
 
FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

FŐÉPÍTÉSZI IRODA  
 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült a Budapest, IX. Millenniumi Városközpont (Soroksári út - Boráros tér - MÁV vasútvonal - Duna 

folyam által határolt)  területre készülő Kerületi Szabályozási Terv tárgyában,  

2005. október 6-án 11 órakor tartott záró-egyeztetésről  

 

 

Ülés helye:  Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 1092 Bp., Bakáts tér 14. ülésterem (II. emelet 36.)  

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: köszöntöm a megjelenteket. Az Étv. helyezte hatályon kívül a területre 

vonatkozó korábbi rendezési tervet. Ez tette szükségessé a KSZT készítését. Szinte minden területre 

jogerős építési engedély van. A KSZT tervezése során emiatt kis mozgástér  volt. Az egyeztetési eljárás 

folyamatában a Képviselőtestület I. fordulóban elfogadta a KSZT-t. Megtartottunk az érintett lakosság és 

telektulajdonos számára tájékoztatást. Az önkormányzat honlapján folyamatosan megtekinthető volt a 

tervezet. Ez alatt az időszak alatt bárki tehetett észrevételt.  Jelen  záró egyeztetésnek az a célja, hogy az 

egyeztetési eljárását befejezzük. A módosított rendelet-tervezetet, még 30 napig mindenki  tehet 

észrevételt. Az októberi Fővárosi Közgyűlés fogja várhatóan napirendre tűzni az egyetértési jog 

tekintetében a KSZT-t. Majd a területi főépítész záró véleménye után lehet a Képviselőtestület II. fordulója 

előterjeszteni. 

Felolvasom az ülés előtt érkezett államigazgatási észrevételeket: 

A Közép-Magyarországi Területi Főépítészi Iroda faxon jelezte, hogy a záró egyeztetésen más irányú 

elfoglaltság miatt nem tud részt venni. A tervezői válaszokkal kapcsolatban észrevétele nincs. Az 

egyeztetési eljárásban továbbra is részt kíván venni és az elkészítésre kerülő teljes kinyomtatott 

dokumentáció megküldését kéri. Külön kéri figyelembe venni az Étv. 9. § (7. bekezdését, mely szerint a 

településrendezési tervek a (2).(6) bekezdésben előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem 

fogadhatók el. 

A T-COM faxon jelezte, hogy a záró egyeztetésen más irányú elfoglaltság miatt nem tud részt venni, de 

köszönettel vesz minden további tájékoztatást, megkeresést. 

A Fővárosi Vízművek faxon jelezte, hogy a záró egyeztetésen más irányú elfoglaltság miatt nem tud részt 

venni, a 2005. 07- 19-i dátumú MSZO 1322/05. iktatószámú levelükben véleményezték a szabályozási 

tervet, véleményüket továbbra is fenntartják. 

A FŐTÁV RT. faxot küldött, melyben kéri az alábbi nyilatkozatuk megjelenítését: "A Millenniumi 

Városközpont területére tervezett létesítmények távhőellátása a kiépített távfűtő rendszerről gazdaságosan 

megvalósítható. A területen lévő távhőhálózatunk pontos ábrázolásával esetleges kiváltásával kapcsolatban 

a tervezet előkészítése során írt 208199/2005. számú levelünkben tett általános észrevételeinket továbbra is 

fenntartjuk."  

Az ÁNTSZ. az ülés előtt telefonon jelezte, hogy az egyeztetésen részt venni nem tud. 

Mindannyian megkapták a tervezői válaszokat, az ülésen kiosztottuk a Közlekedési Felügyeletnek írt 

tervezői választ, kérem a tervezőt, hogy erre majd térjen ki. 

Felkérem Dr. Nagy Béla a Műhely RT. Vezető tervezőjét tartson egy rövid összefoglalót.  

 

Dr. Nagy Béla ismerteti a tervet, ha van valami konkrét kérdésük szívesen válaszolok rá. 

