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1. sz. melléklet: Budapest IX. Kerület „Vágóhíd utca és környéke” Kerületi Építési Szabályzata – válaszok a beérkezett 
véleményekre 

 

BUDAPEST, IX. KERÜLET „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”  

SOROKSÁRI ÚT – HALLER UTCA – FEHÉR HOLLÓ UTCA – (38283/8) HRSZ-Ú KÖZTERÜLET – SZENT LÁSZLÓ 

KÓRHÁZ 38283/5 HRSZ TELEKHATÁRA – KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT – ALBERT FLÓRIÁN ÚT – FERENCVÁROSI 

PÁLYAUDVAR – MÁV BUDAPEST-KELEBIA VASÚTVONAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET 

KERÜLETI  ÉPÍTÉS I  SZABÁLYZAT  

EGYEZTETÉS I  EL JÁRÁS  ALAPJÁN  MÓDOSÍTOTT  TERVDOKUMENTÁCIÓ  
 

VÁLASZOK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEKRE 

2017 OKTÓBER  
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § - előzetes tájékoztatási szakasz 

1. XIX. kerület KISPEST Önkormányzata Kp/32304-1/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

2. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Út- és Hídügyi Főosztály 
Engedélyezési és Forgalomszabályozás Osztály 

Kp/32304-2/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

3. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kp/32304-3/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni, véleményt ad 

4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Kp/32304-4/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

5. Budapest Főváros Kormányhivatala – 
Kormánymegbízott (KÖZEG) 

Kp/32304-5/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

6. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kp/32304-6/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni, véleményt ad 

7. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzata 

Kp/32304-7/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

8. Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kp/32304-8/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

9. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzata 

Kp/32304-9/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

10. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kp/32304-10/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

11. Budapesti Rendőr-Főkapitányság 
Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztály 

Kp/32304-13/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

12. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kp/32304-14/2016/X. az eljárásban nem kíván részt 
venni 

13. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kp/32304-15/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

14. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész 

Kp/32304-16/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

15. KDV Vízügyi Igazgatóság Kp/32304-17/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

16. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Útügyi Osztály 

Kp/32304-19/2016/X. az eljárásban részt kíván venni 

17. Budapest Főváros Önkormányzata  
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Kp/17034-20/2017/X. az eljárásban részt kíván venni 
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314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz 

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős 
Helyettes-államtitkár 

Kp/17890-8/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel, áthelyezve a Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztálya 
részére 

2.  METRODOM Kivitelező Kft., Kiss Gábor ügyvezető 
partnerségi vélemény (ingatlantulajdonos) 

Kp/17890-9/2017/X. észrevételek 

3. BKV Zrt. Tranzakciós Főosztály, Scneider Sándor 
ingatlanrendező földmérő 
partnerségi vélemény (ingatlantulajdonos) 

Kp/17890-10/2017/X. észrevételek, javaslatok 

4.  FŐTÁV Távhőszolgáltató Zrt., Sulán Gabriella 
építésjogi projectelőkészítő 

Kp/17890-11/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel, javaslatok 

5. KDV Vízügyi Igazgatóság Kp/17890-12/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel 

6. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzata 

Kp/17890-13/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel 

7. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kp/17890-15/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel 

8. Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kp/17890-16/2017/X. nincs észrevétel, kifogást nem 
emel 

9. Skanska Magyarország Ingatlan Kft. 
partnerségi vélemény (ingatlantulajdonos) 

Kp/17890-16/2017/X. észrevételek, javaslatok 

10. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Útügyi Osztály 

Kp/17890-18/2017/X. észrevételek 

11. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész  

Kp/17890-19/2017/X. észrevételek 

12. Budapest Főváros Önkormányzata  
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Kp/17890-20/2017/X. észrevételek 

 
 
 
 
VÁLASZOK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEKRE 
 
ad) 2 METRODOM Kivitelező Kft., Kiss Gábor ügyvezető, partnerségi vélemény (ingatlantulajdonos) 

A Mester utca –– Máriássy utca –– Soroksári út –– Vágóhíd 
utca által határolt tömbben végez lakóingatlan fejlesztési 
munkákat a Metrodom cégcsoport. 
A Vágóhíd utca és környéke KÉSZ tervének anyagához az 
alábbi észrevételt, kérést terjesztem elő: 
A 11. pont 7 bekezdésnél a felszíni parkolás tilalma alól 
kivétel legyen: 

- a KÉSZ ben meghatározott (építési telken belüli) 
közhasználatra megnyitott területen kialakított 
felszíni parkoló, mely az építési teleken belüli 
parkolószámba beleszámít. 

Indoklás: 
A közhasználtra megnyitott területen kialakuló utak 
közterületként funkcionálnak, így ezen utakhoz 
kapcsolódóan a parkolók kialakítása indokolt.  

Részben elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben, 
valamint a szabályozási tervlapot javítottuk, 
tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos építési 
szabályzatban az előírás szerepel, és a beruházás 
folyamatban van. 
Az új jogszabályi környezet (FRSZ) kizárólag közcélú 
parkolók elhelyezését teszi lehetővé közhasználatra 
megnyitott területen, így a szabályozási terven a 
közhasználatra megnyitott területek szélessége 
csökkentésre került, és ezekhez kapcsolódóan az egyes 
telkek területén létesíthetők felszíni parkolóférőhelyek. A 
terven eszközölt javítás a területen lehetővé teszi az eddig 
megépült ütemekkel azonos kialakítást  jogerős építési 
engedéllyel rendelkező beruházások területén is az új 
jogszabályoknak megfeleltetve. 

 
  



 

 

 

3 
  v á g ó h í d           BUDAPEST IX. KERÜLET „VÁGÓDÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

ad) 3 BKV Zrt. Tranzakciós Főosztály, Scneider Sándor ingatlanrendező földmérő, partnerségi vélemény 
(ingatlantulajdonos) 
 

A tervezett KÉSZ véleményezéséhez kérjük tárgybeli 
területre vonatkozó szíves tájékoztatásukat. 
Társaságunk a Ferencváros kocsiszínt üzemelteti a 38276 
hrsz-ú tulajdonunkat képező és a 38279/3 hrsz-ú részarány 
tulajdonunkban lévő területen. 
Az új KÉSZ szerint a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerinti 
terület felhasználási egységen Vi-1 3.5 (2.5+1.0) belül a 
38276 hrsz. területét az egyeztetési tervdokumentáció 133 
oldalon lévő táblázat szerint Vi-1-IX-V/49-3 jelű, míg a 
38279/3 hrsz. területét Vi-1-IX-V/49-2 K-Közl jelű tervezett 
építési övezetbe sorolja. 
Az FRSZ szerinti terület felhasználási egység, Vi-1 3.5 
(2.5+1.0) jelű építési övezetekre vonatkozó előírások, mely 
mindkét ingatlanra vonatkozik (a tervezett KÉSZ 3.3.4. 
pontja első bekezdés, 119. oldal) szerint az építési övezet 
területén közlekedési kiszolgáló létesítmény (villamos 
remiz) is elhelyezhető. 
Mivel a villamos kocsiszín a 38276 hrsz. teljes területét 
lefedi, kérdésünk, hogy a Vi-1-IX-V/49-3 jelű építési övezet 
miért nem kap K-Közl (közlekedéshez kapcsolódó épületek 
elhelyezésére szolgáló terület) kiegészítést és ha ennek 
módosítását kérnénk, az mennyiben szűkítené az ingatlan 
terület felhasználásának lehetőségeit? 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
A tervezett övezetek az Fővárosi Rendezési Szabályzat 
területfelhasználási egységei alapján kerültek 
meghatározásra, 

mely a jelenlegi remiz területére nem jelöl K-Közl területet, 
ettől függetlenül természetesen erre a funkcióra 
használható a továbbiakban is. 

