
2-A sz. melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (………...) rendelete 

a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – 

Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

25/2016. (XI.22.) 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. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – 

Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

25/2016. (XI.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében szereplő 1., 4., 

7., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 19., 21., 22., 23., 24., 26., és 27. pontok törlésre kerülnek. 

 

2.§ 

 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjában szereplő „SZ-1 Szabályozási Terv” 

melléklet jelen rendelet 1. sz. mellékletére módosul. 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „K-1 Közterületek átlagos 

szélessége és az egyes utcaszakaszokra vonatkozó maximális párkánymagasságok értékei” 

melléklet jelen rendelet 2. sz. mellékletére módosul. 

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő „M01 M-1 Építési övezetek 

beépítési határértékei” melléklet jelen rendelet 3. sz. mellékletére módosul. 

 

3.§ 

 

(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. 

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „Ln-1: 3.0 (2.5+0.5) 

Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület” 

kifejezés „V Ln-1: 3.75 (2.75+1.0) Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, 

zártudvaros beépítésű lakóterület” kifejezésre módosul. 

 

4.§ 

 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése 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. 

(2) A Rendelet 8. § (7) bekezdése az alábbiakra módosul: 

A KZ jelű területeken térszín alatt kizárólag a telkeket határoló épületekhez tartozó 

gépjárműtárolók létesíthetők, ezek parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja 

meg a KZ telek területét, de egy szinten a parkolóterület nem haladhatja meg a KZ telek 

területének 60 %-át. 

5.§ 
 

(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. § (3) bekezdése c) pontja törlés kerül. 

(3) A Rendelet 9. § (7) bekezdése az alábbiakra módosul: 

Meglévő épület tetőterének beépítése csak abban az esetben megengedett, ha az új rendeltetési 

egység után számított gépjárművek elhelyezése jelen rendelet parkolási előírásai szerint 

megoldható. 

(4) A Rendelet 9. § (8), (9) (10) és (11) bekezdései törlésre kerülnek. 

 

6.§ 
 

(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 d) 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. § (5) bekezdése törlés kerül. 

 

7.§ 
 

(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. 

8.§ 
 

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

 

9.§ 



 

(1) A Rendelet 14. § (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), (6), (8), (9), (10) (11), és (12) bekezdései törlésre 

kerülnek. 

(2) 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 19. § (2), (3), (4) és (10) bekezdései törlésre kerülnek. 

 

13.§ 
 

(1) A Rendelet 22. § (5) bekezdésének t) pontja az alábbiakra módosul. 

az Ln-1/IX-R/34 jelű építési övezetben: összevonandóak a 37771 és a 37772 helyrajzi számú 

telkek, valamint összevonandóak a 37775 és 37776 helyrajzi számú telkek. Ezen telek csak 

azok összevonása után egy-egy önálló telekként építhetők be, azokon a beépítés ütemezhető. 

(2) A Rendelet 22. § (5) bekezdése kiegészül a következő y) ponttal. 

megépült parkolóban kialakított parkolóférőhelyek száma nem csökkenthető. 

 

 

14.§ 
 

(1) A Rendelet 26. § (4) bekezdése törlésre kerül. 

 

15.§ 

 

(1) A Rendelet 27. §-a helyébe az alábbaiak lépnek: 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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 

25/2016. (XI.22.) rendeletet Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs 

Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca 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., 5., 8., 9. 10., 11., 19. és 26.§-hoz 

 

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

rendelkeznek, melyek más egyéb hatályos jogszabályokban kerültek definiálásra. 

 

A 2.§-hoz 

 

A Rendelet 2. §-a hatályos rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik, mely 

módosítások egy részről a Fővárosi Rendezési Szabályzatnak való megfeleltetést 

tartalmazzák, másrészt rajztechikai hibajavítások és pontosítások. 

 

A 3. és 6.§-hoz 

 

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

megfeleltetése a hatályos rendelet szövegének. 

 

A 4., 7. és 12.§-hoz 

 

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

más egyéb hatályos jogszabályok előírásainak alkalmazása alapján szükségesek. 

 

 

A 14.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 