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: Köszönöm a tervezőnek az ismertetését. A történeti áttekintést azzal 

egészíteném ki, hogy a korábbi terv az EXPO-hoz készült. Az EXPO lemondása után változatlanul az 

ingatlanhasznosítás területe maradt, ezután próbálták pályázaton értékesíteni a területet. Ezen a területen a 

beépítési feltételeket csak milliárdos kártalanítás után lehetne változtatni. Kérem nyilatkozzanak hogy a 

tervezői válaszban foglaltakat elfogadják-e, illetve ha maradt eltérő véleményük 
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Andrásik Katalin: Főpolgármesteri Hivatal. Főépítészi Iroda: Korábbi véleményt nem adtunk, a tervezői 

válaszok között nem szerepelünk. A Fővárosi Tervtanács véleményét olvasva, szeretnék választ kapni arra, 

hogy a szintterületi mutató meghaladja-e az 5,5-öt. A Fővárosi Tervtanács véleményében az szerepel, hogy 

jelentősen meghaladta ezt. Szeretném tudni, hogy változtatták-e a tervet? Tettek-e kísérletet arra, hogy 

kompenzálják a terhelést? 

 

Dr. Nagy Béla: A BVKSZ azt mondja, hogy KSZT-ben kell meghatározni az értékét. A parkolóház emelt 

magassága 2,6 szintenként.. Ezáltal több szintet lehet el helyezni, mint bármelyik elhelyezésben. 10 szintet 

lehet építeni egy telken. Erre ad felhatalmazást a BVKSZ.  A terhelésre vonatkozóan azt tudom mondani, 

hogy a KSZT a korábbi terhelési viszonyokat nem változtatja meg, az építési engedélyek miatt a szerzett 

jogokat nem sérthettük meg. Az építési engedélyekben megszerzett jogok 2007. márciusa előtt való 

elvonása kártérítési kötelezettséget von maga után.  

 

Andrásik Katalin:  Azt szeretném tudni, hol van ez az önálló parkolóház. Ez a parkolóház az egész 

területre megoldást ad? 

 

Dr. Nagy Béla: A kerület általános esetben nem kíván parkolóházakat a területen, kivéve a Lágymányos 

híd zajzónájának területét, ez a Művészetek Palotája híd felőli oldala és a multifunkcionális épület vége. A 

normatív szabályozás gyakorlatilag csak itt érvényesíthető. A területi főépítész is véleményezte ezt a 

megoldást. 

 

Andrásik:Katalin:  Csak ezen a területen lesz nagyobb a mutató? 

 

Dr. Nagy Béla: Az nem célja a tervnek, hogy növelje a meglévő terhelést. VK övezetben van a 

parkolóháznak nincs önálló övezete. A Tervtanácson elmondtam, hogy ez nem egy új terv. Ha minden 

házra már építési engedély van, akkor nincs mit újragondolni. A Tervtanács egy kicsit elrugaszkodott a 

valóságtól, amikor úgy kezelte a dolgot, mintha ez egy új terv lenne. Nem találtunk ki újat – sajnos – nem 

volt rá módunk, mert a szerzett jogokat nem sérthettük meg.  

 

Andrásik. Katalin: Pótlólag szeretne nyilatkozni. 

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: A Főépítészi Irodának több hónapja volt a véleményét megalkotnia. Az 

egyetértési jog gyakorlása során módjában van a Fővárosnak észrevételt tenni. Azt szeretném egyértelművé 

tenni, hogy aki a szerzett jogokat nem megsérti, az kártérítési felelősséggel tartozik, a Ferencvárosi 

Önkormányzat nem kíván kártérítést fizetni. 

 

Andrásik: Katalin: Majd az egyeztetési jog gyakorlása során térünk vissza rá. 

 

Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály Pap Katalin: Írásos észrevétel nem tettünk. A 

tervvel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy amíg nem történt kapavágás, addig még lehet 

változtatni. Mi fontosabb a szerzett jog, vagy az emberek alkotmányos joga. Hőszigetek keletkeznek, ez 

egészségkárosodást okozhat. Csodálkoztam azon, hogy a jelentős forgalomnövekedés hatására 14 %-osnak 

becsülik légszennyezés csökkenését. Vonatkozik-e a környezeti vizsgálat készítésének kötelezettsége erre a 

tervre? Szeretném megtudni mi az oka annak, hogy a Nemzeti Színház körüli parkterület, mely egy egysége 

művészeti alkotás, aminek története van, miért nem folytatódik?  Miért kell ide beépítést kitalálni? Nem 

tudom mi történik a két épület között, Miért nem marad ott park. A környezet-romlásra milyen 

intézkedések történtek. Hogy áll az alkotmányos jog és a szerzett jog. Ide nem illik a MOL-kút. 

