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VÁLASZOK ÉS JAVASLATOK A KÉSZ 2015. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 

1. ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

1.1 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Állami Főépítész 

Iktató sz.: BPD/010/00138-1/2014 

 Eljárási szabályokra hívja fel a figyelmet.  

A KÉSZ módosítás a hatályos jogszabályok szerinti keretek között készül, ezért a még 

hatályba nem lépett TSZT és FRSZ előírásait nem kezelheti, ugyanakkor a tervezett 

beavatkozások várhatóan nem igénylik a hatályos TSZT, FSZKT és BVKSZ módosítását. 

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.2 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Iktató sz.: FPH059/410-6/2014 

Hiv. szám: I-29470-2/2014 

 Eljárási szabályokra hívja fel a figyelmet.   

Az előzetes vélemények részben környezeti állapottal kapcsolatos jogszabályokra, 

részben városüzemeltetési szempontokra hívják fel a figyelmet.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.3 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály 

Ügyiratszám: BP-1D/001/3780-2/2014 

 Eljárási szabályokra hívja fel a figyelmet. A kerület rendelkezik örökségvédelmi 

hatástanulmánnyal. A tervezett beavatkozások finomítása a korábban kidolgozott örökség-

védelmi hatástanulmány megállapításain alapulnak és az építési tervek kidolgozása során 

kerülhetnek kidolgozásra a konkrét beavatkozások következményeit értékelő műemléki- és 

régészeti dokumentációk kidolgozására.   

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni.  
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1.4 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége 

Ügyiratszám: BF/UO/NS/A/948/1/2014 

 A tervezett beavatkozások a megengedett legnagyobb terhelési mutatókon várhatóan 

nem változtatnak, azok elsősorban a szabályozási előírások finomítását célozzák.  

A terhelés változása esetében az előírások érvényesítésre kerülnek.   

A tervezett változtatások szabályozási vonalat nem érintenek, illetve a ténylegesen 

kialakult állapothoz illeszkednek.   

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.5 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

 
  

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Iktató sz.: UVH/UH/863/1/2014. 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.6 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Hivatkozási szám: I-29470-2/2014.; I-29470-4/2014. 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.   

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.   

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.7 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Nemzeti Környezetügyi Intézet  

Közép-Duna-Völgyi Kirendeltség 

Iktató sz.: 0289-002/2014 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 
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1.8 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Hivatkozási szám: I-29470-2/2014.; I-29470-4/2014. 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.   

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.   

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.9 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

 
  

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Hivatkozási szám: I-29470-4/2014. 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.   

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.10 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 

Iktató sz.: I-29470/2014. 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 

 

1.11 
Általános érvényű észrevételek, előírások   

   

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Magyar Telekom Nyrt. 

Iktató sz.: 

 A jogszabályok kereteire hívja fel a figyelmet.  

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni. 
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2. A KÉSZ MÓDOSÍTÁSOK JAVASLATAI 

 

2.1 
Budapest I. Batthyány utca 61. emeletráépítés, tetőtérbeépítés 

hrsz 13977 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

emeletráépítés és az épület tetőterének beépítése  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 46.§ (1) bekezdése 61. TÖMB (Vérmező u. - Ostrom u. - 

Batthyány u. - Várfok u.) előírásai kiegészülnek az új c) ponttal az 

alábbiak szerint: 

„c) Batthyány utca 61., hrsz 13977 Az épület Batthyány utca menti, a 

szabályozási terven lehatárolt része emeletráépítéssel bővíthető, a 

magastető beépíthető.   

Az épület hátsó telekhatár melletti részén emeletráépítés, a magastető 

beépítése, átalakítása esetén a Vérmező utca 4. (hrsz 13969) felőli 

tűzfal kialakult magassága nem növelhető, a tetőzet kialakítása a tűzfal 

magasságának növelésével nem járhat.  

A zártudvaros épület oldalsó szárnyainak szabályozási terven lehatárolt 

része csak olyan módon, mértékben és csak akkor építhető be, ha a 

bővítés (emeletráépítés, tetőtérbeépítés)  

1. a csatlakozó épületek tűzfalait takarja,   

2 a csatlakozó épületek tűzfalainak megengedett magasságát nem 

haladja meg   

3. A csatlakozó szomszédos épületek benapozását nem csökkenti és   

4. a rálátásban nem jelent jelentős változást.” 

 

AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 
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INDOKLÁS A felújításra érett, zártudvaros épület utcai szárnyának magassága a csatlakozó 

szomszédos Batthyány utca 59. alatti épület magasságához mérten alacsonyabb.  

Az ehhez történő csatlakozás a KVÉSZ szabályai szerint lehetséges.  

A Batthyány utca 63. alatti épülethez csatlakozás is alacsonyabb, de a különbség itt 

kisebb. Az épület utcai szárnyán emeletráépítés és tetőtérbeépítés lehetséges. 

Az épület emeletráépítéssel növelt magassága az utcaképben nem vagy minimális 

mértékben változtat, a rálátásban nem jelentkezik jelentős változás.  

Az épület udvari szárnyainak beépítése csak korlátozott lehetséges, mert a csatlakozó 

épületek tűzfalainak magassága csak az épület egy részén növelhető. A Széll Kálmán 

tér északi oldala feletti területek felől az újabb, jelentősen növelt magasságú tűzfal 

megjelenése nem javasolt. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért; a homlokzat rekonstrukciója 

javít az épület utcaképi megjelenésén  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményei biztosíthatók. 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL 2014. SZEPTEMBER 

 
A Batthyány utca 61.  

  
A Batthyány utca 61-59. 

