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Kövesi György  
Főépítész Úr részére 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

Budapest, 2022.08.12. 
 
 
 
Tárgy: 1097 Budapest, Mester utca 76B (38257/14 hrsz.) – Kérelem a térszín alatti beépítés határ 
feltüntetésére 
 
 
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
Szeretném újra megköszönni Önnek, hogy tegnap soron kívül biztosított számunkra egy személyes 
találkozót. Örömmel vettük, hogy a térszín alatti beépítési határ feltüntetésével kapcsolatban 
ellenvetéssel nem élt és azt kifejezetten támogatta. Ennek technikai lebonyolításában a megbeszéltek 
szerint kérjük szíves segítségét és közreműködését! 
 
Kérésére küldünk egy rövid összefoglalót, továbbá tájékoztatom Önt, hogy a térszín alatti beépítési 
határ feltüntetésére vonatkozó kérelmünket 2022.07.22 -én már megküldtük a 9. kerületi 
Önkormányzat részére. 
 

- A Budapest Főváros Kormányhivatala részére 2022.04.11-én az építési engedély kérelmet 
benyújtottuk egy vegyes használatú épületkomplexum létesítésére (hotel, aparthotel, iroda). 

- Az összes szakhatóságtól már megkaptuk a hozzájárulásokat. 
- A Kormányhivatal osztályvezetőjével az elmúlt hetekben több alkalommal egyeztettünk és  egy 

olyan „hiányosságot” tártak fel a KÉSZ (Kerületi Építési Szabályzat) mellékletében szereplő 
tervlapokon, miszerint a térszín alatti beépítés határa nincs feltüntetve, így azt szükséges 
pótolni. Ennek hiányában minimum 65 db parkolót veszítünk el, amellyel a teljes projekt 
megvalósulása kérdésessé válik, tekintettel arra, hogy a környéken számtalan újabb beruházás 
fog megvalósulni és a parkolóhelyekre feltétlenül szükség van, amely a kerület érdekét is 
szolgálja.  

- A terepszint alatt a maximális beépítés mértéke 65 %, amely mértéket a tervezés során a 
Tervező figyelembe vett, illetve a IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a településképi 
véleményezési eljárásban a benyújtott terveket engedélyezésre javasolta és megállapította, 
hogy nem ellentétes a területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatával.  

- Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kérelmünk alapján nem kívánunk változtatni sem a 
terepszint alatti maximális beépítési mértéken a 65 %  -on és sem az építési helyen. A 
kérelmünk kizárólag a KÉSZ-ben szabályozott terepszint alatti 65 % beépítési határral való 
összhang megteremtése és az ebből adódó hiányosság pótlása érdekében történik! (lsd. 
mellékelt terven a lila szaggatott vonal pótlása) 

- A Kormányhivatallal folytatott egyeztetéseink szerint ugyan a jogszabály lehetővé teszi, hogy 
a hátsókertben terepszint alatti gépkocsitároló építményt helyezzünk el,   azonban ez csak a 
főépülettől szerkezetileg és tűzfalakkal leválasztott külön építményként megvalósítható. Ezt 
ugyan megtervezni lehet, de sajnos ezzel a megoldással is rengeteg parkolót veszítünk el és ez 
egy, a gyakorlati használatban rendkívül „kényszeredett megoldás”, mivel külön bejáratot kell 
biztosítani, ami rámpával a helyhiány miatt nem megoldható, csak lifttel. A tapasztalatok 
szerint az ilyen típusú mélygarázsokat nem szívesen használják az autósok. 
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A térszín alatti beépítés határa a KÉSZ. 1. számú mellékletén az „Irányadó és tájékoztató jellegű 
szabályozási elemek” között szerepel, nem kötelező érvényű szabályozási elem. 
 
A KÉSZ 5.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint: „A Szabályozási Terven jelölt irányadó és tájékoztató 
alaptérképi elemektől jelen rendelet módosítása nélkül lehet eltérni vagy azokat módosítani.” 
 
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fenti eljárás lefolytatására nagyon szűkös időnk van. 
Ahogy tegnap már tájékoztattam Önt, a IX. kerületi Önkormányzat és a Beruházó között 2022.04.19-
én létrejött Településrendezési Szerződés, amely alapján a Beruházó a Vágóhíd utca fejlesztése 
kapcsán 50 Millió Ft fejlesztési hozzájárulást, továbbá a teljes Mester utca (Vágóhíd utca és Lurdy 
közötti teljes szakaszon) teljes körű felújítását közel bruttó 500 Millió Ft értékben vállalta.  
 
A TRSZ alapján a Beruházó a szerződéses kötelezettségének eleget tett és az ügyvédi letéti számlára 
a szerződésben előírt összeget átutalta. A Felek a TRSZ-ben abban állapodtak meg a szerződés 3.2. 
pontja szerint, hogy: 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a hatályos jogszabályok keretei között együttműködik 
a Beruházóval és a jogerős építési engedély kiadásához szükséges valamennyi 
engedélyezési, hatósági stb. támogatást, hozzájárulást a lehető leghamarabb kiadja -
szerződés szerint 21 naptári nap -, ami a tegnapi napon járt le! 

- További határidő még, hogy amennyiben a Beruházó 2022.10.19-ig nem kapja meg a 
jogerős építési engedélyt, abban az esetben az ügyvédi letéti számláról automatikusan 
visszajár a Beruházónak a letéti összeg és nem kerül kifizetésre az Önkormányzat 
részére. Az Önkormányzat részéről ez azt jelenti, hogy a jogtárba való feltöltés  2022. 
szeptember 15-20.-ig megkell történnie, hogy utána a Kormányhivatalnak is legyen 
ideje az engedélyt kiadnia 2022. október 19-ig 

- A tervlapok pontosítást a Beruházó már elkészíttette saját költségére, amelyeket 
mellékelten küldünk. 

 
 
A fentiek alapján kérjük szíves közbenjárását, hogy a térszín alatti beépítés határa feltüntetésre 
kerüljön (lsd. lila szaggatott vonal) és a jogtárba feltölteni szíveskedjenek.  
 
Bízva további sikeres együttműködésünkben, maradok tisztelettel: 
 
 
Tóth Zsuzsanna 
Projektvezető 
 
 
Mellékletek: 

- KÉSZ 1,2,3,4 számú módosított és jelenleg érvényes tervlapok 
 


