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ÉSZREVÉTELEZŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI RÉSZTVEVŐK 

Az 1997 évi LXXVIII. tv, a 1999 évi CXV. tv és 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet melléklete 
szerinti egyeztetők észrevételeinek összefoglalása 

 

SSZ. ÉSZREVÉTELEZŐ SZERVEZET HIVATKOZÁS 
ÉSZREVÉTELT 

TETT 

1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZI 
IRODA 

0510382/1/2005 + 

2 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 

21-807/2005 + 

3 FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET FV/UV/NS/A/111093/1/2005 + 

4 BKV RT 51/1391/2005 + 

5 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

X-223/7/2005 + 

6 ÁNTSZ IX. KERÜLETI INTÉZETE 1-K901353-1/2005 + 

7 DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 3151/2/2005 + 

8 FŐTÁV RT 43-13-7 + 

9 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT MSZO-1322/05 + 

10 T-COM RT 2859/2005 + 

11 NEMZETI SZÍNHÁZ RT  + 

12 FŐVÁROSI TERVTANÁCS  + 

13 DR. SULYOK ÁGNES  + 
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TERVEZŐI VÁLASZOK 

Az 1997 évi LXXVIII. tv, a 1999 évi CXV. tv és 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet melléklete 
szerinti egyeztetők észrevételeire adott válaszok összefoglalása 

  

SSZ ÉSZREVÉTELEZŐ VÁLASZ 
SZÁMA 

A TERVEZŐI VÁLASZ  
ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZI 
IRODA 

1 A 2.§.(2) s) pont alatti „közhasználat céljára átadott terület, 
időbeni korlátozás nélkül” a vonatkozó jogszabálynak 
megfelelően megállapodás alapján alakítható ki. Mivel az 
érintett terület jelenleg önkormányzati tulajdonban van, az 

Önkormányzat e rendelet alapján kötelezően csak akkor adhatja 
át (idegenítheti el) e területeket, ha azok közhasználatra történő 
kötelező átadásáról nyilatkozik a megállapodás, adás-vételi 
szerződés során 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

2 A 4.§ (3) bekezdés áthelyezésre kerül a 9.§ (3) bekezdéseként 
MÓDOSULT 
A 4.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:  
„A területen üzemanyagtöltő állomás csak az övezeti előírások 

alapján helyezhető el.” 

MÓDOSULT 
A 4.§ (3) bekezdés áthelyezésre kerül a 9.§ (3) bekezdéseként 
MÓDOSULT 
Az 5.§ (13) bekezdés áthelyezésre kerül a 9.§ (4) 
bekezdéseként 
MÓDOSULT 

3 A 4.§ (3) bekezdés b) pontja megfelel a BVKSZ előírásainak, 
melyek nem tesznek említést arról, hogy a kisebb belmagasságú 
szintekkel és a terepszint alatt hány szintet foglalhatnak el egy 
önálló parkoló-építményben. A BVKSZ az alábbiak szerint 
fogalmaz: 
…”3.§ (4) Az önálló parkolóházak, mélygarázsok megengedett 

legnagyobb bruttó szintterületét, illetőleg szintterületi mutatóját 

a KVSZ, illetőleg a KSZT határozza meg, használati mód 

változás esetén a (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.” 

VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

4 Az 5.§ (6) bekezdés szerinti terepszinten kialakított szökőkút, 
illetve más mozgó vízfelület vízszintes vetületének zöldfelület-
ként történő beszámíthatóságáról sem az OTÉK, sem a BVKSZ 
nem rendelkezik, tehát a KSZT szabályozhatja. A szabályozás 
nincs ellentétben a környezetalakítás érdekeivel, hiszen csak a 
terepszinten kialakított szökőkút, illetve más mozgó vízfelület 
vízszintes vetülete tekinthető zöldfelülettel egyenértékű 
felületként. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

5 A 8.§ (12) bekezdés szerinti, telken kívüli meglévő hűtőkút 
kialakult állapot, ezért fogalmaz úgy a szabályzat, hogy 
Klímaberendezések hűtőkútjait elsősorban telken belül kell 
elhelyezni. Amennyiben az elhelyezésnek műszaki akadálya van, 
úgy az Építésügyi Hatóság meghatározza a telepítés feltételeit.” 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

6 A 9.§ (1) bekezdés k) pont (parkolóház) városképi- és 
környezeti- és zajvédelmi okokból csak a Lágymányosi híd 
zajzónájában javasolható. A szabály normativitása nem csorbul, 
mert a többi telek a fenti okokból nem alkalmas erre a célra.  
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 
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SSZ ÉSZREVÉTELEZŐ VÁLASZ 
SZÁMA 