 
A Batthyány utca 63. és 61. csatlakozása 

 
A Batthyány utca 61. és 59. csatlakozása  

  
A Batthyány utca 61. csatlakozása a 63-hoz 

  
A Batthyány utca 61. csatlakozása az 59-hez 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL 2014. SZEPTEMBER 

 
A Batthyány utca 61. és környezete (59-67.) 

 
A Batthyány utca 61. és környezete (63-59.)  

 
A Batthyány utca 61. belső udvara  

 
A Batthyány utca 61. belső udvara 

 
A Batthyány utca 61. belső udvara 

 
A Batthyány utca 61. belső udvara 

 
A Batthyány utca 61. bejárata 

 
A Batthyány utca 61. belső udvara 
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2.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.1.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.2 
Budapest I. Dísz tér 4-5. bővítése  

hrsz 6519 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

Tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Az épület udvari szárnyakkal történő bővítése 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 67.§ (1) bekezdése 157. TÖMB (Keleti várfal - Dísz tér - Tárnok 

u.- Szentháromság tér) előírásai kiegészülnek a következő új c) ponttal:  

„c) Dísz tér 4-5., hrsz 6519  

1. a meglévő épület a szabályozási tervben meghatározott helyeken a 

szomszédos tűzfalakhoz csatlakozó épületrészekkel bővíthető; 

2. a bővítmények párkánymagassága a Dísz tér 6. keleti homlokzatának 

párkánymagasságához kell, hogy illeszkedjék (max. mBf. 173,0 m); 

3. a bővítmények legnagyobb magassága nem haladhatja meg sem a 

Dísz tér 6. sz. (6520 hrsz.) épület tűzfalának legmagasabb pontjára 

fektetett vízszintes sík magasságát, sem a mBf. 177,0 m magasságot; 

3. a bővítmények azonos magasságúak, legfeljebb földszint + egy 

szintesek lehetnek; 

4. A homlokzatok magasságát egységesen a meglévő épület megfelelő 

elemeihez illeszkedve kell kialakítani. 

5. az épület bővítése több ütemben is megvalósítható.” 

 

AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 
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INDOKLÁS A Dísz tér 4-5. épületének a Dísz tér 6. épülethez tűzfaltakarással csatlakozása 

kedvezőbbé teszi a terület rálátásban történő megjelenését és illeszkedik a csatlakozó 

területen kialakult morfológiai adottságokhoz.  

A beépítettség mértéke kisebb, a várfal felőli függőkert mélysége nagyobb marad, 

mint a csatlakozó telkeken, a bővítés megvalósítása esetén is.  

 

Az épület udvari szárnyakkal történő bővítésének szempontjai: 

a) városképi látvány legkisebb zavarása mellett lehetséges beépítés meghatározása 

b) a Várfal mentén a szabadon maradó sáv (függőkert) megőrzése 

c) A Dísz tér 6. tűzfalával összehangolt beépítés kialakítása javasolt 

d) a Dísz tér 3. tűzfalának takarása csak részlegesen biztosítható, annak mérete miatt, 

ugyanakkor az épület adottságait megfelelően kezelni szükséges.   

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért; az épület rekonstrukciója 

javít az épület utcaképi megjelenésén.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményei biztosíthatók. 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL 2014.  

 
A Dísz tér 4. épülete és környezete 

 
A Dísz tér 4. épülete a Hunyadi János utca felől 

 
A Dísz tér 4-5. épülete a kert felől 

 
A Dísz tér 6-8. épületei a Hunyadi János utca felől  

 
A Dísz tér 3. tűzfala a kert felől  

 
A Dísz tér 3. tűzfalán kialakított nyílások (1954) 

 
A Dísz tér 3. Kertje észak felé 

 
A Dísz tér 4-5. épülete a kert felől 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL 2014.  

 
A Dísz tér 3. tűzfala a kert felől 

 
A Dísz tér 6. tűzfala a kert felől 

 
A Dísz tér 4-5. épülete a kert felől 

  
A Dísz tér 6. tűzfala a kert felől 

  
A Dísz tér 3. tűzfala a kert felől 

 
A Dísz tér 4-5. a kert felől 
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A Dísz tér 4-5. csatlakozása a szomszédos tűzfalakhoz  
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2.2.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.2.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.3 
Budapest, I. Lánchíd utca, Ybl Miklós tér 

hrsz 14386 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

I. kerületi Polgármesteri Hivatal  

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Lánchíd utca, Ybl Miklós tér Várkert Kioszk telkének rendezése 

  

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Lánchíd utca és Ybl Miklós tér közterületek határának rendezése, ezzel összefüggésben a 

Várkert KIOSZK telkének rendezése szükséges, mert a közút részét képező járdák jelenleg a 

Várkert KIOSZK telkén haladnak. A módosítást a Lánchíd utca átépítése teszi szükségessé. 

A telekhatár javasolt módosítása elsődlegesen a Lánchíd utca felőli oldalt érinti, ahol a 

szabályozási vonal az épület kialakult homlokzatsíkját, illetve a kertet lehatároló építmény 

vonalát követi.  

Az épület déli oldalán a telekhatár korrekciója javasolt.  

Az Ybl Miklós tér felőli oldalon a telekhatár nem változik.  

A Duna felőli oldalon a telekhatár a kert kiemelt fa- és növénykazettáinak szegélyeit követi, 

ami szintén nem változik. 

 A tervezett változtatással a Várkert 

KIOSZK építési telkének területe mintegy 

344 m2-rel csökkenne a Lánchíd utca 

mentén, ugyanakkor a Várkert KIOSZK 

melletti köz területén 19 m2-rel 

növekedne, így összességében a telek 

területe 325 m2-rel, 2037 m2-ről 1712 

m2-re csökkenne. 