A 20. § (1) bekezdés l) pontjában nevesítve is van a 
közlekedési kiszolgáló létesítmény (villamosremiz). 
 
A K-Közl területfelhasználási egységre történő módosításra 
vonatkozóan a kérdéses ingatlan esetében a Főváros 
Közgyűlés jogosult dönteni, szalmai véleményünk szerint 
azonban, mivel az adott funkció ezen területfelhasználási 
egységen belül is elhelyezhető, így a javasolt kiegészítés az 
ingatlan távlati hasznosíthatósága szempontjából 
kedvezőtlenebb lenne. 
 

 
 
ad) 4 FŐTÁV Távhőszolgáltató Zrt., Sulán Gabriella építésjogi projectelőkészítő 
 

 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
A jelenlegi jogszabályok alapján a javasolt 
kiegészítés a Kerületi Építési Szabályzat 
rendeletében nem szerepeltethető, 
azonban javaslatként megvizsgáljuk a 
készülő Településképi Rendelet 
közműellátásra vonatkozó fejezetében 
annak szerepeltetését. 

 
 
ad) 9 Skanska Magyarország Ingatlan Kft., partnerségi vélemény (ingatlantulajdonos) 
 

Az építési szabályzat tervezetében a következő, lehetőség 
szerint korrigálandó pontokat találtuk: 
- 11.§ 11. pont: irodafunkció esetén az épület területének 
minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete után - így a 
teljes épület (parkolókkal, egyéb területekkel együtt) lenne 
a javasolt szöveg: 
irodafunkció esetén az épület iroda rendeltetésű 
területének minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete 
után 
 
- 13.§ 5. pont: A Szabályozási Területen terepszint alatti 
építkezéssel a talaj-és rétegvíz áramlás útját elzárni nem 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben javításra 
került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben javításra 
került. 
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szabad, annak megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés 
keretében gondoskodni kell. - műszakilag nem tűnik jól 
megvalósíthatónak (még megfelelő geotechnika esetén 
sem lehet igazán tudni, hogy milyen rétegvizek jelennek 
meg az egyes pontokon egyes időpontokban). Minden 
mélyebben alapozott épület belenyúl a felszín alatti vizek 
rendszerébe, azonban ez nem minden esetben jelent 
problémát. Javasolt szöveg: 
A Szabályozási Területen a talaj-és rétegvíz áramlást 
várhatóan befolyásoló terepszint alatti építkezés esetén 
hidrológiai szakvélemény készítendő, annak eredménye 
alapján műszaki szükségszerűség esetén a talaj és 
rétegvizek megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés 
keretében gondoskodni kell. 
 
14.§ 3. pont: Az épületek homlokzati síkján és tetőzetén 
kültéri klímaberendezés, fémkémény nem helyezhető el. - 
túlságosan tág értelmezést tesz lehetővé a tetők esetében, 
javasolt szöveg: 
Az épületek homlokzati síkján és magastetők felületén 
kültéri klímaberendezés, fémkémény nem helyezhető el. 
 
A meglévő épületek közötti telepítési távolság kérdésében 
az OTÉK 36.§ 1-3 pontjai szerint: 
- a OTSZ által meghatározott tűztávolság a legrosszabb 
esetben sem több 10 méternél, ez a szabályozás előírásai 
miatt automatikusan teljesül 
- amennyiben huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek 
néznek egymásra, úgy az épületek közötti távolság az új 
szabályozás szerint a Skanska telken 22,5 méter, a BKV 
telken 10 méter. Mivel jelenleg 10 és 15 mélteres 
távolsággal dolgozunk a telekhatárhoz képest, ha a BKV 
telken a Skanska beruházását megelőzve megépül egy 
olyan épület, amelynek Skanska felé néző részén huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiségek (pl. irodák) vannak, 
akkor ez áttervezést igényel majd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletből töröltük, az 
előírás pontosítva a településképi rendelet fogja 
tartalmazni. 
 
 
 
 
Döntést nem igénylő szakmai észrevétel. 

 
 
ad) 10 Budapest Főváros Kormányhivatala Útügyi Osztály 
 

A terv több övezet esetében a jelenleg hatályos KVSZ-hez 
képest is jelentős mértékű többlet építési jogot 
keletkeztet. Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozás a 
jelenlegi beépítés mellett is jelentős fejlesztési lehetőséget 
biztosít, a szintterületi mutatók további növelését – a 
közlekedési kiszolgálhatóság szempontjából nem tartjuk 
reálisnak. 
 
Hiányoljuk a keletkező többlet építési lehetőség 
közlekedési kiszolgálhatóságának távlati forgalmi 
adatokkal történő igazolását, mid a közúti, mind pedig a 
közösségi közlekedésre vonatkozóan. Különös tekintettel 
arra, hogy a környező, csúcsidőben kapacitáshatáron 
üzemelő főútvonalak hálózati fejlesztése befejeződött, a 
tervezett létesítmények távlati forgalom növekménye a 
meglévő forgalmi kapacitásviszonyokat nem 
befolyásolhatja. 
 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
Az építési övezetek beépítési paraméterei a terület 
felhasználási egységen belül meghatározott összes építési 
övezet megengedett szintterülete együttesen nem haladja 
meg a Fővárosi Rendezési Szabályzat beépítési sűrűségi 
mutatói alapján számított szintterületet, így megfelel az 
5/2015. (II.16) Fővárosi Közgyűlés rendelettel jóváhagyott 
Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) 4. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 
A területen a korábbi – jelenleg még hatályos Kerületi 
Építési Szabályzat – övezeti rendszere került alkalmazásra, 
azok alkalmazott paramétereiben kisebb mértékű 
változások történtek a hatályos FRSZ-nek megfelelően, 
ezzel együtt meg kell jegyezzük, hogy a területen egyes 
területegységek a jelenleg még hatályos terv alapján nem, 
vagy a lehetőségekhez képest korlátozott mértékben 
kerültek beépítésre, így a tervezett módosítás a korábbi 
tervhez képest érdemi forgalmi kapacitásnövekedést nem 
okoz. 
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A szabályozási tervvel kapcsolatos észrevételeink 
a) A 72/A és 72/B tömbökön jelölt közforgalom elől 

el nem zárt magánutakat a kezelői feladatok 
megfelelő és problémamentes ellátása miatt 
közútként tartjuk szükségesnek kiszabályozni 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) A terv javaslatot tesz az Óbester u. folytatásaként 
egy É-D irányú Könyves Kálmán körútig tartó út 
(Fornyák Géza u.) kialakítására, azonban a 
szabályozási terven a 47/E tömbben a Fornyák 
Géza utca csak egy rövid szakaszon van 
kiszabályozva. így a fenti fejlesztés nem 
értelmezhető. 