A TERVEZŐI VÁLASZ  
ÖSSZEFOGLALÁSA 

1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZI 
IRODA 

7 A 9.§ (4) bekezdés szerinti „közhasználat céljára átadott terület, 
időbeni korlátozás nélkül” a vonatkozó jogszabálynak 
megfelelően megállapodás alapján alakítható ki. Mivel az 
érintett terület jelenleg önkormányzati tulajdonban van, az 
Önkormányzat e rendelet alapján kötelezően csak akkor adhatja 
át (idegenítheti el) e területeket, ha azok közhasználatra történő 
kötelező átadásáról nyilatkozik a megállapodás, adás-vételi 
szerződés során.  
A Szabályozási Tervlapon feltüntetett szabályozási vonal 2.” jelű 
szabályozási vonal megfelel annak a kritériumnak, hogy 
közterületet és magánterületet választ el. Éppen azt teszi 
lehetővé, hogy – arra vonatkozó megállapodás hiányában – a 

közhasználatra átadott terület közterület maradjon. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

8 A 9.§ (6) bekezdés szerinti szabályozási vonal 2. sajátos 
szerepet tölt be, mert a közterületek sajátos alakításával 
lehetővé teszi, hogy a hatályát vesztett RRT előírásai (7,00 
m2/m2 szintterületi mutató) a BVKSZ megváltozása ellenére 
alkalmazhatók legyenek, a korábbival azonos szintterület 
magvalósítását biztosítva, elkerülve a kártalanítási pereket. A 
fogalommagyarázatban meghatározott „szabályozási vonal 2. 
kötelező szabályozási elem, kialakítása esetén a telek közterület 
felőli telekhatáraként kell értelmezni, de nem kötelező 
kialakítani.  
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 
A szabályozási vonal kialakítása esetén a telek mérete 
megváltozik. Mivel azonban csak a korábbi RRT szerinti építési 
hely beépíthetőségét kívánja a KSZT biztosítani, ezért rögzíti, 
hogy a telek építési helyen kívüli részét az egységes 
térépítészeti és kertépítészeti tervben meghatározott módon kell 
kialakítani. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

9 A 9.§ (7) bekezdés szerinti táblázat kiegészül a 4,5 m 
belmagasság +0,5 m szerkezet +2 m földtakarás +0,5 m 
lábazat = 7,50 méter magassággal 
MÓDOSÍTVA 

10 A 10.§ (3) bekezdés szerinti táblázat kiegészül a 4,5 m 
belmagasság +0,5 m szerkezet +2 m földtakarás +0,5 m 
lábazat = 7,50 méter magassággal 
MÓDOSÍTVA 

2. BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  
FŐPOLGÁRMESTERI HIV. 

 

TERVEZŐI VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

3. FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI 

FELÜGYELET 

 
LÁSD: 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

4. BKV RT 1 A Dunapart átjárhatósága érdekében a kerítést abban az 
esetben és akkor kell eltávolítani, amikor a közlekedés 
zártpályás jellege megszűnik. Addig fenntartható a jelenlegi 
állapot 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 
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SSZ ÉSZREVÉTELEZŐ VÁLASZ 
SZÁMA 

A TERVEZŐI VÁLASZ  
ÖSSZEFOGLALÁSA 

4 BKV RT 2 Az OTÉK vonatkozó előírásai alapján a védelmet igénylő kell, 
hogy gondoskodjék a védelemről: 
OTÉK 38. § (5) Ha valamely építményt a megengedett 

környezetterhelési határértékekkel szemben védeni szükséges és 

az műszaki kialakítással nem oldható meg, a védelemre igényt 

tartó köteles védőterületet kialakítani.  

… (7) A védőterületet (pl. véderdőt) a hatást előidéző, illetőleg 

a védelmet igénylő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 

saját területén (építési telkén, építési területén) belül köteles 

kialakítani és fenntartani. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

3 A tömegközlekedési eszközök felsővezetékeinek korlátozására a 
szabályzat nem vonatkozik, de pontosítható az előírás: 
A szabályzat tervezetének 8. § (1) bekezdése kiegészül az 
alábbiak szerint: 
„A területen új légvezeték – tömegközlekedési eszköz felső-

vezetéke kivételével – nem helyezhető el. A meglévő légvezeték 

esetében csak az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges 

felújítások, korszerűsítések végezhetők”. 