A szabályozási vonal a Lánchíd utca 

mentén az épület homlokzatát követi, a 

köz mentén a szabályozási terv rögzíti a 

közterület tervezett határát. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás rendezi a közterületi járdák jogi állapotát. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL A TERÜLET KÉPEI A FELÚJÍTÁS SORÁN 

 
A köz területén jól látható a jelenlegi parkoló és az 

útburkolat szegélye, amit követ a szabályozási vonal 

 
A telekhatár a kerti támfalat követi,  

változtatás nem indokolt. 

 
A telekhatár a kerti támfalat követi,  

változtatás nem indokolt. 

 
A telekhatár a kerti támfalat követi,  

változtatás nem indokolt. 

 
A telekhatár a kerti támfalat követi,  

változtatás nem indokolt. 

 
A telekhatár a kerti támfalat követi,  

változtatás nem indokolt. 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL A TERÜLET KÉPEI A FELÚJÍTÁS SORÁN 

  
A telekhatár a kerti támfalat követi, módosítás szükséges. 

 
Látvány a Várkert Bazár felé 
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2.3.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.3.1.2 Hatályos szabályozási terv telekalakítás tervlapja 
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2.3.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.3.2.2 A szabályozási terv telekalakítás tervlapjának javasolt módosítása 
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2.3.3.1 A hatályos Övezeti Terv  
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2.4.3.2 Az Övezeti Terv javasolt módosítása 
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2.4 
Budapest, I. közterületi felvonók elhelyezése 

 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

I. kerületi Polgármesteri Hivatal  

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Budai Vár akadálymentes megközelítésének biztosítása a jelenleginél több 

megközelítési lehetőség kialakítása 

  

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Budai Vár Budapest, de az ország egyik legnagyobb látogatottságú területe. A 

hatalmas forgalom jelentős részben közúti járművekkel érkezik a Várba, csekély 

hányada gyalogosan.  

A Vár terhelésének csökkentésében fontos szerepet tölthet be a közti megközelítés 

mérsékelése, illetve a célirányos megközelítési lehetőségek bővítése, az un. 

„támadáspontok” számának gyarapítása, a forgalom térbeli megosztásának 

elősegítése. 

Ennek egyik lehetséges és viszonylag csekély ráfordítást igénylő eszköze a felvonók, 

mozgólépcsők létesítése. A liftekkel megközelíthető pontok az alábbiak: 

 Királyi Palota: Dózsa György tér - Oroszlános udvar:  megvalósult 

 Várkert Bazár: Vízhordó lépcső:  megvalósult  

 Nyugati Várfal: Palota út - Szent György tér (garázs): megvalósult 

 Hilton udvar: Hunyadi János utca - Halászbástya szabályozva 

 Gránit lépcső: Lovas utca – Tóth Árpád sétány szabályozási terv (2.5.1.2.) 

A lépcső felső érkezési pontjánál kialakított lift a meglévő feljárat 

akadálymentesítését eredményezi, amely beilleszthető a városképbe 

 Anjou bástya: Lovas utca – Anjou bástya szabályozási terv (2.5.2.2.) 

a tervezett feljárat a meglévő építészeti terek felhasználásával javasolja a felvonó 

megvalósítását, amelynek a felső érkezési pontján a szükséges építmény 

beilleszthető a városképbe. 

 

A tervezett felvonók elősegíthetik a fenti célok megvalósítását. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.4.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.4.1.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.4.1.3 A szabályozási terv javasolt módosítása (részlet) 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

30 

 

2.4.2.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.4.2.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.4.2.3 A szabályozási terv javasolt módosítása (részlet) 
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2.5 
Budapest, I. Sikló utca szabályozása 

hrsz 14368, (14369), (14370), (14371/1), 14371/2, 14372 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A terepszint alatti építmény telkének és a határoló környezet rendezése  

  

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A 14368, (14369), (14370), (14371/1), 14371/2 és 14372 helyrajzi szám alatti telkek 

jogállása (közterület / nem közterület) tisztázandó.  

Ennek érdekében a telkek összevonása, illetve az összevonás lehetőségének 

biztosítása és a telekhatárok korrekciója javasolt.  

A Sikló utca közterületének rendezése a jelenlegi övezeti határ mentén a KVÉSZ 

alapján végrehajtható.  

A szabályozási terv telekalakítási tervlapja biztosítja a terület további rendezéséhez 

szükséges feltételeket a tulajdonviszonyokkal összhangban. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.5.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.5.1.2 Hatályos szabályozási terv telekalakítás tervlapja 
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2.5.1.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.5.1.2 A szabályozási terv telekalakítás tervlapjának javasolt módosítása 
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2.6 
Budapest, I. Szentháromság tér 

hrsz (6529) 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

I. kerületi Polgármesteri Hivatal  

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A terület építési programjának meghatározására még nem került sor.  

A területre vonatkozó építési programot egy elfogadott fejlesztési program alapján 

célszerű körvonalazni, amely meghatározza a terület rendezéséhez szükséges alapvető 

adatokat, mutatókat, igényeket (rendeltetés, kapacitás, működés stb.).  

A konkrét program ismeretében javasolható az épített és természeti környezetet érintő 

valamennyi tényező feldolgozásával kidolgozni a terület szabályozási tervének 

felülvizsgálatát. . 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 67.§ 157. tömb (Keleti várfal - Dísz tér - Tárnok u.- Szentháromság 

tér) a) pont előírásai hatályukat vesztik. 

