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      Iktató szám: 15/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. január 27-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Döntés a 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház 
és környéke” szabályozási terv módosításának partnerségi egyeztetésének lezárásáról 
 

Előterjesztő:   Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:   Hurták Gabriella főépítész 
    
Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 2022. 01. 25. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített többség szükséges.         
 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 11-i ülésen döntött a 

15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és 

környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 9/2017. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) 

bekezdése szerint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési 

eljárása során a Partnerek tájékoztatása tárgyalásos eljárás esetén, a Kormány által kihirdetett 

veszélyhelyzetben az önkormányzati honlapon történő megjelentetéssel teljesül. 

 

A hirdetmény 2021. december 15-én került kifüggesztésre, amelyre 2021. december 30. 

éjfélig lehetett észrevételeket tenni, a jelzett határidőig észrevétel nem érkezett be. 

 

 Ahogy a 2021. november 11-i ülésen korábban már ismertettem, a került szabályozási 

tervmódosítás az alábbi indokok miatt vált szükségessé: 

 

Az Albert Flórián út 3/B. szám alatt található, meglévő épületegyüttes fejlesztése során 

felmerült a KÉSZ módosításának igénye. 

 

Az épület a IX. kerületi Nagyvárad tér közelében található, jellemzően egészségügyi és egyéb 

intézményi környezetben (Szt. László Kórház, Szt. István Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, 

NNK központ stb.). Az oktatási (SOTE, Közszolgálati Egyetem) és sport intézmények (Fradi 

Stadion) is rengeteg embert vonzanak a környékre. A folyamatosan megújuló városrész 

(irodaházak és szolgáltatások) újra pozícionálja a századfordulós épületegyüttest, melynek 

egyedi ipari karaktere izgalmas lehetőségeket kínál az átalakuláshoz. A tervezési terület 

egyszerűen elérhető tömegközlekedéssel, kerékpárral és gépkocsival is. 

 

A legutóbbi tulajdonosváltással kezdődött meg az a folyamat, melynek célja az ingatlan teljes 

megújítása. A tervezett építészeti fejlesztéshez előzetesen a Phlegon Kft. megbízásából a 

FormiConcept Kft. által elkészült egy vázlattervi dokumentáció (lásd 2. sz. melléklet), mely 

alapvetően a területen egykor működött központi fertőtlenítő területén lévő épület fejlesztését 

mutatja be. A projekt célja egy olyan karakteres munkakörnyezet kialakítása az érintett 

területen, mely a jelen bérlői struktúrát megtartva, újabb kreatív és innovatív partnereket vonz 

a területre fejlesztve, színesítve az elérhető szolgáltatásokat és az épített környezet minőségét. 

 

Az épület 1 és 2 szintes szárnyakból áll, részlegesen alápincézve és helyenként tetőtéri 

kialakítással. A kevert használatú épületben irodák, műhelyek, raktárak és gasztronómiai 

szolgáltatás is helyet kap, de a jövőben egyéb szolgáltatások és szállás funkció elhelyezése is 

lehetséges. 

Az épület röviden bemutatott fejlesztése építési engedély-köteles tevékenység. Az 

engedélyezési tervek a vázlatterv elfogadása után kerülhetnek majd kidolgozásra. Az építési 

engedély kiadásának már feltétele a jelenlegi KÉSZ módosítás folyamatának lezárása. 

 

Az épületet Hönig Dezső tervezte, 1898-ban került átadásra fertőtlenítő intézetként, tehát 18 

évvel korábban, mint az ugyancsak Hönig Dezső által tervezett váci úti Székesfőváros Főváros 

Fertőtlenítő Intézet. A tulajdonosi szándék a patinás épület előtti tisztelgés, értékeinek 



mentése, a kortárs szellemben történő fejlesztése, melynek a jelenlegi szabályozáson 

szereplő építési hely kijelölése egyértelműen gátat szab. 

 

A tervezési területen Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a „Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad 

tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 

hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési 

Szabályzatáról” szóló 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete van hatályban. A rendelet 1. 

számú melléklete az „SZ-1 Szabályozási Terv”. A tervlapon a fejlesztéssel érintett ingatlan 

vonatkozásában kötelező építési hely jelölt, mely nem fedi le a megtartandó, felújítandó és 

fejlesztendő épületegyüttes teljes területét (lásd 1. sz. melléklet). 

 

A bemutatott fejlesztési elképzelések és építési beruházás megvalósításához az építési hely 

korrekciójára van szükség annak érdekében, hogy az a teljes meglévő és megtartandó 

épületegyüttes területét lefedje. 

 

A partnerségi egyezetés lezárását követően a tervező elkészíti a véglegesített jóváhagyandó 

anyagot, amelyet ezt követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítész részére.  

 

A Budapest Főváros Kormányhivatal Állami Főépítésze támogató záró szakmai véleménye 

esetén Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az építési 

szabályzat módosításáról.  

 

 

Budapest, 2022. január 20. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

           polgármester 
 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

1. a „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” Budapest IX. Kerület Haller utca-Nagyvárad 

tér-Albert Flórián út- Könyves Kálmán körút- Szent László kórház telekhatára (38283/5 

hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú közterület-Fehér holló utca által határolt terület Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása során, a 

38286/2 hrsz-ú telken jelölt építési hely korrekciójára vonatkozó eljárásban – mivel a 

partnerségi egyeztetés során a megadott határidőig partneri észrevétel vagy vélemény 

nem érkezett – a partnerségi egyeztetést lezárja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” Budapest IX. 

Kerület Haller utca-Nagyvárad tér-Albert Flórián út- Könyves Kálmán körút- Szent 

László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú közterület-Fehér holló utca 

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró fővárosi kormányhivataltól a záró szakmai véleményt. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. sz melléklet, a területet érintő rendezési terv változása 
 
 
 

2019-ig hatályos rendezési terv 2019-től hatályos rendezési terv 

 

 

 

               

A 2019-ben elfogadott terven jelölt új építési 
hely határa (szaggatott vonal) belemetsz a 
megóvandó eredeti épületszárnyakba, ezzel 
megakadályozza ezen épületrészek értékőrző 
fejlesztését. 

 

 

  

2. sz. melléklet, a FormiConcept Kft által készített vázlatterv az Albert Florián út 3/b 
fejlesztésére (pdf dokumentum külön) 

 

 