 

Dr. Nagy Béla: a hőszigetesedés egy meglévő folyamat, nem ez a terv okozza. A korábbi tervben kellett 

volna vizsgálni 1992-ben. Ez a terv 2005-ben készül. Készült légcsatorna vizsgálat, ami nem ezt igazolta. A 

benzinkút különleges helyzet. A szerződések alapján a benzinkút úgy került el innen, hogy ide 

visszaépíthető, ezért tartalmazza a szabályzat. Több megoldási lehetőség is beépült a tervbe. A Színház 

mögött max. 7,5 m magas építmény építhető, ekkora a Török Péter által tervezett grotta. Ennél magasabb 

épülethez az összes érdekelt közös elhatározással kiírt pályázata szükséges. A MOL-kút a szerződések 

szerint visszaépül, ezt a terv lehetővé teszi.  
 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a környezetvédelmi hatóságnak joga volt 

arra, hogy észrevételeket tegyen az építési engedélyezés során. A környezeti állapotokról több vizsgálat 

készült. Ezt figyelembe lett véve a tervnél. A Nemzeti Színház. a Minisztérium és a tervező között per van 
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folyamatban, ebben mi nem kívánunk részt venni. A park el nem készült részén jelenleg murvázott 

területen parkolnak, ami ebben az övezetben megengedhetetlen. Sajnálatos, hogy a Nemzeti Kertjének ez a 

része nem valósult meg, nem tehetem meg, hogy ne adjak építési helyet ennek, mert kártérítési 

kötelezettség keletkezne. Tavaly fel lett kéve a Minisztérum által a tervező, hogy készítsen módosított 

tervet a megadott pénzügyi kereteken belül. Ennek a tervező nem tett eleget. Mi mind az eredeti, mind a 

tervezett megoldásnak próbáltunk eleget tenni. A labirintust sajnos sokan nyilvános illemhelynek tekintik. 

Nem lehet a területen egy pohár vizet inni, nem épültek meg azok a létesítmények Ez az építési hely ezt a 

célt szolgálja. 

A MOL-lal kapcsolatban kezdeményeztünk egy sokkal jobb változatot, de a Főváros még nem járult hozzá.  

 

Pap Katalin: A környezeti vizsgáltból tudom, hogy van hőszgietesedés. A jogvitákba nem szeretnék 

beleavatkozni. Az előttem lévő szabályozási terv 21 m-es építmény-magasságot jelölt. A Nemzetinek volt 

valamilyen jogosítványa ahhoz, hogy túlterjeszkedett a telkén, de a parkkal adott valami többet az 

önkormányzatnak.  

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: : szeretném ezt a párbeszédet lezárni, szeretném a többi hatóságot kérni, hogy 

nyilatkozzanak. 

 

Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztály Csók László: Pontosítani szeretném az árvízvonallal 

kapcsolatosakat. A fővédvonal jelenleg is a 2-es villamos vonalában helyezkedik el. Jelenleg is hullámtér, a 

46/1999. Korm. Rendelet szabályozza. 

 

Dr. Nagy Béla: A védvonal még hivatalosan nem került bejegyzésre, de nem hullámtér, hiszen akkor nem 

lehetne VK övezetben. Nem lehet hullámtér, csak árvízzel veszélyeztetett terület, de ha ezt elönti a víz, 

egész Budapest is veszélybe kerülne.  

A tervezési területen kívül volt tényleges probléma, de azóta az is megoldódott.  

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: Az építési engedély során a szakhatóságok nyilatkozatot tettek, minden 

szakhatóság elfogadta. Nem tudom hogy kell értelmezni, hogy egy hatóság sem tett észrevételt hullámtérre. 

A Fővárosi Önkormányzat mulasztásban van, mert 15 éve kijelölte építési övezetbe a területet és nem tett 

intézkedéseket. A probléma ténylegesen megoldott, a jogi problémát nem kívánjuk a terv keretében 

rendezni. 