 

A KVÉSZ 20.§ (4) a) pontja kiegészül a következő új 9. ponttal: 

„VK-KP-2 városközponti közpark” 

A KVÉSZ kiegészül a következő új 69/A.§-sal: 

„VK-KP-2 jelű övezet 

69/A.§ 

(1) Az övezet területén a BVKSZ-Z-KP keretövezetében meghatározott 

funkciók helyezhetők el. 

(2) Az övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.  

a) a közhasználat elöl elzárt terület az összterület 10 %-át 

nem haladhatja meg, 

b) a terepszint alatti beépítés esetén az előírt talajtakarás minimum 2.5 m. 

157. TÖMB (Keleti várfal – Dísz tér – Tárnok u. – Szentháromság tér)” 

 

A KVÉSZ 63.§ (1) bekezdés 1. számú táblázata kiegészül a következő  

új VK-KP-2 sorral: 

 

Övezet jel Beépítettség  
(%) 

Szintterületi határérték(1) 

(m2/m2) 
Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

Megengedett 
legnagyobb magasság 

(m) 

terepszint enged-
mény 

határérték Engedmény  
építmény-
magasság 

homlokzat-
magasság alatt felett 

VK-KP-2  75 5 - 3,5 - 75 3,5 3,5 

(1) RSZT esetén szintterületsűrűség  
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 AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

A Szabályozási Terven a hrsz (6929) telek övezeti átsorolásra kerül  

VK-FV1-Z építési övezetből VK-KP-2 jelű építési övezetbe. 

 

INDOKLÁS A Budai Vár területére vonatkozóan számos fejlesztési tartalmú tanulmány, stratégia 

készült, melyek vagy nem biztosítanak kellő mélységű adatokat információkat a 

javaslatok építészeti programmá transzformálásához vagy nem jutottak túl a 

tanulmánytervek keretein.  

A területre vonatkozóan ki kell dolgozni a fejlesztés koncepcióját, különös tekintettel a 

terület történelmi jelentőségére, értékére, városszerkezeti helyzetére.  

További döntéseket igényel a kapcsolódó városszerkezeti elemek fejlesztésével 

kapcsolatos kérdések megválaszolása: 

 a Szentháromság tér arculatának átalakítása 

 a Várfalak mentén húzódó be nem épített területek összefüggései. 

Addig is, amíg ez megtörténik, az indokolatlan és megalapozatlan beruházások 

lehetőségének kizárása érdekében a jelenlegi használatnak megfelelő övezeti 

besorolás indokolt. 

Az övezeti átsorolással új övezet alkalmazására kerül sor, mert a terület kialakult 

beépítettsége meghaladja a 4%-ot és a kerületben már alkalmazott övezetben 

megengedett legnagyobb beépítettség (%) nem tenné lehetővé az épületállomány 

minőségi cseréjét. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a jelenlegi állapotnak megfelelő. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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A telek képe a Halászbástya felől 

 
A telek képe a Szentháromság tér felől 

 
A telek képe a Tárnok utca felől 

 
Bejárat építménye  

 
A telek képe a Szentháromság tér felől 

 
A telek képe a Szentháromság tér felől 

 
A telek képe a Tárnok utca felől 

 
A kerti pavilon 
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2.6.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.6.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

43 

 

2.6.3 Hatályos Övezeti Terv 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

44 

 

2.6.4 Az Övezeti Terv javasolt módosítása 
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2.7 
Közterület feletti épületrész kialakításának szabályozása 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

I. kerületi Polgármesteri Hivatal  

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A közterületek alatt vagy felett kialakítható épületrészek szabályozása 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 67.§ (1) f) pontja kiegészül a következő új 2. ponttal, ezzel 

egyidejűleg a meglévő, változatlan pont számozása 1. pontra változik: 

„2. az övezet szabályozási terven lehatárolt területén  

- közterület felett az egyéb jogszabályban előírt űrszelvények biztosításával 

maximum 6 méter széles és egy szintes épületrész helyezhető el 

- közterület, útterület alatt az épületrész csak úgy alakítható ki, ha a 

közművek elhelyezése, cseréje, javítása, illetve üzemeltetése biztosítható.” 

 

 A KVÉSZ 68.§ (1) e) pontja kiegészül a következő új 2. ponttal, ezzel 

egyidejűleg a meglévő, változatlan pont számozása 1. pontra változik: 

„2. az övezet szabályozási terven lehatárolt területén  

- közterület felett az egyéb jogszabályban előírt űrszelvények biztosításával 

maximum 6 méter széles és egy szintes épületrész helyezhető el 

- közterület, útterület alatt az épületrész csak úgy alakítható ki, ha a 

közművek elhelyezése, cseréje, javítása, illetve üzemeltetése biztosítható.” 

 

 A KVÉSZ 31.§ (3) bekezdése kiegészül a következő új b) ponttal: 

„b) közterület, útterület felett, illetve alatt kialakítható épületrész 

szintterülete az érintett területek vízszintes vetületén számítva, egyenlő 

mértékben osztandó meg és számítandó az érintett épületek 

szintterületéhez.„ 

 

 A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.7.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.7.1.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 

 

 
A Jelmagyarázat kiegészül az új elemmel 
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2.8 
Felvonó létesítése 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Akadálymentesítés, felvonó létesítésének szabályozása 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 30.§ (7) d) 4. pontja helyébe az alábbi előírás lép: 

[30.§ (7) d) Az egyes építési övezetekben megengedett beépítési, szintterületi és 

magassági mutatók maximum a BVKSZ határértékéig túlléphetők:] 

„4. egy felvonó számára az ehhez szükséges minimális értékekkel meglévő, 

legalább háromszintes, lifttel nem rendelkező lakóépület esetén.” 