Döntést nem igénylő de részlegesen elfogadásra jabasolt 
észrevétel. 
a) 72/B tömbökön jelölt közforgalom elől el nem zárt 

magánutak a jelenleg hatályos terv szerint telken belül 
önállóan kerülnek kialakításra, a beruházások jogerős 
építési engedély alapján folyamatban vannak. A 72/A 
tömbben ezek egy része már kialakításra került. 
Tekintettel arra, hogy a még hatályos terv alapján ezen 
magánutak közterületként történő kialakítása sem a 
tulajdonos, sem az Önkormányzat számára nem lett 
volna kedvező, így ezek kiépítését és üzemeltetését a 
tulajdonos vállalta szerződéses formában, a 
közforgalom elől el nem zárt magánutakat a 
szabályozási terven pontosítottuk. 

b) A terven szereplő közterületalakítási javaslat, mely a 
jelenleg kialakított 38282/10 hrsz-ú telekre vonatkozik, 
a meglévő (38282/3) közterületi helyrajzi számú 
Forinyák Géza utca folytatása, azon célból, hogy a 
Máriássy utca vonalában tervezett közterület 
kialakításáig és megvalósulásáig a jelenleg közterület 
kapcsolattal nem rendelkező 38265 hrsz-ú telek 
feltárható legyen. 

A közlekedési javaslatban szereplő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az alábbi véleményt adjuk: 
 
 

c) A tervezett forgalmi rend tervlapon nem 
szerepelnek sem a Soroksári út Haller u. – Dandár 
u. csomópont rendszer átalakítására, sem a 
Mester utcai villamospálya nyomvonalának 
középfekvésbe helyezésére és az éritett 
csomópontok átépítésére tett javaslatok. 

d) A Könyves Kálmán körúthoz kapcsolódó 
fejlesztések leírása több esetben 
értelmezhetetlen. A várható fejlesztéseknél a 
Vágóhíd utcai közúti aluljáró bővítése 
feltételezhetően a Gubacsi úti közúti aluljáróra 
vonatkozik. 

e) A Mester utcai csomópont „széthúzott” 
felbővített kialakítás”, valamint 
 
 
 
 

f) a „hivatkozott területre kihajtó csomópont a Fék 
utcánál” szövegrészek önmagukban 
értelmezhetetlenek. 

Általánosságban felhívjuk a figyelmet, hogy a 
csomópontfejlesztésekre tett javaslatok esetében érdemi 
véleményt csak útépítési ill. forgalomtechnikai helyszínrajz 
ismeretében áll módunkban adni. 

Részben elfogadásra javasolt, valamint döntést nem 
igénylő észrevételek. Az alátámasztó munkarészek 
kiegészítésre kerültek. 

 
c) A Soroksári út – Dandár utca csomópont rendszer 

átalakítása a tervezési területen kívül esik, városépítési 
szabályozást nem igényel. 
 
 
 

d) A Vágóhíd utcai közúti aluljáró bővítés a Gubacsi úti 
közúti aluljáróra vonatkozik, javítjuk. 
 
 
 
 

e) A Mester utcán jelenleg oldalfekvésű villamos pálya 
középfekvésű kialakítása városépítési szabályozást 
nem igényel. Megvalósítása kismértékű 
kapacitásbővüléssel járna, de a megvalósítás időpontja 
nem ismert. Helyszínrajzi és csomópontjainak 
kialakítását a mellékelt fedvényterv ábrázolja. (KJ-4-7) 

f) A Könyves Kálmán krt. – Mester utcai nagykapacitású 
széthúzott jelzőlámpás csomópont városépítési 
szabályozást nem igényel. A megvalósítás időpontja 
nem ismert. Helyszínrajzi és kialakítását a mellékelt 
fedvényterv ábrázolja. (KJ-4-6) 

 

A rendelettel kapcsolatos észrevételeink: 
11. § (8) bek. 1. pontját kérjük kiegészíteni azzal, hogy 
„azonban épületenként összességében a lakásszámnak 
megfelelő számú férőhelyet szükséges létesíteni.” 

Döntést nem igénylő észrevétel, el nem fogadott, nem 
jogszabályon alapuló észrevétel. 
Az OTÉK Járművek elhelyezésére vonatkozó alábbi 
előírása: 

42. § (1) Az új építmények, önálló rendeltetési 
egységek, területek rendeltetésszerű használatához - a 
helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének 
hiányában a (10) és a (11) bekezdésben foglaltak 



 

 

 

6 
  v á g ó h í d           BUDAPEST IX. KERÜLET „VÁGÓDÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

kivételével - legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt 
mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, 
továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell 
biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, 
rendeltetésük módosítása esetében - a (10) bekezdésben 
foglaltak kivételével - csak a bővítésből, az átalakításból, 
vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű 
elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása 
mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) 
bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása 
esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - nem 
kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani 
Fentiek alapján a jogszabály lehetővé teszi a helyi 
önkormányzatok számára az egyedi szabályozást, mely 
jelen esetben három hatályos Kerületi építési 
Szabályzatban is szerepel. (Elsődleges cél volt -az erre 
vonatkozó korábbi elemzések alapján - hogy egyrészről az 
új lakóépületek esetében valóban annyi parkolóférőhely 
kerüljön kialakításra, mely a lakások értékesítése az 
igények során reális mennyiségű és értékesíthető, valamint 
egyben kiküszöbölhető legyen a teremgarázsokban az 
üzemeltett parkológépek elhelyezése.) 

12.§ (1) bekezdést az alábbiak szerint kérjük módosítani: „ 
Közterületi berendezési tárgy, köztárgy kizárólag úgy 
helyezhető el, hogy a gyalogos közlekedés számára 
minimum 1,0 1,5 m szabad egybefüggő szélesség legyen 
biztosítva.” 

Döntést nem igénylő észrevétel, el nem fogadott, nem 
jogszabályon alapuló észrevétel. 
A tervezési területen a rendelet 29.§ (4) bekezdése 
tartalmazza a KÖu jelű területek egyéb célú esetén a 
gyalogos felület szélességére vonatkozó előírást, jelen 
előírás a területen belüli külön övezetbe nem sorolt 
közterületek gyalogos közlekedés számára igénybe vett 
közterületekre vonatkozik, mely a területen sok helyen 
jellemzően nem éri el a 1,5 méter szélességet. 

12.§ (4), (6) bekezdéseket az alábbiak szerint kérjük 
pontosítani: 
(4) a) „1,5 m szabad, egybefüggő gyalogos járófelület 
helyett” szövegrész helyett „1,5 méter széles, a 
berendezési és biztonsági sávok keresztmetszetével 
csökkentett visszamaradó gyalogos járdafelület 
akadálymentes szélessége” szövegrészt tartjuk 
megfelelőnek. 