MÓDOSULT 

4 A tömegközlekedési eszközök felsővezetékeinek korlátozására a 
szabályzat nem vonatkozik, de pontosítható az előírás: 
A szabályzat tervezetének 8.§ (10) bekezdése alapján a 
változtatás után kell eltávolítani a kerítést:  
„A HÉV meglévő kerítését a zárt pálya megváltozásával 

egyidejűleg el kell távolítani”.  

A szabályzat tervezetének 8.§ (11) bekezdése alapján a 
zártpálya megszűnését követően kell beavatkozni, addig a 
jelenlegi állapot fenntartható:  
”A Haller utca meghosszabbításának vonalában a HÉV alatt 

kialakított meglévő aluljárót a zárt pálya megváltozásával 

egyidejűleg el kell bontani”.  

VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

5 A KSZT előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha 
módosul az itt alkalmazott rendszer. Ezzel összefüggésben kell a 
szabályzatnak megfelelő állapotot kialakítani. addig megtartható 
a jelenlegi állapot. Ameddig a rendszer biztonságos 
üzemeltetése megkívánja a jelenlegi állapot fenntartását, addig 
az fenntartható.  
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

6 A szabályzat tervezetének 13.§ (6) bekezdése alapján  
”A felszín alatti közlekedési építmények (kéregvasút, vagy 

mélyvezetésű pálya) nyitott rámpája, lehajtója a területen nem 

helyezhető el”. Más szavakkal a felszínalatti vezetést támogatja 

a terv, sőt azt is előírja, hogy a rendszer a területen már 
terepszint alatt kell, hogy megérkezzék. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

 

KIFOGÁST NEM EMEL 
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SSZ ÉSZREVÉTELEZŐ VÁLASZ 
SZÁMA 

A TERVEZŐI VÁLASZ  
ÖSSZEFOGLALÁSA 

6. ÁNTSZ IX. KERÜLETI 
INTÉZETE 

1 VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

2 A szabályzat tervezetének 9.§ (4) bekezdése alapján  
”A területen új lakás rendeltetési egység padlószintje legalább 

4,50 méter, a Lechner Ödön fasor felé legalább 6,00 méter kell, 

hogy legyen. A Lágymányosi híd felé lakás nem alakítható ki”. 
továbbá a  
A szabályzat tervezetének 6.§ (4) bekezdése b) pontja alapján  
”A területen a lakófunkció csak a környezetvédelmi 

határértékeknek való megfelelőség bizonyítottsága esetén 

létesíthető”. 

VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

3 A tervezett megoldásban új lakóépület a hivatkozott területen 
nem létesíthető. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

4 Bár a hatályos jogszabályok nem írják elő az épületek 
benapozottságát, a területen a benapozás biztosított, mert a 
Soroksári út ÉNY-DK-i tengelye és szélessége miatt a 
légtérarány lehetővé teszi a benapozást. 

7. DUNA-IPOLY NEMZETI 
PARK IGAZGATÓSÁG 

 
KIFOGÁST NEM EMEL 

8. FŐTÁV RT  TÁJÉKOZTATÓ A HÁLÓZATRÓL 

9. FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT 1 A kért módosítást végrehajtjuk. 

2 A kért módosítást végrehajtjuk. 

3 Az előírásokat betartottuk. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

4 A meglévő és tervezett vezetékek mindenhol közterületen 
vannak, illetve épülnek. 

VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

5 Tervezői választ nem igényel. 

6 Az előírt védőtávolságokat a tervezett vízvezetékek 
nyomvonalának meghatározásánál figyelembe vettük. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

10. T-COM RT  ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI SZINTEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ 

11. NEMZETI SZÍNHÁZ RT 1 A VK-IX-FK jelű övezet területén (a Gregerzen köröndön) 
tervezett építmény magassága legfeljebb 7,5 méter lehet 
MÓDOSULT 

2 A Nemzeti Színház mélygarázsának megvalósításához szükséges 
szabályozási feltételeket a KSZT tartalmazza 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

12. FŐVÁROSI TERVTANÁCS 1 A Tervtanács egyetértő véleménye és a javasolt megoldások 
közötti ellentét nem hidalható át, mert azok csak jogszabály-
változás esetén lennének alkalmazhatók a hatályos BVKSZ miatt 
lecsökkenő szintterület visszapótlására (úszótelek: nem 

alakítható ki csak már meglévő lakótelepen, a szintterületi 
mutató túllépése: az OTÉK eltérési engedélyen (25.§) túl a 
BVKSZ módosítását is igényelné, ami olyan precedenst 
teremtene, melyet el kellene kerülni) 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