 

INDOKLÁS A kétemeletes épületek akadálymentesítésének támogatása érdekében a korábbi 

előíráshoz képest nemcsak a lakáscélú tetőtérbeépítés kerülne a kedvezményezett 

körbe, hanem minden háromszintes lakóépület. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.9 
Tetőtérbeépítés kialakult épületen 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Tetőtérbeépítés létesítésének szabályozása 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 30.§ (8) b) 3. pontja helyébe az alábbi előírás lép: 

[30.§ (8) b) Meglévő épület:] … 

„3. Abban az esetben, ha a szabályozási terv meglévő épület meghatározott 

bővítési, emeletráépítési, magastetőssé alakítási lehetőségét vagy a tetőidom 

korrekcióját tartalmazza, a szabályzat mutatói által elvileg megengedett 

bővítés csak e meghatározott bővítések felhasználásával, illetve ezek 

megtörténtét követően történhet.  

Ott, ahol a szabályzat meglévő épület emeletráépítését és/vagy 

magastetőssé alakítását a szabályozási tervlapon történő jelzéssel 

megengedi, a szabályzatnak egyébként meg nem felelő 

homlokzatmagassági érték  

a) emeletráépítés esetén maximum 3,0 méterrel növelhető 

b) magastetőssé alakítás esetén megtartható, de nem növelhető.” 

 

INDOKLÁS A szabályozás kiegészítése a már meglévő, kialakult beépítés karakterének védelme 

érdekében, a már meglévő épülettömeg növelése nélkül kialakítható tetőtérbeépítések 

és a környezetbe nem illeszkedő lapostetős épületek magastetőssé tételének és 

tetőterének beépítése érdekében szükséges. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.10 
Nyílászárók cseréje 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Nyílászárók cseréjének szabályozása 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 30.§ (8) b) 12. pontja helyébe az alábbi lép: 

[30.§ (8) b) Meglévő épület:]  

„12. A meglévő homlokzati nyílászárók anyagának cseréje védett épület 

közterületről látható homlokzatain nem megengedett.   

Világörökségi védettségű területen az 1945 előtt létesített épületek utcai 

homlokzatán (közterület felé eső homlokzatán) a nyílászárók felújítása 

esetén csak az eredetinek megfelelő nyílászáró építhető vissza. A 

terepcsatlakozástól számított 1 méter magasságú sávba nyúló nyílászáró 

esetén e rendelkezéstől – tervtanácsi (főépítészi) szakmai vélemény alapján 

el lehet térni.” 

 

INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy a Világörökségi védettségű területen 

(Műemléki Jelentőségű Terület: MJT) a továbbiakban ne csak az 1914 előtt, hanem az 

1945 előtt létesített épületek esetében is csak az eredeti anyaghasználatnak megfelelő  

nyílászárókat lehessen alkalmazni, azaz a két Világháború közötti időszakban épült 

épületekre is terjedjen ki a korábban csak az I. Világháború előtti épületekre 

vonatkozó előírás.  

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.11 
Szövet, fólia, drapéria, háló, molinó és más, hasonló jellegű anyag kihelyezése 

kulturális tájékoztatás céljából  

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

Érintett intézmények 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A védett területen álló épületre, építményre kulturális tájékoztatás céljából 

kifüggesztett szövet, fólia, drapéria, háló, molinó és más, hasonló jellegű anyag évente 

összesen csak 90 napra, folyamatosan csak 15 napra helyezhető el, függetlenül attól, 

hogy a rendezvény mennyi ideig tart.  

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

A KVÉSZ 27.§ (21) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

„(21) Védett területen épületre, építményre függesztett szövet, fólia, 

drapéria, háló, molinó és más, hasonló jellegű anyag csak kivételesen, 

kulturális tájékoztatás céljára és az illetékes értékvédelmi- és szakhatóság 

előzetes hozzájárulásával csak az érintett homlokzati felület max. 10%-án 

helyezhető el. A kifüggesztés csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időre, 

az adott épületben rendezett kulturális rendezvény időtartamára helyezhető 

el.” 

 

INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy a védett területen álló épületen, építményen 

– kizárólag kulturális tájékoztatás céljából – a továbbiakban ne csak 15 napra, hanem 

a rendezvény, kiállítás teljes időtartamára kihelyezhető legyen kifüggesztett szövet, 

fólia, drapéria, háló, molinó és más, hasonló jellegű anyag. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.12 
Ybl-villa befejezése 

hrsz 14357 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ 

  

Tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Az eredeti tömegében visszaépített Ybl-villa (volt Hatvany-villa) tervezett végleges 

kialakítása lehetővé tenné a régészeti-, műemléki- és történeti értékek (védművek, 

várfalak) bemutatását.  

A terepszint felett, a kertben tervezett kiegészítő beépítés és a terepszint alatti 

területek megfelelő kialakítása azonban túllépné a szintterületi mutató engedélyezett 

mértékét. Ennek érdekében a terepszint feletti területeken az engedélyezett 

beépíthető szintterület kevesebb mint 0,1 m2/m2, a terepszint alatti területeken 

mintegy 0,4 m2/m2 – a keretövezeti előírások keretei közötti – túllépése lenne indokolt. 

A kialakítható legkisebb zöldfelület mértékét behatárolják a bemutatásra alkalmas 

terepszint alatti régészeti-, műemléki- és történeti értékek (védművek, várfalak) által 

igényelt terek, de ebben az esetben is betarthatók lennének a keretövezetre 

megállapított szabályozási jellemzők. 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 30.§ (7) c) pontja kiegészül a következő új 6. ponttal: 

„6. A terepszint (a támfalak, várfalak felső rendezett terepszintje) alatt 

régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti érték bemutatása indokolt.” 