Döntést nem igénylő észrevétel, el nem fogadott, nem 
jogszabályon alapuló észrevétel. 
lsd fentiek 

(6) „a szabadon maradó gyalogosszélesség” helyett 
ugyancsak a „1,5 méter széles, a berendezési és biztonsági 
sávok keresztmetszetével csökkentett visszamaradó 
gyalogos járdafelület akadálymentes szélessége” 

Döntést nem igénylő észrevétel, el nem fogadott, nem 
jogszabályon alapuló észrevétel. 
lsd fentiek 

29.§ (4) bekezdést az alábbiak szerint kérjük kiegészíteni: 
„…a – berendezési sáv és biztonsági sávok 
keresztmetszetével…” szövegrészt tartjuk megfelelőnek. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben javítottuk. 

 
 
ad) 11 Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész 
 
Jogszabályokon alapuló és egyéb szalmai észrevételek: 

A rendelet tervezeben szereplő „egyszintes, kétszintes, 
háromszintes növényállomány fogalmak a településképi 
rendeletben szerepeltetendők, mivel azok a zöldfelület 
kialakítás módjára vonatkoznak. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletből töröltük, az 
előírás a településképi rendelet fogja tartalmazni. 

A tervezet 5.§ (2) g) és o) pontjait kérem hozzák 
összhangba egymással, mivel az azokban szereplő 
fogalmak jelenleg közel azonosak. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben és a 
szabályozási tervlapon javítottuk. 
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A két fogalom különböző tartalmú: a g) pont épületek 
között vagy épület alatt kötelező elemként tervezett 
gépjárművel is igénybe vehető átjárót jelöl, addig az o) 
pont meglévő/tervezett felszíni gyalogoskapcsolatot. 
A g) pont fogalmát a fentieknek megfelelően a 
rendeletben és a szabályozási terve pontosítjuk. 

A tervezet 9.§ (3) bekezdésével kapcsolatban megjegyzem, 
hogy az abban szereplő szabályozási szándék nem teljesen 
egyértelmű, a mennyiben az a cél, hogy a csatlakozás a 
bekezdésben leírt paraméterekkel történjen. Kérem 
vizsgálják felül. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben 
pontosítottuk. 
A szabályozási szándék az építésügyi hatósággal 
egyeztetve, a jelenleg már hatályban lévő rendeletekben 
szereplő előírásokkal részben összhangban került 
meghatározásra, az eddigiekben a gyakorlati alkalmazás 
nem okozott problémát. 
Az előírás célja, hogy azon helyeken, ahol a meglévő, 
zártsorú utcavonalon kialakult beépítés a tervezett 
előírásoknak megfelelő léptékű ne keletkezzen tűzfal, 
ugyanakkor az épület, amennyiben a telek mélysége 
megengedi az utcai telekhatárhoz képest 
„visszaléptethető” legyen, mely a keskenyebb közterületek 
esetén kedvezőbb utcai légtérarányt biztosít. 

A 9.§-ban kettő (6) bekezdés szerepel, kérem, javítsák a 
számozást 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben javítottuk. 

A 15.§ (1)-(3) bekezdései fogalmak a településképi 
rendeletben szerepeltetendők, mivel azok a zöldfelület 
kialakítás módjára vonatkoznak. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletből töröltük, az 
előírás a településképi rendelet fogja tartalmazni 

A szabályozási terven a megtartandó zöldfelületeket a 
beazonosíthatóságuk végett kótázni javasolom. 

Elfogadásra javasolt, a szabályozási tervet javítottuk. 

A szabályozási terven az LN-T-KK/IX-V/45/B jelűépítési 
övezetben az egyes telkek körüli övezethatár zavaró, illetve 
nem értelmezhető, kérem, vizsgálják felül. 

Döntést nem igénylő észrevétel, a szabályozási terven a 
jelölést korrigáltuk. 
A meglévő épületek övezetei, tekintettel arra, hogy az 
egyes épületek úszótelkes kialakításúak, úgy kerültek 
meghatározásra, ahogyan az a jelenlegi hatályos terven is 
szerepel, tekintettel arra, hogy ilyen módon lehetett az 
épületek kialakítására és bővítésére a beépítésre 
vonatkozó paramétereket meghatározni. 
Az épületek közötti korábbi „fásított parkoló udvar” a 
jelenleg hatályos FRSZ területfelhasználási egysége alapján 
szintén LN-T jelölést tartalmaz, ezért láttuk szükségesnek 
önálló övezeti jellel történő jelölését. 
A szabályozási terven a jelölés helyét az értelmezhetőség 
miatt pontosítjuk. 

Településrendezési eszköz az OTÉK-ben megállapított 
településrendezési követelményeknél szigorúbb 
követelményeket előírhat, megengedőbb 
követelményeket az OTÉK 111.§ előírásai szerint 
határozhat meg, ha ahhoz az Állami Főépítész záró szakmai 
véleményében hozzájárul. Kérem, az OTÉK-tól való 
eltérésről szóló kérelmet a végső szakmai véleményezési 
szakaszban leveléhez mellékelni szívsekedjen. 

Az OTÉK-tól való eltérésről szóló kérelmet a végső szakmai 
véleményezési szakaszban leveléhez mellékelni fogjuk. 

 
 
ad 12) Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
FRSZ-re vonatkozó észrevételek 

Az alátámasztó munkarész 131 – 134. oldalán levő 
számításokkal igazolt, hogy az építési övezetek beépítési 
paramétereinek meghatározásánál a területfelhasználási 
egységen belül meghatározott összes építési övezet 
megengedett szintterülete együttesen nem haladja meg a 

Döntést nem igénylő észrevétel, a rendelet a hatályos FRSZ 
módosítását és az OTÉK-tól való eltérési engedélyhez az 
Állami Főépítész záró szakmai véleményében történő 
hozzájárulása után kerülhet megalkotásra. 



 

 

 

8 
  v á g ó h í d           BUDAPEST IX. KERÜLET „VÁGÓDÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

beépítési sűrűség alapján számított szintterületet, így 
megfelel az 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelettel 
jóváhagyott Budapest főváros rendezési szabályzat (a 
továbbiakban: FRSZ) 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  
A számítás már a módosítás alatt álló FRSZ beépítési 
sűrűség (a továbbiakban: bsp) értékeit veszi figyelembe. Az 
FRSZ módosítás tervezete egyrészt a jóváhagyásig 
változhat, másrészt a jóváhagyás feltétele, hogy a Vi-2 jelű 
területen a bsp értéke OTÉK-tól való eltérési engedély 
alapján 1,25-ről 1,5-re nőjön. A KÉSZ jóváhagyása előtt 
szükséges az OTÉK 111. § (2) bekezdés alapján 
megengedőbb követelmények megállapítása a K-Rek/IX-
V/47/B-1, K-Rek/IX-V/47/B-2, K-Rek/IX-V/47/E jelű építési 
övezetek esetében, ennek során a zöldfelület legkisebb 
mértéke 40-ről 20%-ra csökkenne. Indoka a kialakult 
területhasználat.  
Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti módosítások, 
illetve az OTÉK-tól való eltérési engedély nem kerül 
jóváhagyásra a KÉSZ tervezett újbóli átgondolása válhat 
szükségessé, ebből kifolyólag más paraméterekkel kell 
számolni. Ez esetben a KÉSZ tervezetet újból kell 
véleményeztetni. 

