
1-A sz. melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (………...) rendelete 

a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 

37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – 

Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által 

határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelet 

módosításáról 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

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

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetésben foglaltak 

lefolytatásával a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) 

hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 

(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – 

Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) 

rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz 

közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 

(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – 

Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében szereplő 3.-14. pontok törlésre 

kerülnek. 

 

2.§ 

 

(1) A Rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő „Vt-V: 4.75 (3.25+1.5) 

városközpont terület” kifejezés „Vt-V: 5.0 (3.5+1.5) városközpont terület” kifejezésre 

módosul. 

3.§ 

 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének d) pontja törlésre kerül, a bekezdés az alábbiakra 

módosul: 

Védelem alatt nem álló épület, épületrész akkor bontható, ha  

a) nem áll értékvédelem alatt, 

b) helyi és fővárosi védelem alatt álló épület, épületrész esetén, ha azt életveszély elhárítása 

szükségessé teszi, 

c) helyi és fővárosi védelem alatt álló épület, épületrész esetén a védettség megszűnését 

követően. 

 

4.§ 
 

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének bevezető mondata az alábbiakra módosul: 



Új épület létesítése, meglévő épület átépítése, épület, épületrész, és helyiség 

rendeltetésmódosítása esetén lakóhelyiség padlószint-magasságának a közterülettel határos 

épülettraktusban a közterületi járdaszinttől függőlegesen felfelé mért legkisebb értéke: 

(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése, (7) bekezdésének c) pontja, (8), (9) és (10) bekezdései 

törlésre kerülnek. 

 

5.§ 
 

(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul: 

az épület építményrészei nem nyúlhatnak túl a megengedett legnagyobb párkánymagasság 

vonalától a telek irányába emelkedő ferde síkon és az e metszésvonal felett 7,0 méteres 

távolságban lévő vízszintes síkon (a továbbiakban együtt: magassági síkok). A ferde sík 

hajlásszöge legfeljebb 45 fok, műemléki védelem alatt álló épületek esetén – ha az eredeti 

tetőszerkezet ezt indokolja – legfeljebb 60 fok. 

(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdésének c) pontja az alábbiakra módosul: 

a Duna-part menti épületsor meglévő épületeinek párkánymagassága nem növelhető, kivéve 

az alábbi eseteket 

- sérült, elpusztult tetőzet, vagy épületdísz visszaépítése, helyreállítása 

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállítása 

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállítása 

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőgerincéhez való illeszkedés során, ha 

ahhoz szomszédos új épület csatlakozik. 

(3) A Rendelet 10. § (2) bekezdésének e) pontja az alábbiakra módosul: 

a megengedett legnagyobb párkánymagasságtól - a jelen rendelet előírásainak figyelembe 

vételével – el lehet térni, ha  

- az adott közterület felől - a saroképület kivételével - a meglévő épületek többségének 

párkánymagassága a megengedett értéket meghaladja, és 

- az adott ingatlannal - ugyanazon közterület felől - közvetlenül szomszédos épületek 

valamelyikének párkánymagassága a megengedett értéknél legalább 3,0 méterrel nagyobb. 

(4) A Rendelet 10. § (4), (5), (6) és (7) bekezdései törlésre kerülnek. 

 

6.§ 
 

(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

Az egyes épületekre vonatkozó védettségeket a mindenkori hatályos jogszabályok 

tartalmazzák (műemlék, fővárosi védelmek, kerületi védelmek), ezeket a Szabályozási Terv 

tájékoztató elemként tartalmazza. 

7.§ 
 

(1) A Rendelet 12. § -a törlésre kerül. 

 

8.§ 
 

(1) A Rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: 

Amennyiben a szükséges parkolóférőhelyek kialakítása telken belül műszakilag nem vagy 

csak az előírt mértékhez képest korlátozottan lehetséges a szükséges parkolóférőhely 

megváltásának összege parkoló-férőhelyenként a helyi önkormányzati részére fizetendő 

2.000.000,- forint, mely összeg a rendelet hatálybalépését követő második évtől minden 

naptári év január 1-vel az azt megelőző év hivatalosan közzétett inflációs rátájával módosul. 