 

A KVÉSZ 53.§ (2) bekezdése, 7. tömb a) 2. pontja helyébe az alábbi lép: 

„2 A telken megengedett új épület elhelyezésének és tömegének azonosnak 

kell lennie az Ybl Miklós által eredetileg ide tervezett épületével. Az így 

kialakított épület esetében a meglévő épületre vonatkozó előírásokat kell 

alkalmazni. Az övezeti magassági határérték ennek megfelelően túlléphető. 

Az új épület architektúrájának az Ybl-féle stíluselemek felhasználásával az 

eredeti homlokzati képhez kell igazodnia.  

2.1 A bruttó szintterület értékének meghatározása során az övezetben 

megengedett engedményes érték alkalmazható.  

2.2 Amennyiben a terepszint (a támfalak, várfalak felső rendezett 

terepszintje) alatt régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti érték 

bemutatása indokolt: 

- a bruttó szintterület engedményes értéke, kizárólag a terepszint alatt 

legfeljebb további 0,35 m2/m2 értékkel túlléphető, de a terepszint felett a 

szintterületi mutató így sem haladhatja meg a 0,60 m2/m2, a teljes bruttó 

szintterületi mutató az 1,50 m2/m2 értéket,  

- a legkisebb zöldfelület mértéke legfeljebb 20%-ig csökkenthető.” 
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INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy az Ybl-villa kertjének tervezett végleges 

kialakítása, befejezése megvalósítható legyen, illetve a várfalak, védművek felső 

rendezett terepszintje alatt a régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti értékek 

bemutatására alkalmas módon kialakított épületrészek megvalósíthatók legyenek. Az 

eredeti tervek alapján kialakított épületre a meglévő épületre vonatkozó előírásokat 

kell alkalmazni. 

A BVKSZ 28.§ 2. táblázat alapján az L2 keretövezetben megengedett beépítettség 

legfeljebb 75%, a szintterületi mutató legfeljebb 4,0 m2/m2, a legkisebb zöldfelület 

mértéke legalább 20% lehet.  

A KVÉSZ 50.§ 5. táblázat alapján az L2-V3-SZ jelű építési övezetben megengedett 

terepszint alatti beépítettség legfeljebb 65%, a szintterületi mutató legfeljebb 1,0 

(+0,15) m2/m2, a legkisebb zöldfelület mértéke legalább 35% lehet.  

A tervezett beépítettség a terepszint alatt is legfeljebb 60% (megfelel) és a terepszint 

felett legfeljebb 25% (megfelel).  

A tervezett módosítással a szintterület a terepszint felett legfeljebb 0,6 m2/m2 (kisebb, 

mint 1,0 m2/m2 megfelel), a terepszint alatt további legfeljebb 0,5 m2/m2, összesen 

legfeljebb 1,5 m2/m2, ami lényegesen kisebb, mint a keretövezetben megengedett 4,0 

m2/m2 érték.  

A zöldfelület tervezett mértéke több lehet, mint a keretövezetre előírt legalább 20%, 

de figyelembe véve a terepszint alatti régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti 

értékek bemutatásához szükséges terek hasznosíthatóságát, a KVÉSZ építési 

övezetben megengedett értékétől történő eltérés indokolt. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.12.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.12.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

56 

 

2.13 
Lovas utcai terepszint alatti parkoló (mélygarázs) 

hrsz (6696/2) 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  Önkormányzat 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Budavári Önkormányzat megvizsgálta a Lovas utca mentén – a Jávorka Sándor 

lépcső és a Korlát lépcső közötti szakaszon – terepszint alatti parkoló (mélygarázs) 

létesítésének lehetőségét. A terepszint alatti építmény megvalósításához a KÉSZ 

módosítása szükséges. 

 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) a) bekezdése szerinti „Övezeti Terv” (ÖT) módosítása 

szükséges: a Z-KK-KP-1 jelű övezetről, keretövezetbe nem sorolt 

közterületbe történő átsorolással 

A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 28.§ (1) bekezdése kiegészül a következő i) ponttal: 

i) A Lovas utca mentén – a Jávorka Sándor lépcső és a Korlát lépcső (a 

Lovas utca 15-30. számú telkek) közötti szakaszon – a Várfal és a bástyák 

közötti szakaszon: 

1. a Lovas utca délnyugati telekhatárától mért 10 m széles sáv szabadon 

hagyásával terepszint alatti parkoló építmény (mélygarázs) helyezhető el, 

2. a terepszint alatti parkoló építményt (mélygarázs) teljes egészében 

zöldfelülettel fedetten, terepszint alatti építményként kell kialakítani, 

3. a Lovas út felé az átépített meglévő támfal magassága legfeljebb 1,0 

méterrel növelhető, de a támfal(ak) magassága legfeljebb 1,5 m lehet, a be- 

és kijáratok, a személyközlekedést szolgáló építmények, a terepszint alatti 

építményrészeket szolgáló bevilágítók, gépészeti berendezések és az 

élet- és vagyonvédelem érdekében szükséges építmények, építményrészek 

magasságának kivételével, de az sem lehet magasabb, mint a műszakilag 

indokolt, de legfeljebb 4 m, 

4. a gépjárművek közlekedésére szolgáló be- és kijáratokat – legalább a 

Lovas utca délnyugati oldalától számított 15 méteren belül bevágásként kell 

kialakítani a biztonsági szempontok figyelembe vételével, 

5. a terepszint alatti parkoló építmény (mélygarázs) felső födémszerkezetét 

legalább 0,85 m vastag talajtakarással, intenzív kertként kell kialakítani és 

a terepszint Várfalhoz csatlakozásának jelenlegi vonalát meg kell tartani, 

6. a zöldfelület legkisebb aránya legalább 50% kell, hogy legyen, 

7. a parkolóhoz kapcsolódóan – a szabályozási tervben meghatározott 

helyen felvonó és feljárat létesíthető. 