 
További észrevételek – alátámasztó munkarészek 

Az alátámasztó munkarész közlekedési javaslatának 2. 
pontja a Csepeli HÉV villamossá alakítását javasolja, 
ugyanakkor a távlati közösségi közlekedési hálózat 
tervlapon mint Észak-déli regionális gyorsvasút jelenik 
meg. Kérem a HÉV-et a TSZT-vel összhangban 
gyorsvasútként szerepeltetni. 

Döntést nem igénylő észrevétel, az alátámasztó 
munkarészben a jelölést egy külön tervlapon feltüntettük. 
A csepeli HÉV (H7) Duna-parti fekvése, üzemmód váltása 
és meghosszabbítása évtizedek óta tervezett, de eldöntött 
és kivitelezésre alkalmas terv egyelőre nincs. A Balázs Mór 
Terv (2014) mint stratégiai útmutatás, a csepeli és ráckevei 
(H6 és H7) HÉV vonalak egyesítését és belváros alatti 
vezetéssel, a Szentendrei HÉV vonallal (H5) való 
összekötést javasolja. Ez az észak-déli regionális 
gyorsvasút, amelynek a térségben a Rákóczi hídnál 
(Danubius) és a Petőfi hídnál (Boráros tér) lenne megállója. 
I. ütemben a két déli HÉV vonal egyesítése és Kálvin térig 
történő bevezetése megoldandó. 
A ráckevei HÉV integrálása a fővárosi hálózatba, azaz a 
körúti villamoshoz és metrókhoz csatlakozás feltétlen 
indokolt. 
A 2-es Duna-parti villamos hosszú távon megtartandó, jól 
szolgálja a Soroksári úti iroda-lakóterület új igényeit. A 
Boráros tértől délre eső nyomvonala, a HÉV bevezetés 
kialakításának függvénye. 
A H6 – H7 bevezetés vizsgálatára 2017-ben 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését írta ki a NIF. 

Az örökségvédelem című fejezet (232. old.) a főváros 
építészeti örökségénél felsorolja az egykori Közvágóhídat 
és az egykori Borjúvásárcsarnokot is, de sem annak értékét 
nem ismerteti, sem a tervezett elemek hatását a védett 
értékekre.  
A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a 
településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban TKR), a 
területen két fővárosi helyi védettségű építmény található:  

1. Soroksári út 58.= Máriássy utca 2–6.= Vágóhíd 
utca 1–5.  hrsz.: 38021/12 egykori Közvágóhíd, 
(Julius Hennicke, 1872) 

Részben elfogadásra javasolt észrevétel, a szabályozási 
terven a fővárosi védettségeket a helyrajzi számok alatt 
felirattal feltüntettük. 
(Megj.: a rendeletet a 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati 
rendelete alapján (a továbbiakban TKR) pontosítjuk, de 
egyben szeretnénk jelezni, hogy a hivatkozott rendelet a 
jelen tervdokumentáció készítése során még nem volt 
hatályban, valamint azt is, hogy a partnerségi egyeztetés 
során közzétett rendelet-tervezet tartalmához képest a 
végleges formában megalkotott új rendelet számos ponton 
tartalmilag nagy mértékben módosult.) 
A terv örökségvédelem című fejezetének nem tartalmi 
előírása, hogy a védett épületek, védett értékek esetében 
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2. Máriássy utca 5–7. hrsz. : 38025/8 egykori 
Borjúvásárcsarnok 1928. 

A fővárosi védettségek jelölése a tervlapokon hiányzik, 
ennek pótlását szükségesnek tartom.  

azok értékét ismertesse, mivel ez a védelem alá helyezési 
eljárás során a mindenkori hatályos jogszabály része. 
A tervezett elemek hatása a védett értékekre vonatkozó 
jogszabályok alkalmazása során egyértelműen az érintett 
telkekre vonatkozó hatósági eljárások során kérhető 
számon. 

A fent hivatkozott rendelet számos előírást tartalmaz a 
védett értékek megóvása céljából. Új előírásként jelent 
meg, hogy az építészeti értéket hordozó épületrész 
bővítése kizárólag az építmény szélességi és hosszanti 
változásával járhat, amennyiben az a védett érték 
megjelenését, karakterét, eszmei és építészeti értékét nem 
érinti hátrányosan és az a különleges építészeti érték 
kiemelését szolgálja. 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
A 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben alapján (a 
továbbiakban TKR) szereplő előírások az engedélyhez 
kötött eljárások alapján betartandók. 

Az egykori Közvágóhíd telkét a közelmúltban 
megosztották, azonban az új helyrajzi számra került 
ingatlanok továbbra is fővárosi helyi védelem alatt állnak. 
A településképi rendeletben még a régi, javítandó helyrajzi 
szám szerepel. A Közvágóhíd védendő épületei jelenleg a 
38021/34 és a 38021/27 hrsz.-ú telkeken találhatók.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szabályozási tervlap a 38021/34 hrsz.-ú telket teljes 
egészében, a 38025/8 hrsz.-ú teleknek pedig a meglevő 
épületeken kívüli részét építési helyként jelöli. Az 
ingatlanokra vonatkozóan megállapításra kerülő beépítési 
paraméterek olyan mértékű fejlesztésre adnak 
lehetőséget, amelyek a védelem alatt álló építészeti 
értékek megőrzését lehetetlenné teszik. A Könyves Kálmán 
körút felé bejárati homlokzatával forduló 
Borjúvásárcsarnok elé nem kívánatos olyan épületet 
építeni, ami azt a főút felől nézve eltakarja. 

A településképi rendelet vonatkozó mellékletében valóban 
még a régi helyrajzi szám szerepel a Közvágóhíd esetében, 
valamint sem a címek, sem fenti hivatalos portál 
adatszolgáltatása nincs a jelenlegi telekállapottal és 
épületállománnyal összhangban. 
A Soroksári út 58. szám alatti telek helyrajzi száma: 
38021/34 
A Nádasdy utca 13/b szám alatti telek helyrajzi száma: 
38021/27 
https://geoworkportal.budapest.hu/epiteszetiertekvedele
m/fhv/ 

 
 
Az építési hely jelölése nincs összefüggésben a védett 
épületekkel, valamint a védelem alatt álló építészeti 
értékek megőrzését nem lehetetlenítik el, mivel: 

a) egyrészről a hatályos TKR 34. §  
az alábbiakban rendelkezik: 

34. § (1) Helyi védettségű építmény és a helyi 
védettségű épületegyüttesben lévő építmény tömegét a 
védettséget megalapozó állapotában vagy az eredeti 
állapotának megfelelő formában és méretben kell 
megtartani, kivéve, ha az építészeti értéket hordozó 
épületrész bővítése kizárólag az építmény szélességi és 
hosszanti méretének változtatását jelenti, és az a védett 
érték megjelenését, karakterét, eszmei és építészeti 
értékét nem érinti hátrányosan és az a különleges 
építészeti érték kiemelését szolgálja. 