 

Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztály Gálfi Gábor: Észrevételt nem tettünk, tervezői 

választ emiatt nem kaptunk. A párkánymagasság nem mindenhol 28 m, helyenként magasabb. 

Összhangban áll-e ez a magasházakra vonatkozó korlátozásokkal.?  

 

Dr. Nagy Béla: Elméletileg csak a megmutatott pici részen magasabb. A padlószint magasság szerint a 

magasház kategóriába nem tartozó épületek, de a nagy belmagasság miatt emelkednek a 

párkánymagasságok. 

 

BKV Czimmermann József: A tervezetet írásban véleményeztük, a tervezői választ elfogadjuk. 

 

Hegedűsné Hennel Ágnes FCSM: az alátámasztó munkarésszel kapcsolatban vannak bizonyos 

számításbeli problémák. Nem azok az adatok szerepelnek benne, amik a már meglévő építési 

engedélyekben. Ennek pontosítását kértük, megtörtént, elfogadtuk,  a véleményünk postán érkezik. 

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: ez az alátámasztó munkarészben van, nem kerül jóváhagyásra. 

 

Budizsa Péterné: EKO Egyesület: Szép ez a terv, de mi szemben a szenvedő alanyai vagyunk. A Főváros 

és a kerület tervez-e valamit a védelmünkre, A zajszint, a légszennyezettség növekedik. A zöldterület a 

Nemzeti körül van, de előttünk csak épületek. A lakossági fórumra nem kaptunk meghívást. 

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: A területen lakók érintettek, őket hívtuk meg a lakossági tájékoztatóra. A 

kerület önkormányzat a lakosság érdekében kísérel meg a környezeti és egyéb állapotokon javítani. Ebben 
az építkezésben a kerületi önkormányzatnak kis beleszólása volt és van ma is. De sok zöldterület fog 

megvalósulni a területen. A Duna-parti sétány, a Gregersen tér sok növényzetet tartalmaz. Fog még 

készülni közpark. A lehetséges keretek között a kerület a lakók érdekében próbálta a zöldterületi arányokat 

minél nagyobb mértékben növelni. A Soroksári útnak, mint főútvonalnak olyan mértékű a zajterhelése, 
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amelyre pillanatnyilag nem látunk megoldásokat. A főhálózat fejlesztési tervek fogják távlatban ezeknek az 

útvonalaknak a tehermentesítését megoldani. Az élhetőbb környezet az egész főváros ügye. Számos 

közlekedésfejlesztési terv szükséges ahhoz, hogy esély legyen arra, hogy elviselhető mértékű legyen a 

forgalmi terhelés. A kerület nagyon sokat tesz ez ügyben, TEMPO 30-as területeket jelölt ki, új parkot 

létesített. Az a célunk, hogy minél több zöldterületet hozzunk létre. A rehabilitációs területen valamennyi 

tömbbelsőben nagyméretű zöldterületeket valósít meg. Reménykedem abba, hogy az Önök közvetlen 

környezete is fog javulni. Erre az önkormányzatnak nincs módja ígéretet tenni, de szorgalmazzuk.  

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: Megadom a tervezőnek a válaszadási lehetőséget a Főváros által felvetett 

problémákra. 

 

Dr. Nagy Béla: A Nemzeti Színház mögötti építési hely 21 m-es lehetséges építmény magassága, azonos a 

Művészetek Palotájának alacsonyabb tömbjével.  

 

Dr. Sersliné Kócsi Margit: Az eredeti városrendezési koncepcióban szereplő térfal helyreállításának 

lehetőségét kívánjuk biztosítani ezzel, építészek, szakmai fórumok véleménye alapján.  

 

Szalai Lajosné EKO Egyesület: Van-e olyan terület, ahol azt lehet mondani, hogy ne épüljön semmi? A 

lakossági tájékoztatások nem sokat érnek a Dunaház felépítését sem sikerült megakadályozni.  

 

Dr.Sersliné Kócsi Margit: A Millenniumi Városközpontban nincs ilyen terület, csak a közparkként 

kijelölt területek. 

 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, az egyeztetést Dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet a jelen lévők aláírásukkal hitelesítik:  

 

 

 


