rendelet közterületen lévő (11)

építmények elhelyezésére vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 Az övezet területén önálló helyrajzi számú telken nyilvántartott Szent Lőrinc kápolnára az övezet (12)

előírásai nem alkalmazandók. 

 

XIII. FEJEZET 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

23. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-KÖu/XVIII) 

32. § 

 A Kt-KÖu/XVIII jelű övezet a más közlekedési övezetbe nem sorolt közutak területe, amely az utak (1)

csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és 

gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére 

szolgál. 

 Az övezetekre jelen rendelet közterület alakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. (2)

  



18 

 

NEGYEDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

24. Hatályba lépés 

33. § 

 Jelen rendelet 2017……-én lép hatályba. (1)

 Jelen rendelet előírásait a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. (2)

 

25. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

34. § 

 A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen hatályát veszti (1)

a) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) 

önkormányzati rendelete, 

b) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a 

42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budapest XVIII. kerület, Csapó utca 

– Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar utca kerülethatár és a Gloriett lakótelep 

közötti útszakaszra, továbbá határoló területekre vonatkozó kerületi szabályozási terve. 

c) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról. 
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1. MELLÉKLET 

1. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület 

Lke-1 

A B C D E F 

Kialakítható 

legkisebb 

telek 

Beépítési 

mód 

Beépítés legnagyobb 

mértéke 

(%) 

Beépítési magasság 

megengedett mértéke 

(m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

mértéke 

(%) 

Legnagyobb 

szintterületi mutató 

(m2/m2) 

Építési övezet 

jele 

Legnagyobb 

beépítettség 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

Legkisebb 

párkány-

magasság 

Legnagyobb 

párkány- 

magasság 

általános 

parkolásra 

fordítható 

többlet 

1 Lke-1/XVIII/01 500 m
2
 SZ 30% 30% 3,0 m 6,0 m 50% 0,7 0,2 

2. Intézményi helyi lakosság alapellátását biztosító terület 

Vi-3 

A B C D E F 

Kialakítható 

legkisebb 

telek 

Beépítési 

mód 

Beépítés legnagyobb 

mértéke 

(%) 

Beépítési magasság 

megengedett mértéke 

(m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

mértéke 

(%)  

Legnagyobb 

szintterületi mutató 

(m2/m2) 

Építési övezet 

jele 

Legnagyobb 

beépítettség 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

Legkisebb 

épület-

magasság 

Legnagyobb 

épület-

magasság 

általános 

parkolásra 

fordítható 

többlet 

1 Vi-3/XVIII/IZ-1 15000 m
2
 SZ 10 25 4,5 12,5  70 0,2 0,25 

2 Vi-3/XVIII/IZ-2 5000 m
2
 SZ 15  25 4,5 12,5  50 0,3 0,25 

3 Vi-3/XVIII/IZ-3 3000 m
2
 SZ 15  25 4,5 12,5  50 0,45 0,25 

4 Vi-3/XVIII/IZ-4 3000 m
2
 SZ 25  25 4,5 12,5  50 0,25 0,25 

3. Közlekedési területek 

KÖu 

A B C D E F G 

Kialakítható 

legkisebb 

telek 

(m2) 

Beépítési 

mód 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

(%) 

Legnagyobb 

épület- 

magasság 

(m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

Legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

(m2/m2) 
Övezet jele 

1 KÖu-1 

– SZ 5 20 4,5 – 0,05 

2 KÖu-2 
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4. Zöldterületek 

Zkp 
A B C D E F G 

Kialakítható 

legkisebb 

telek 

(m
2
) 

Beépítési 

mód 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

(%) 

Legnagyobb 

épület-

magasság 

(m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

Legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

(m
2
/m

2
) 

Övezet jele 

1 Zkp/XVIII/Zkp – SZ 3 0 4,5 75 0,03 

 

5. Különleges beépítésre nem szánt területek 

Kt 

A B C D E F G 

Kialakítható 

legkisebb 

telek 

Beépítési 

mód 

Legnagyobb 

beépítettség 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

Legnagyobb 

épület- 

magasság 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

(m
2
/m

2
) 

Övezet jele 

1 Kt-KÖu – SZ 5 20 4,5 m – 0,05 
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2. MELLÉKLET 

 

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – M=1:2000 

  



22 

3. MELLÉKLET

ÚTVONALAK HÁLÓZATI SZEREPE ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

Útvonal Hálózati szerep 
Tervezési 

osztály 

Cziffra György utca 
II. rendű főút

B.IV.b.C. 

Kele utca B.IV.b.C. 

Margó Tivadar utca kiszolgáló út B.VI.d.C. 

más hálózati szereppel nem jelölt közterületek kiszolgáló (lakó-) út B.VI.d.D 
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4. MELLÉKLET  

AZ ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK, TERÜLETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ 

SZÜKSÉGES, ELHELYEZENDŐ SZEMÉLYGÉPKOCSITÁROLÓK SZÁMA 

 Rendeltetés, funkcó Városias zóna Külső zóna 

 
 

 
 

A [%] B [%] A [%] B [%] 

1. lakás 0 0 0 0 

2. lakás, üdülőegység emeletráépítése, tetőtér-beépítése, 
funkcióváltása 

0 5 0  0  0  

3. alsó- és középfokú nevelés, oktatás -50 100 -50 50 

4. egyéb művelődés 0 50 0 0 

5. lakossági szolgáltatás -25 0 0 0 

6. nem fekvőbeteg-ellátás -25 25 -50 0 

7. fekvőbeteg-ellátás, gyógykezelés -50 50 0 0 

8. szálláshely-szolgáltatás -25 0 -25 0 

9. különleges szálláshely (nevelőotthon, idősek-, fiatalok-
háza, stb.) 

-50 25 -25 0 

10. egyéb szociális és jóléti ellátás -50 25 -50 0 

11. kereskedelem 1000 m2 bruttó szintterületig / új építés 0 50 0 50 

12. kereskedelem 1000 m2 bruttó szintterületig / egyéb -25 100 -25 50 

13. kereskedelem 1000 m2 bruttó szintterület felett / új építés 0 0 -25 0 

14. kereskedelem 1000 m2 bruttó szintterület felett / egyéb -25 0 -25 0 

15. Sport-, szabdidős létesítmény -50 25 -25 0 

16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 0 0 0 0 

17. Hulladékkezelés és- gazdálkodás/egyéb 0 0 -50 0 

18. igazgatás, ellátás, szolgáltatás -50* 25 0 0 

19. egyéb új építés 0 0 0 0 

20. egyéb funkcióváltás -25 0 -25 0 
 
A: az OTÉK alapján számított parkolóhely létesítési kötelezettségtől való eltérés maximális mértéke %-ban 
B: a számított parkolóhely létesítési kötelezettségből a közterületen elhelyezhető hányad 
 
 
* A létesítési kedvezmény csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe 

a) ha az ingatlan „Vi-3" övezetben található és 
b) a kerület bármely városi tömegközlekedéssel terhelt útvonalának tengelyétől teljes területét 
illetően 250 m-nél távolabb helyezkedik el és 
c) államilag elismert nem iskolarendszerű oktatási célt is szolgál részben vagy egészében. 

 
 

 