(2) Helyi védettségű építmény és a helyi védettségű 
épületegyüttesben lévő építmény változtatása esetén az új 
hozzátétel a tömegformálás tekintetében korunk 
építészeti eszközeivel alakítható, formai megoldásokban, 
anyaghasználatban, színben, a helyi egyedi védettségű 

https://geoworkportal.budapest.hu/epiteszetiertekvedelem/fhv/
https://geoworkportal.budapest.hu/epiteszetiertekvedelem/fhv/
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építmény építészeti értékeire való tekintettel. Az új 
hozzátétel a védett építészeti érték érvényesülését nem 
csökkentheti. Az új hozzátétel tömegformálása a korabeli 
állapot ismétlésével vagy analógiák alapján is kialakítható. 

(3) Helyi védettségű építmény közvetlen 
környezetében és helyi védettségű épületegyüttesben új 
épület tömegformája korunk építészeti eszközeivel 
alakítható, formai megoldásokban, anyaghasználatban, 
színben, a helyi védettségű építmény vagy a helyi 
védettségű épületegyüttes karakterére, építészeti 
értékeire való tekintettel, azzal harmonikus egységet 
képezve. 

b) az építési hely mindössze lehetőséget biztosít 
épületek elhelyezésére a hatályos jogszabályok 
betartásával egyidejűleg 

c) a hatályos TKR 26.§-a védetté nyilvánítás mellett 
a védettség megszüntetésének eljárásrendjét is 
szabályozza 

 

A KÉSZ-ről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételek 

A 10. § (4) bekezdése az FRSZ területi lehatárolását 
használja. Ehelyett javasoljuk az övezeten alapuló 
lehatárolást. 

Elfogadásra javasolt, az előírást a rendeletben javítottuk. 

A 11. § (6) bekezdése kivétel szabályt állapít meg a műszaki 
nem megfelelőség esetén. Az építéshatósági munka alapja 
a normatív szabályoknak való megfeleltethetőség, annak 
során mérlegelésre nem kerülhet sor, ezért a 
meghatározást pontosítani kell (pl. közterületi határon 
álló, kapu nélküli zártsorú beépítés vagy 10 m-t meg nem 
haladó telekszélesség). 
Ugyanez a bekezdés a parkolás megváltás bevezetését is 
tartalmazza, pénzügyi feltételeket állapít meg. Az OTÉK 
ilyen típusú felhatalmazást egyáltalán nem biztosít. A 
telken belüli parkolás szükség esetén – alternatívaként – az 
500 m-es körzeten belüli közterületen (magánúton) vagy 
más telken is biztosítható, de elhagyása pénzeszköz 
átadása ellenében sem megengedett.  
Amennyiben a fenti kereteken belül az új közterületi 
parkolók kialakítását egyéb feltételekhez is kötné az 
Önkormányzat – például pénzügyi befizetéshez –, azt más 
önkormányzati rendeletben kell meghatároznia. Az előírást 
a magasabb rendű jogszabállyal való ellentét miatt törölni 
szükséges.  

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A bekezdésben meghatározott: „a szükséges 
parkolóférőhelyek kialakítása telken belül műszakilag nem, 
vagy csak az előírt mértékhez képest korlátozottan 
lehetséges” meghatározás az építéshatóság számára az 
építési engedély készítése és az engedélyezési eljárás során 
teljesen egyértelműen definiálható, mint ahogyan az az 
eddig már hatályba lépett KÉSZ-ek esetében is. 
Ennek további specifikációja szükségtelen, mivel a 
hivatkozott példákon kívül még számos műszaki ok állhat 
fenn (pl: talajmechanikai probléma, melyre van példa a 
kerületben, meglévő pince vagy szuterén, mely nem 
alakítható át gépjármű tárolóvá stb.) 
Tekintettel arra, hogy a gépjárművek elhelyezését 
egyértelműen a helyi építési szabályzatban kell rögzíteni, 
az önálló parkolási rendeletek megszűntek, és az OTÉK 
nem zárja ki az egyéb feltételek alkalmazását a hivatkozott 
bekezdés jogi és műszaki szempontból egyértelmű, ezt 
egyéb jogszabály sem zárja ki. 
(Megj.: a jelenleg hatályos új Kerületi Építési Szabályzatok 
tartalmazzák a hivatkozott bekezdés, ezek egyeztetési 
eljárása során jogszabályi ütközést ezidáig sem 
szakhatóság, se az Állami Főépítész nem jelzett.) 

A 11. § (8) bekezdése szerint a lakások rendeltetésszerű 
használatához szükséges parkolószám méret szerint 
differenciált előírása nem biztosítja átlagban sem a 
lakásonkénti egy parkolót, ami hosszú távon szakmailag 
elégtelen. A terület városiasodó beépítése és alacsony 
zöldfelületi mértéke utólagos igény esetén egyáltalán nem 
teszi lehetővé azok kielégítését. A közösségi közlekedés 
magas színvonalú ellátást biztosító gyorsvasúti eleme 
(megállója) gyaloglási távolságon kívül van, ráadásul a 
kerékpártárolók létesítése sem kötelező. Javasolt az 
előírásrendszer felülvizsgálata oly módon, hogy az a 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolást az 
OTÉK vonatkozó előírásainak figyelembe vétele mellett a 
helyi építési szabályzatban kell meghatározni. 
Az OTÉK Járművek elhelyezésére vonatkozó alábbi 
előírása: 

42. § (1) Az új építmények, önálló rendeltetési 
egységek, területek rendeltetésszerű használatához - a 
helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének 
hiányában a (10) és a (11) bekezdésben foglaltak 
kivételével - legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt 
mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, 
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lakásszám 100%-ának megfelelő parkolószámot 
eredményezzen épületenként.  

továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell 
biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, 
rendeltetésük módosítása esetében - a (10) bekezdésben 
foglaltak kivételével - csak a bővítésből, az átalakításból, 
vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű 
elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása 
mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) 
bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása 
esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - nem 
kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani 
Fentiek alapján a jogszabály lehetővé teszi a helyi 
önkormányzatok számára az egyedi szabályozást, mely 
jelen esetben három hatályos Kerületi építési 
Szabályzatban is szerepel. (Elsődleges cél volt -az erre 
vonatkozó korábbi elemzések alapján - hogy egyrészről az 
új lakóépületek esetében valóban annyi parkolóférőhely 
kerüljön kialakításra, mely a lakások értékesítése az 
igények során reális mennyiségű és értékesíthető, valamint 
egyben kiküszöbölhető legyen a teremgarázsokban az 
üzemeltett parkológépek elhelyezése.) 

A 11. § (9) bekezdése ellentétes az OTÉK 42. § (10) 
bekezdés c) pontjával. Az OTÉK a 300 m2-t meghaladó, napi 
fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedelmi egységek 
esetében kötött norma alapján megköveteli a parkolószám 
teljesítését, az nem vonható össze – nem csökkenthető – 
más funkció parkolási igényével. Magasabb rendű 
jogszabállyal való ellentét miatt törölni szükséges.  

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A bekezdés a hivatkozott OTÉK előírással nem ellentétes, 
tekintettel arra, hogy nem vonja össze és nem csökkenti a 
kereskedelmi egység elhelyezéséhez szükséges 
parkolóférőhelyek számát, mindösszesen arra irányul, 
hogy a kereskedelmi egységek nyitvatartási idején túl – 
tekintettel a különidejű használatra – ezen 
parkolóférőhelyek is használhatóak legyenek a lakók 
számára, nyilvánvánvalóan megfelelő módon feltüntetve, 
mint az számos üzemelő mélygarázs esetében működik. 