 

3A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 
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INDOKLÁS A Budai Vár Magyarország és Budapest egyik legnagyobb látogatottságú turisztikai 

célpontja. A turizmus által generált terhelés területi megosztásának egyik 

kulcsfontosságú eleme a megközelítési lehetőségek bővítése.  

A parkolási lehetőségek bővítése jelentős mértékben hozzájárulhat a Budai Vár és 

környezete terhelésének kiegyensúlyozottabbá tételéhez. A tervezett terepszint alatti 

parkoló (mélygarázs) megvalósítása csökkentheti a megállási lehetőségeket kereső 

látogatók által keltett forgalmat is.  

A tervezett terepszint alatti parkolóhoz (mélygarázshoz) kapcsolódóan, a várfalakon 

belüli terület akadálymentes megközelítése érdekében új felvonó és lépcső létesíthető. 

A tervezett terepszint alatti parkoló (mélygarázs) megvalósításával a területen 

kialakítandó legkisebb zöldfelület aránya (50%) nem változik és a zöldfelületek 

jogszabályok szerinti visszapótlása, igényes kialakítása biztosítható.  

 

A terület jelenlegi övezeti besorolása Z-KK-KP-1 jelű övezet.  

A hatályos övezeti jellemzők az alábbiak:  

 

Övezet jel Beépítettség  
(%) 

Szintterületi 
határérték 

(m2/m2) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

Megengedett legnagyobb 
magasság 

(m) 

terepszint 
enged-
mény 

határ-
érték 

enged-
mény 

 
építmény-
magasság 

homlokzat-
magasság alatt felett 

Z-KK-KP-1 75 2 - - - 50 4,5 4,5 

javasolt 
közterület 

75  - 1,50 - 50 - 4,0* 

* műszakilag szükséges, de legfeljebb 4,0 m 

 

 Az övezeti besorolás módosítására a jelenlegi közlekedési célú közterület 

kiterjesztésével kerülhet sor (ezt a korábbi fővárosi jogszabályok kifejezetten 

megengedték (46/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet 2.§ (3) a) pont).  

Az OTÉK 39.§ (1) bekezdése szerint: „Közterületen, közterület alatt és közterület fölött 

építményt, építményrészt elhelyezni, kialakítani csak a helyi építési szabályzat alapján, 

valamint a 35.§ (8) bekezdése és (9) bekezdése b) pontja, továbbá a 40. § előírásai 

szerint lehet”.  

Az előírt legalább 50%-os zöldfelületi arány és a további szabályozási jellemzők 

betarthatók.  

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

ZÖLDFELÜLETEK A zöldfelületek jogszabályok szerinti visszapótlása biztosítható.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.13.1.1 Hatályos Övezeti Terv 
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2.13.1.2 Az Övezeti Terv módosítása 
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2.13.2.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.13.2.1.2 Hatályos szabályozási terv 
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2.13.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.13.2.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

64 

 

2.14 
Batthyány utcai Általános Iskola bővítése 

hrsz 14101 és hrsz 14102 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Batthyány utcai Általános Iskola bővítése érdekében az építési hely méretének 

felülvizsgálata és a hatályos szabályozási terv módosítása szükséges.  

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 46.§ (1) bekezdés 39. tömb előírásainak helyébe az alábbi lép: 

39. TÖMB (Batthyány u. - Iskola u. - Franklin u. - Donáti u. - Mária tér) 

a) Batthyány u. 8. 14101 hrsz és 14102 hrsz alatti iskola  

1. az Iskola u. 46. sz. 14102 hrsz telekkel történő összevonása után 

bővíthető 

2. a meglévő és az új épület közötti udvar egy szintben lefedhető, 

3. az új épület csatlakozási magassága legfeljebb a meglévő épület 

párkánymagassága lehet, 

4. a magastetővel és lapostetővel is kialakítható új épület legnagyobb 

magassága a 14103 hrsz-ú telek csatlakozó rendezett terepszintjéhez 

képest legfeljebb 9,5 m lehet, 

5. az iskola bővítése több ütemben is megvalósítható. 

 

A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy az iskola tornateremmel történő ütemezett 

bővítése megvalósítható legyen.  

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.14.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.14.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.15 
Hegyalja út 15. beépítése  

7403 hrsz 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos  (TERV: BFVT Kft. 2013.) 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Hegyalja út 15. 7403 hrsz-ú üres telek beépítése érdekében az építési hely és a 

magasságok felülvizsgálata és a hatályos szabályozási terv módosítása szükséges.  

(a javaslatot a BFVT Kft. készítette elő 2013-ban) 

JAVASLAT 

 

A KVÉSZ 47.§ 126. tömbre vonatkozó előírásainak b) pontja helyébe a 

következő új előírás lép: 

„b) A 7403 hrsz.-ú telek beépítésénél a KVÉSZ 30.§ (10), Városképi 

illeszkedési szabályok b) és d) pontjai szerinti előírásokat kell figyelembe 

venni, ennek megfelelően a szabályozási terven jelölt „A” szakaszon 

legfeljebb F+5, a „B” szakaszon legfeljebb F+3, a „C” szakaszon legfeljebb 

F+1 szintes, nem magastetős épületrész építhető.” 