A parkolóférőhelyek megváltásáról szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult. 



 

9.§ 
 

(1) A Rendelet 14. § (1), (2), (3) (4), (5), (6) és (7) bekezdései törlésre kerülnek. 

 

10.§ 
 

(1) A Rendelet 15. § -a törlésre kerül. 

 

11.§ 
 

(1) A Rendelet 17. § (1), (2), (3) (5), (8), (9) és (10) bekezdései törlésre kerülnek. 

(2) A Rendelet 17. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 

A Corvinus Egyetem mellett üzemelő gáznyomásszabályozó rekonstrukciója esetén csak 

esztétikus, a díszburkolattal harmonizáló, járófelületnek alkalmas födémszerkezetű, kis 

helyigényű nyomásszabályozó telepíthető. 

(3) A Rendelet 17. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul: 

A Szabályozási Területen a talaj-és rétegvíz áramlást várhatóan befolyásoló terepszint alatti 

építkezés esetén hidrológiai szakvélemény eredménye alapján műszaki szükségszerűség 

esetén a talaj és rétegvizek megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés keretében gondoskodni 

kell. 

 

12.§ 
 

(1) A Rendelet 18. § (4) bekezdése törlésre kerül. 

 

13.§ 
 

(1) A Rendelet 19. § -a törlésre kerül. 

 

14.§ 
 

(1) A Rendelet 21. § (4) bekezdésének fb) pontja törlésre kerül. 

(2) A Rendelet 21. § (4) bekezdésének fc) pontja az alábbiakra módosul: 

meglévő épület átépítése, emeletráépítés, bővítés esetén: az épület általános célú bruttó 

szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a négy- és félszeresét (4.5 m
2
/ telek m

2
) 

(3) A Rendelet 21. § (5) bekezdésének a) pontja törlésre kerül. 

(4) A Rendelet 21. § (5) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul: 

a Kálvin tér 7/a sz. (hrsz.: 37016) új épület építése esetén: az építhető párkánymagasság 

legfeljebb 15 m 

(5) A Rendelet 21. § (5) bekezdésének e) pontja törlésre kerül. 

 

15.§ 
 

(1) A Rendelet 26. § (2) bekezdése törlésre kerül. 

 

 

16.§ 

 

(1) A Rendelet 28. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 



Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet 28. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 31/2004. ( X. 18.) számú rendelete a Budapest IX. kerület Fővám tér - 

Kálvin tér térségére vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról. 

 

 

Budapest, 2018. …………... 

 

 

dr. Bácskai János     dr. Dombóvári Csaba 

polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A fenti rendelet 2018. ………….-én kihirdetve. 

 

dr. Dombóvári Csaba 

jegyző 

  



A rendelettervezet részletes indokolása 

 

 

Általános indokolás 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 

17/2016. (VII.05.) rendeletet Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – 

(37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - 

Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – 

Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 

(továbbiakban: Rendelet), mely rendelet megalkotását követően több olyan jogszabály került 

módosításra illetve megalkotásra, mely a rendelet tartalmi elemeit, előírásait érinti, így 

szükséges ezek módosítása, pontosítása illetve törlése állami főépítészi eljárásban. 

 

 

Részletes indoklás 

 

Az 1., 7., 9., 10., 11., 12., 13. és 15.§-hoz 

 

A Rendelet fenti §-ai a hatályos rendelet azon pontjainak törléséről és pontosításáról 

rendelkeznek, melyek más egyéb hatályos jogszabályokban kerültek definiálásra. 

 

A 2., 5. és 14.§-hoz 

 

A Rendelet fenti §-ai a módosításra került hatályos Fővárosi Rendezési Szabályzatnak való 

megfeleltetése a hatályos rendelet szövegének. 

 

A 3., 4., 6. és 8.§-hoz 

 

A Rendelet fenti §-ai a hatályos rendelet azon pontjainak pontosításáról rendelkeznek, melyek 

más egyéb hatályos jogszabályok előírásainak alkalmazása alapján szükségesek. 

 

 

A 16. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről, valamint a a Budapest IX. kerület Fővám tér - Kálvin tér 

térségére vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet 

hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 