A 11. § (11) bekezdése nem felel meg az OTÉK parkolók 
kialakítására vonatkozó 42. § (11) bekezdésének. Az 
önkormányzati beruházást nem lehet a magasabb rendű 
jogszabályban nevesített, kényszerítő körülményt jelentő 
szükségességnek tekinteni. Magasabb rendű jogszabállyal 
való ellentét miatt törölni szükséges.  

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A bekezdés nem ellentétes a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéssel, mivel csak azt mondja ki, hogy a 
gépjárművek elhelyezését nem kell a telken belül 
biztosítani, ezzel együtt az OTÉK – mint magasabb rendű 
jogszabály - vonatkozó bekezdése alkalmazandó, a helyi 
rendelet esetében ennek megismétlése a 
jogszabályszerkesztés szabályai szerint szükségtelen. 

A rendelet nem tiltja és nem is szabályozza a közhasználat 
céljára átadott területek kialakítását, így nem biztosított az 
összhang az FRSZ 18. § (2) bekezdésével, amely ezek 
közlekedési célú felhasználására vonatkozik. Mivel a 
közhasználat céljára történő átadás polgárjogi szerződéssel 
történik, az FRSZ-szel való összhangot csak az FRSZ 
előírásának a HÉSZ-ben történő rögzítésével lehet 
biztosítani.  

Elfogadásra javasolt észrevétel, a rendelet előírásait, 
valamint a szabályozási tervlapot javítottuk. 
 

A rendelet nem tiltja és nem is szabályozza a magánutak 
létesítését, így nem biztosított az összhang az FRSZ 18. § 
(5)-(6) bekezdéseivel, amely a magánutakra vonatkozik. 
Mivel a magánút kialakítása telekalakítással történik, az 
FRSZ-szel való összhangot csak az FRSZ előírásának a HÉSZ-
ben történő rögzítésével lehet biztosítani.  

Elfogadásra javasolt észrevétel, a rendelet előírásait 
javítottuk. 
A szabályozás alá vont területen nincs olyan övezet és 
területegység, melynek közterületi megközelítése nem 
biztosított, a terv a szükséges új közterületek kialakítását 
szabályozza. 
A rendeletet az előírással kiegészítettük. 

A közműlétesítményekről szóló 13. §-t ki kell egészíteni  

 az FRSZ 19. § (3) bekezdésével összhangban az 
építési telkek esetében a teljes közművesítettség,  

 az FRSZ 19. § (5) bekezdésével összhangban a 
változással érintett területeken, új beépítés 

Elfogadásra javasolt észrevételek, a rendeletben javítottuk. 
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esetén a többlet csapadékvíz késleltetett módon 
való elvezetésének követelményével.  

Az 1. számú mellékleten, az SZT-1 jelű Szabályozási Terven 
kérem az Észak-déli regionális gyorsvasút (5-ös metró) 
tervezett térszín alatti szakaszának védelmi zónáját a TSZT 
6. Védelmi, korlátozási területek tervlapjának megfelelően 
feltüntetni. 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
Az SZT-1 jelű tervlapon az 5-ös metró térszín alatti 
szakaszának védelmi zónája fel van tüntetve. 

Javasolt az SZT-1 jelű Szabályozási tervlapok 1 tervlapon 
történő ábrázolása a könnyebb érthetőség érdekében. A 
tervlapon az övezeti jelölések és az övezeti paraméterek 
együtt szerepeljenek, ne csak külön táblázatban. Érthető, 
hogy papír alapú dokumentálás szempontjából 
könnyebben kezelhetőek a szelvényezett szabályozási 
tervlapok, de célszerű lehet digitális formátumban egy 
egybeszerkesztett, az egész tervezési területet egyben 
ábrázoló szabályozási tervlap, amelyen könnyebben 
áttekinthető és értelmezhető a területet érintő 
szabályozás. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
a) a Szabályozási Tervlap természetesen egy tervlapon van 

ábrázolva dwg formátumban, a szelvényenkénti 
(átfedéssel történő) feldolgozás a program 
„papírterében” történik, mind a papíralapú 
dokumentálás, mind a digitális feldolgozás 
szempontjából bevett gyakorlat, tekintettel arra, hogy a 
teljes terület egyben történő ábrázolása olyan PDF 
fájlméretet eredményez, melyet egy „átlagos” méretű 
számítógépen gyakorlatilag nem lehet megnyitni és 
használni. 

b) a tervlapon az övezeti paraméterek szerepeltetése az 
övezeti jel mellett – tekintettel az övezetek nagy 
számára, egymástól jelentősen eltérő méretére és arra, 
hogy ezeken 9 különböző további paramétert kellene 
feltüntetni, több helyen ábrázolhatatlanná és 
értelmezhetetlenné tenné a kötelező szabályozási 
elemeket. 

c) a szabályozási tervlapok a településrendezési tervek 
esetében bevett gyakorlat szerint kerülnek az 
ábrázolhatóság és a tartalom szerint szelvényenkénti 
megosztásra, (pl.az FRSZ és a TSZT tervlapjai is) ezek 
elsődleges célja az érthetőség és az alkalmazhatóság 

A tervlapokról hiányzik a főváros védett építészeti 
örökségének a jelölése, ezáltal nem felel meg a Korm. 
rendelet 6. mellékletének, a szabályozási tervlapokra 
vonatkozó 3.2.1 helyi jelentőségű védett érték pontjának.  
 
Az egykori Közvágóhíd telkén a peremek kivételével a teljes 
telekre kiterjedő építési hely nem veszi figyelembe a védett 
épületeket, azok megjelenését hátrányosan érinti, így nem 
felel meg a TKR 34. § (4) bekezdésének. 

Részben elfogadásra javasolt észrevétel. 
A jelölést a szabályozási tervlapon pótoltuk. 
 
 
 
Az építési hely jelölése nincs összefüggésben a védett 
épületekkel, valamint azok „megjelenését” semmilyen 
formában nem érinti, mivel  

d) egyrészről a hatályos TKR 34. §  
az alábbiakban rendelkezik: 

34. § (1) Helyi védettségű építmény és a helyi 
védettségű épületegyüttesben lévő építmény tömegét a 
védettséget megalapozó állapotában vagy az eredeti 
állapotának megfelelő formában és méretben kell 
megtartani, kivéve, ha az építészeti értéket hordozó 
épületrész bővítése kizárólag az építmény szélességi és 
hosszanti méretének változtatását jelenti, és az a védett 
érték megjelenését, karakterét, eszmei és építészeti 
értékét nem érinti hátrányosan és az a különleges 
építészeti érték kiemelését szolgálja. 

