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Tisztelt Főépítész Asszony! 

 

Hivatkozással az egyeztető tárgyalásokon megfogalmazottakra az egyeztetések eredményeit az 
alábbiakban foglaljuk össze.  

 

 Általánosságban a Főépítészi Iroda előterjesztési anyaga megállapította, hogy „a terület felhasználása 
megfelel a település-szerkezeti tervben foglaltaknak, az alkalmazott övezetek illeszkednek a Fővárosi 
Szabályozási Kerettervben lévő keretövezeteknek”.  

 

1 Az építési övezetek tervezett jellemzői megfelelnek a BVKSZ VK keretövezetre vonatkozó előírásainak. 
Az alkalmazott szintterületi mutató: 5,50 m2/m2, a megengedett engedményekkel. 

BVKSZ 39.§ (17) A keretövezet területén az építési övezeteket - a (11) és a (15)-(16) 
bekezdésben és az 1. § (9)-(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a 10. számú táblázat 
keretszabályozási határértékeinek figyelembevételével kell meghatározni  
A táblázat alapján a szintterületi mutató 5,5 m2/m2. 

AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT ELFOGADÁSRA KERÜLT. 

  

2 A terület teljes egészében VK keretövezetbe tartozik. Az építési telkek és a közterületek határait KSZT 
állapítja meg. Az építési övezetek tervezett jellemzői megfelelnek a BVKSZ VK keretövezetre vonatkozó 
előírásainak.  

BVKSZ 39.§ (11) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti 
területekre vagy e területek egy hányadára vonatkozóan, hogy azok közhasználat céljára 
átadott területek legyenek, időbeli korlátozással vagy időbeli korlátozás nélkül.  
Az időben korlátozott használatú területeket a tulajdonos térhatároló szerkezettel lezárhatja.
A közhasználat céljára átadott területekre néző homlokzatokat úgy is ki lehet alakítani, 
mintha azok közterülettel határosak lennének. A megvalósulás érdekében közhasználat 
céljára átadott területek kialakítása esetén a KVSZ - megállapodás alapján - a keret-
övezetben meghatározott szintterületi mutató mértékét 0,5-del növelheti. 

AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT ELFOGADÁSRA KERÜLT. 

 

3 A terv nem tartalmaz magasépületet, csak a Dunától 300 méteren kívüli és a Könyves Kálmán körút – 
Lágymányosi híd vonalán belüli 150 méteres sáv által megengedett kisméretű, városképi szempontból 
jó helyen lévő területen. 

BVKSZ 8.§ (5) f) A védett övezetben magasépület nem létesíthető. 

A 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) definiálja, a magasépület fogalmát: 

A BVKSZ 13. számú melléklete alapján  
133. magasépület: épületfunkcióval meghatározó módon rendelkező magasépítmények 
(magasház és különleges magasépület) gyűjtőfogalma.  
134. magasház: az a magasépület, melyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30,0 
m-t meghaladja, de melynek építménymagassága nem nagyobb 45 méternél, és az épület 
legmagasabb pontja nem éri el az 55 m-t 

Az OTÉK 1. számú melléklete 52. pontja szerint: „Magasépítmény: melyben a legfelső építményszint 
szintmagassága a 30 m-t meghaladja. szerint az a magasépület, melynek legfelső építményszint szintmagassága a 
30,0 m-t meghaladja”. A BVKSZ szerinti definícióból az következik, hogy nem magasépület az az épület, 
melynek legfelső építményszint szintmagassága nem éri el a 30,0 m-t, továbbá melynek építmény-
magassága nem nagyobb 45 méternél, és az épület legmagasabb pontja nem éri el az 55 m-t, azaz a 
lényegi kritérium a legfelső építményszint szintmagassága: ha meghaladja a 30 m-t magasépület, ha 
nem, nem magasépület.  
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 A „Haller-kapu” tervpályázatban az előírt tervezési programnak (szintterületnek) megfelelő épület 
emeletmagassága kisebb, mint a jelenleg szokásos irodai emeletmagasság, ezért növelni szükséges.  
Az épületek magassága a fentiek figyelmen kívül hagyásával behatárolható: csökkentve a 
szintterületet. Megjegyezzük, hogy a tervpályázat lehetséges megoldásokat és a nem szabályozási 
kereteket határozott meg. A legnagyobb párkánymagasság 40 méterre módosul.  

A SZABÁLYOZÁSI TERV AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT. 

 

A Kongresszusi Központ építési engedély szerinti legnagyobb magassága 43 méter. Az épület – mint 
minden más épület is – áttervezhető. 

A SZABÁLYOZÁSI TERV AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT. 

 

4 A terv meghatározza a legnagyobb építménymagasságot és a párkánymagasságot. A hatályos 
szabályok behatárolják az épületek legmagasabb pontjának magasságát.  

Mivel a legfelső padlószint legfeljebb 30 méter lehet, felette egy bálterem, alátámasztás nélküli 
reprezentatív tér nagyobb belméretet igényelhet. E belmagasság akár 6-8 méter is lehet. E felett a 
nagyfesztávú áthidaló szerkezet magassága és a párkányszerkezet igényel magasságot. Belátható, 
hogy az építészeti megoldás szabadságát behatárolja, hogy a legfelső építményszint szintmagassága 
nem érheti el a 30,0 m-t. Általános esetben – ha a tervek kimerítik a megengedett az 
építménymagasság értékét – a legmagasabb pont legfeljebb 6 méterrel lehet magasabb annál (40 
méter esetén 40 +6 =46 m). Ha azonban nem meríti ki az építménymagasság értékét, akkor legfeljebb 
55 méter lehet a legmagasabb pont magassága (BVKSZ). Az érték korlátozása lehetséges.  

AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT ELFOGADÁSRA KERÜLT. 

 

5 A Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája közötti tervezett építési hely kijelölése szükséges a Török 
Péter által kidolgozott kerttervben meghatározott u.n. „déli dombhát” megvalósításához (grotta, 
mélygarázs kijárata, építészeti teret magában foglaló domb, WC, lift stb.). A grotta, a mélygarázs 
feljárata és a WC önmagában is indokolttá teszi az építési helyet. 

Az egyeztetések eredményeként az építési helyen belül csak legfeljebb 7,5 méteres építmény-
magasságú építmény helyezhető el, az is az egységes kert- és tájépítészeti tervekkel összehangolva  

A SZABÁLYOZÁSI TERV AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT. 

 

6 A tervezett szabályozások általában „ha-akkor” típusúak. Ezeket kiegészítik a tulajdonos és az 
önkormányzat között rögzített, a korábbi évek gyakorlatának megfelelő megállapodások, melyek 
tartalmát az érintettek pontosították. 

AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEKÉNT ELFOGADÁSRA KERÜLT. 

 

A szabályzat előírásai az alábbiak szerint változtak: 

VK-IX jelű építési övezetek 
9. § (1)  …”A Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája közötti területen – egységes 

térépítészeti- és kertépítészeti tervben meghatározott módon – legfeljebb 7,5 
m építménymagasságú építmény helyezhető el.”… 

9. § (9)  A táblázat 5 magyarázata az alábbiak szerint módosult: 
[5] Az épület párkánymagassága legfeljebb 40 méter lehet. 

A szabályozási tervlapon módosultak az alábbiak: 
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1. A Nemzeti Színház díszletszállító útjának tengelye törlésre került 
2. A Haller-kapu legnagyobb párkánymagassága 40 méterre csökkent 
3. A Haller-kapunál lévő aluljáróra megszüntető jel került 

 