2 A tervben a közlekedési területek műszaki kialakítása nem 
kötelező szabályozási elem. A tömegközlekedés megállói – igény 
esetén – részben az épületek kontúrján belül, részben 
közterületeken (pl.: Gregerzen körönd) a KSZT módosítása 
nélkül is kialakíthatók. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 



OLDAL / PAGE: 6 

SSZ ÉSZREVÉTELEZŐ VÁLASZ 
SZÁMA 

A TERVEZŐI VÁLASZ  
ÖSSZEFOGLALÁSA 

12 FŐVÁROSI TERVTANÁCS 3 Az önkormányzat a kikötők kiszolgálására az épületek 
földszintjén kíván helyiségeket kialakíttatni.  
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

4 A közterületek részletesebb kidolgozása – tekintettel arra is, 
hogy a területen szinte minden építmény elhelyezése csak 
egységes térépítészeti- és kertépítészeti tervben meghatározott 
módon megengedett – nem indokolt a KSZT léptékénél 
részletesebb léptékben, hiszen jelenleg nem áll rendelkezésre 
valamennyi, a részletes tervek kidolgozásához szükséges adat, 
információ, építészeti-, közlekedési- és közművesítési műszaki 
terv.  
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

5 Az Egyetemváros és a Haller utca közötti gyalogoshíd 
megvalósításának lehetőségét a terv nem zárja ki. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

6 A szabályzat tervezetének 9.§ (1) bekezdése lehetővé teszi a 
tervtanácsi vélemény megvalósítását: 

„A Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája közötti területen:  

1. földszintes épület csak egységes térépítészeti- és 

kertépítészeti tervben meghatározott módon,  

2. földszintesnél magasabb épület csak tervpályázat alapján   

helyezhető el”. 
VÁLTOZTATÁS NEM SZÜKSÉGES 

13. DR. SULYOK ÁGNES 1 Az észrevétel, mely szerint a területen épületek elhelyezése 
jogszabályellenes lenne nem állja meg a helyét, mert a terület a 
Dunaparti pályaudvar elbontását megelőzően az EXPO 
területeként, majd városközponti területként került 
meghatározásra.  

2 A Millenniumi Városközpont be nem épített területei parkosított 
területként kerülnek kialakításra. 

3 Megjegyezzük, hogy a terület beépítése a korábbi – a beépítés 
alapjául szolgáló – RRT szerint folyik.  
A zaj csökkentését a város szerkezeti úthálózatának fejlesztése 
és a tömegközlekedési rendszerek kiterjesztése javíthatja. 
A terület átszellőzésének romlását a korábban kidolgozott 
szaktanulmány nem támasztotta alá. 

4 A környezetterhelési határértékeket jogszabályok határozzák 
meg és az új épületek elhelyezése során azokat maradéktalanul 
be kell tartani. 

5 A KSZT adatai a vonatkozó jogszabályok alapján, erre 
szakosodott szakcég által kerültek meghatározásra. A szubjektív 
észrevétel nem elégséges az adatok helyességének 
megítéléséhez. 

6 A környezetterhelési határértékeket jogszabályok határozzák 

meg és az új épületek elhelyezése során azokat maradéktalanul 
be kell tartani. 

7 A területen magasház kizárólag a Soroksári út – Lágymányosi 
híd sarkánál (Vágóhíd utcától délre) egy igen szűk területen 
megengedett, ahol nincs beépítés a Soroksári út túloldalán, így 
a környezetet sem befolyásolja. 
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13 DR. SULYOK ÁGNES 8 A KSZT összhangban áll az ÉTV hivatkozott 7. és 8.§-ainak 
előírásaival. A korábbi jogszabályok alapján kidolgozott RRT 
2003. december 31-ével hatályát vesztette. A tulajdonosok 
szerzett jogait e jogszabályváltozást követően az ÉTV 
garantálja. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján:  
„Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13.§ (1) bekezdése 

szerinti építési jogok keletkezésétől számított hét éven belül 

kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a 

tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás 

jár. Hét év eltelte után csak a használat gyakorlásába való 

beavatkozásért, és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás 

a korábbi használatot megnehezíti, vagy ellehetetleníti”. 
A kártalanításra jogosító hét év kezdete a törvényi szabályozás 
hatályba lépésének éve, azaz a 2000. év (2000. évi CXV. 
Törvény vezette be).  
A KSZT ennek megfelelően csupán a korábbi, hatályát vesztett 
tervekben már keletkezett jogokat hangolja össze a jelenlegi 
környezetfejlesztési igényekkel: dunaparti sétány, metróvonal, 
tömegközlekedés, gyalogosmozgások, kertek. 
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