(2) Helyi védettségű építmény és a helyi védettségű 
épületegyüttesben lévő építmény változtatása esetén az új 
hozzátétel a tömegformálás tekintetében korunk 
építészeti eszközeivel alakítható, formai megoldásokban, 
anyaghasználatban, színben, a helyi egyedi védettségű 
építmény építészeti értékeire való tekintettel. Az új 
hozzátétel a védett építészeti érték érvényesülését nem 
csökkentheti. Az új hozzátétel tömegformálása a korabeli 
állapot ismétlésével vagy analógiák alapján is kialakítható. 
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(3) Helyi védettségű építmény közvetlen 
környezetében és helyi védettségű épületegyüttesben új 
épület tömegformája korunk építészeti eszközeivel 
alakítható, formai megoldásokban, anyaghasználatban, 
színben, a helyi védettségű építmény vagy a helyi 
védettségű épületegyüttes karakterére, építészeti 
értékeire való tekintettel, azzal harmonikus egységet 
képezve. 
(a hivatkozott 34. §-nak nincs (4) bekezdése!) 

e) az építési hely mindössze lehetőséget biztosít 
épületek elhelyezésére a hatályos jogszabályok 
betartásával egyidejűleg 

f) a hatályos TKR 26.§-a védetté nyilvánítás mellett 
a védettség megszüntetésének eljárásrendjét is 
szabályozza 

g) a TKR 40. §-ában hivatkozott Fővárosi Helyi 
Védelem térinformatikai alkalmazáson 
feltüntetésre került épületek nincsenek 
összhangban sem a TKR vonatkozó mellékletével, 
mely helyrajzi számokat és címeket tartalmaz, 
sem a jelenlegi telekállapottal, sem a meglévő ill. 
a korabeli térképeken ábrázolt épületállomány 
még meglévő elemeivel. 

A 2. számú, T-1 jelű melléklet, amely a tömbök és övezetek 
jelölését ábrázolja felesleges, mert a tömbszámozás nem 
igényel rendeletalkotást, az övezetek határa pedig a 
Szabályozási Terven fel van tüntetve. 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
A 2. számú T-1 jelű melléklet, amely a tömbök és övezetek 
jelölését ábrázolja pontosan azt a célt szolgálja (mint az 
eddig elkészült KÉSZ-ek esetében), hogy egy kezelhető 
méretű áttekintő tervlapon a rendelet alkalmazása során a 
tömbök és az övezetek területe és jelölése beazonosítható 
legyen, mely megkönnyíti a rendelet alaklmazását. 

A 3. számú, az építési övezetek beépítési határértékeit 
előíró melléklet a K-Rek/IX-V/47/B-1, K-Rek/IX-V/47/B-2, 
K-Rek/IX-V/47/E jelű építési övezetek esetében a 
zöldfelület legkisebb mértéke vonatkozásában nincs 
összhangban az alátámasztó munkarésszel (114. oldal), 
mert az előbbiben a mérték 25%, az utóbbiban 20%. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
Az alátámasztó munkarészekben vonatkozó számot 
javítottuk. 
(Egyben jelezzük, hogy mivel a számítás az egyes 
meghatározott övezetkre vonatkozóan határozza meg a 
minimális zöldfelület arányát, míg az FRSZ 
területfelhasználási egységet jelöl, az OTÉK alóli felmentés 
célja, hogy minimális zöldfelületi arány a 
területfelhasználási egységre is teljesüljön, így abban 20 % 
szerepel.) 

Az övezeti paraméterek általában az FRSZ folyamatban 
levő módosításán alapulnak, kivéve a Vt-V 
területfelhasználási egységet, ahol a hatályoson. Javasoljuk 
az FRSZ következetes alkalmazását. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A tervdokumentációban az értéket a Vt-V 
területfelhasználási egységre vonatkozóan javítottuk, a 
területszámítás alapján a tervezett szabályozás és 
rendeleti előírások a hatályos FRSZ-nek is megfelelnek. 

A Vi-1/IX-V/72/C jelű építési övezetben a teljes építési 
helyen megengedett 45 m-es épületmagasság nincs 
tekintettel a védett épületek megjelenésére, így ugyancsak 
nem felel meg a fent említett fővárosi rendeletnek.  

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A tervdokumentáció a hivatkozott övezet területén a 
módosítás alatt lévő TSZT és FRSZ paramétereit veszi 
alapul, így azok hatályba lépése után a megváltozásra 
kerülő paramétereknek megfelel. 
A Vi-1/IX-V/72/C jelű övezet jele a rendelet 3. sz. 
mellékletében tévesen került feltüntetésre, mivel Vi-2 
területfelhasználási egységbe tartozik, a táblázatot 
javítottuk, a tervlapokon az övezeti jel helyesen van 
feltüntetve. 

Ferencváros önkormányzata a 2017. április 26-i levelében 
kezdeményezte a TSZT/FRSZ eseti módosítását. A levél 
mellékleteként megküldésre került a Képviselő-testületi 
döntés és annak szakmai előterjesztése. Az előterjesztés 

Döntést nem igénylő észrevétel. 
A védett épületek megőrzése a mindenkori hatályos 
rendelet tartalmának megfelelően a tulajdonos feladata. 
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szerint az érintett terület (az egykori Közvágóhíd) 
tulajdonosa vállalja, hogy a területen lévő fővárosi védett 
épületek építészeti értékét megőrzi. 

 

A rendelet 3. számú szöveges mellékletére vonatkozóan, mely az egyes Építési övezetek beépítési határértékeit 
tartalmazza nem érkezett észrevétel, azonban a jelölések között technikai jellegű (pl: övezet betűjele) elírások 
kerültek javításra. 

 
 
OTÉK-TÓL VALÓ ELTÉRÉS 

 

OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) 

AZ EGYES ELŐÍRÁSOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS FELTÉTELEI 

111. § (1) Az e rendelet II-III. fejezetében meghatározott településrendezési követelményeknél szigorúbb 
követelményeket - a 32. § (2) bekezdése szerinti elhelyezési és beépítési szabály kivételével - a helyi építési 
szabályzat megállapíthat. 

(2) A II-III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a településrendezési 
eszköz akkor állapíthat meg, ha 

a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá 

b) közérdeket nem sért, valamint 

c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. 

 

Jelen rendelettervezet esetében a fenti § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak az eltérés 
vonatkozásában fennállnak, mind a különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet vonatkozásában, 
mind pedig abban, hogy az eltérések esetében a tervezett szabályozás közérdeket nem sért.  

 

A rendelet és a tervezett szabályozás OTÉK-tól eltérő rendelkezése 

 

A K-Rek/IX-V/47/B-1, K-Rek/IX-V/47/B-2, K-Rek/IX-V/47/E jelű övezetekben a rendelet 3. számú mellékletében 
az egyes telkek beépítése során meghatározott zöldfelület minimális értéke: 25% 

 

Tekintettel azonban arra, hogy az FRSZ által meghatározott területfelhasználási egységen belül tervezett új 
közterületek kerülnek majd kialakításra, a teljes területegységre vonatkozóan zöldfelület minimális értéke: 
20%, mert ez esetben teljesül a kialakításra kerülő övezetekre vonatkozó minimum. 

 

A terv alapvető célkitűzési során létrejövő állapot ezen részletében és előírásában összeegyeztethető az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

előírásaival. Erre vonatkozóan felmentést kell kérni a jogszabály megalkotása során az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet (OTÉK) 2. számú 

melléklete 15. sorában szereplő különleges területfelhasználási egységekre a táblázat F oszlopában 

meghatározott 40 % legkisebb zöldfelületi érték alóli felmentést a K-Rek jelű területegységek esetében 20 % 

mértékig. 

. 

 

 

 


