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…/2016. (…. …) Főv. Kgy. rendelet  

 
a II. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról 

 
 

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) 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 (Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Budapest Főváros 
Kormányhivatala 1. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos 
Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság, ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Közép–
Duna–Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), érintett kerületi önkormányzatok (Budapest 
Főváros II. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata, Budapest Főváros XIII. kerület 
Önkormányzata, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XXI. 
kerület Csepel Önkormányzata), és 

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 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el.  

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

1. A rendelet hatálya 
1.§ 

E rendelet hatálya Budapest II. kerület az 1. mellékleten lehatárolt területére terjed ki (a 
továbbiakban: a terület). 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§ 

E rendelet alkalmazásában:  
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1. Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a lábazattal együtt 
a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja. 

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, 
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas építmény. 

II. FEJEZET 

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

3. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés 
3.§ 

Az 1. mellékleten jelölt Duna-parti városias jellegű sétánynál a gyalogos és kerékpáros utakat 
egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogos 
forgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, amely kizárólag az egyéb 
közlekedési elemek és közmű létesítmények helyigénye miatt csökkenthető, illetve a sétány mentén 
a katasztrófavédelmi szempontok figyelembe vételével fasort kell telepíteni és fenntartani. 

III. FEJEZET 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

4. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások 
4.§ 

(1) Vendéglátóterasz, közterületi pavilon nem létesíthető 
(2) A területen kerítés létesítendő: 

a) Zkp-Kk jelű területen, meglévő víztermelő kút üzemterülete körül, 
b) Zkp-Kk jelű területen kutyafuttató körül,  
c) a HÉV üzemterülete mentén. 

(3) A területen biztonsági okok miatt tömör kerítés nem létesíthető. 

 

IV. FEJEZET 
A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

5.§ 

(1) Növényegészségügyi indokból szükséges, illetve élet- és balesetvédelmi szempontú fakivágás 
esetén a pótlás mértéke a kivágandó fák darabszáma.  

(2) Építési tevékenység érdekében szükséges fakivágás esetén a fapótlás mértéke a kivágandó 
fák 1 méteres magasságban mért törzsátmérőjének összege. A karaktermegőrzés érdekében a 
pótlásokat azonos taxonokkal kell elvégezni. 

(3) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és egyidejűleg a fapótlásokat több évre 
ütemezve kell tervezni, meg kell határozni az évente kivágható fák mennyiségét, helyét, a fapótlás 
mennyiségi és minőségi paramétereit, illetve a telepítés helyét.  

 

V. FEJEZET 
TELEKALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁS 

6.§ 

(1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki. 
(2) Közterületi telkek ütemezetten is kialakíthatók. 

 

 

 



3 
 

VI. FEJEZET 

KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI 
5. Általános előírások 

7.§ 

Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell 
bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt. A bontási 
munkálatok után a területet helyre kell állítani. 

6. Víziközművek 
8.§ 

(1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető. 
(2) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett. 

7. Elektronikus hírközlés létesítményei 
9.§ 

Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető. 

 

VII. FEJEZET 

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
 

8. ZKp-Kk jelű övezetre vonatkozó rendelkezések 
10.§ 

(1) A Zkp-Kk jelű közkert övezete jellemzően növényzettel fedett közterület, amely elsősorban 
rekreációs igények kielégítését, és a település mikroklimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.  

(2) A területen legalább 60 %-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani. 
(3) Az övezet területén közhasználat elől állandóan elzárható terület kizárólag a meglévő vízmű 

építmények körül tartható meg, új nem létesíthető. 

 

9. II. rendű főutak területe (KÖu-3)  
11.§ 

(1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, továbbá parkolók, 
kötöttpályás közösségi közlekedés, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, mindezek 
műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, kikötői létesítmények parti elemeinek, 
közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.  

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el. 
Az övezet területén 

a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg, 
b) új autóbusz-megállóhely, áru rakodóhely, taxi állomás csak öbölben létesíthető, 
c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, a közúttól függetlenül létesíthető,  
d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti 

gépjárműforgalom. 
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VIII. FEJEZET 

A JÁRMŰVEK TÁROLÁSÁRA ÉS EGYÉB, KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

10. Személygépjárművek tárolására vonatkozó rendelkezések 
12.§ 

(1) Kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához személygépjármű várakozóhelyeket nem 
kell biztosítani, azokat a Margit híd északi oldalán az alsó rakparthoz kapcsolódó parkoló 
terület biztosítja. 

(2) Közkert rendeltetésszerű használatához személygépjármű várakozóhelyeket nem kell 
biztosítani. 

 
11. Vízi közlekedésre vonatkozó előírások 

13.§ 

(1) A Szépvölgyi út – Zsigmond tér közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez 
szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembe vételével csak 
közszolgáltatási személyhajó osztály számára megengedett. 

(2) A Zsigmond tér – Csalogány utca közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez 
szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. mellékleten figyelembevételével  

a) közszolgáltatási személyhajó,  
b) vízitaxi, 
c) kabinos turistahajó,  
d) közforgalmú személyhajó, 
e) motoros kishajó 
f) rendezvényhajó, 
g) múzeumhajó,  
h) közhasználatú rekreációs létesítmény 

hajó osztályok számára megengedett. 
 

 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
14.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő .… napon lép hatályba.  

 
 
 
 

Sárádi Kálmánné dr. 

főjegyző 

Tarlós István 

főpolgármester 
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1. melléklet a ..../2016. (…) Főv. Kgy. rendelethez 

 

 

 