 

A KVÉSZ 47.§ 126. tömbre vonatkozó előírásai kiegészülnek az alábbi új e) 

és f) ponttal: 

„e) A tömb területén az épületek zárt sora minimum 10,0 m-es épülettel 

megszakítható. Ha az épületköz területe két telekre esik, minimum 3,0 m 

széles résznek egy telekre kell esnie. 

f) A Hegyalja út 15. 7403 hrsz. telek 10 m széles hátsókertjében terepszint 

alatti építmény nem létesíthető.” 

 

A KÉSZ szabályozási terve a 126. tömb területére vonatkozóan jelen 

rendelet ... melléklete szerint módosul.”  

 

INDOKLÁS A hatályos szabályozás az azóta elbontott épülethez igazodott, ezért a viszonyítási 

alap megszűnést. A szabályozás módosításának célja, hogy a 7402 hrsz-ú telken álló 

épülethez csatlakozó új beépítés kialakítható legyen.  

A hatályos övezeti jellemzők – melyek a szabályozási terv módosításával nem 

változnak – az alábbiak: 

Övezet jel Beépítettség  
(%) 

Szintterületi 
határérték 

(m2/m2) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

Megengedett legnagyobb 
magasság 

(m) 

terepszint enged-
mény 

határ-
érték 

enged-
mény 

 
építmény-
magasság 

homlokzat-
magasság alatt felett 

L1-V2-Z 100 60 5 2,25 +0,25 20 kialakult kialakult 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a tervezett beépítés nem közelíti meg az övezeti 

előírásokban rögzített legnagyobb értékeket. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.15.1.1 Hatályos szabályozási terv  
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2.15.1.2 Hatályos szabályozási terv 
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2.15.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása   (TERV: BFVT Kft. 2013.) 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

71 

 

2.15.3.1 A szabályozási terv javasolt módosítása   (TERV: BFVT Kft. 2013.) 
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2.16 
Mérőszekrények elhelyezése az épületek udvarán 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  Tulajdonosok 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A közüzemi szolgáltató vállalatok előírásai alapján a lakásokhoz tartozó elektromos- és 

gáz fogyasztói mérőszekrényeket lakáson kívül kérik elhelyezni, ami nagyobb épületek 

esetében a belső udvarok, illetve lépcsőházak, kapualjak arculatának indokolatlan 

megváltoztatását eredményezi. 

 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 27.§ kiegészül az következő új (26) bekezdéssel: 

„(26) Védett területen, továbbá védett vagy 1945 előtt épült, több 

rendeltetési egységet magában foglaló épület esetében a közüzemi 

szolgáltatások mérőszekrényei az épületek külső- és belső homlokzatain, 

közös kapualjaiban, továbbá az épület közös területeiről láthatóan nem 

helyezhető el.” 

 

INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy védett területeken, védett vagy 1945 előtt 

létesített épületek esetében a közüzemi szolgáltatások mérőszekrényeit csak az 

épületek kialakításához illeszkedve és az épületek építészeti értékeit figyelembe véve 

lehessen elhelyezni az épített környezet értékeinek védelme érdekében. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A tervezett változtatás közlekedési szempontot nem sért.  

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.17 
Reklám elhelyezése világörökségi védettségű területen az épületek felújítása során 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  Tulajdonosok 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A világörökségi területen álló épületek esetében a KVÉSZ nem teszi lehetővé, hogy az 

épületek felújítása során az állványzatokon reklám, hirdetés elhelyezhető legyen. Ezzel 

a felújítandó épületek – jellemzően társasházak – jelentős bevételtől esnek el, ami 

növeli a tulajdonosok költségeit. A kérelem célja, hogy felújítási ciklusonként (30 

évente) legalább egy alkalommal, reklámbevételekkel lehessen támogatni az épület 

felújítását. 

 

JAVASLAT A KVÉSZ 41.§ (8) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A KVÉSZ 41.§ (8) b) pontja helyébe következő rendelkezés lép: 

41. § (8) „b) A világörökségi védettségű (MJT) területen bármiféle, az 

épülethez, építményhez, vagy az azt körülvevő állványzathoz rögzített 

védőfelületen, ponyván az adott épület architektúrájának 1:1 léptékű 

ábrázolása, illetve művészeti alkotás, reprodukció ábrázolása történhet, 

továbbá az adott felület 1/10-én az épület funkciójához, vagy az ott végzett 

tevékenységhez kötődő reklámfelület, hirdetés helyezhető el; 30 évnél 

régebben felújított lakóépület teljes homlokzatának felújítása esetén a 

kivitelezés időtartama alatt, de legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 3 

hónapra az állványzaton reklám, hirdetés is elhelyezhető.”  

 

INDOKLÁS A szabályozás módosításának célja, hogy a világörökségi területen álló épületek 

esetében felújítási ciklusonként (30 évente) egy alkalommal, 3 hónapos időtartam a 

reklámbevételekkel lehessen támogatni az épület felújítását, az épített környezet 

értékeinek védelme, a környezet minőségének javítása érdekében.  

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A tervezett változtatás közlekedési szempontot nem sért.  

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.18 
Tigris utca 42-46. helyi védettség téves jelölésének törlése 

7367/2 hrsz 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Tigris utca 42-46. (hrsz 7367/2) alatti épület helyi védettsége tévesen szerepel a 

tervlapon, az épület nem védett  

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Tigris utca 42-46. (hrsz 7367/2) alatti épület helyi védettsége tévesen szerepel a 

tervlapon, mert az épület nem áll védelem alatt.  

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.18.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.18.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.19 
Tabáni templom telekalakítás 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Hibajavítás: a Tabáni templom plébánia szabályozási terve és telekalakítási terve nincs 

összhangban: hrsz. (6264) 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Tabáni templom plébánia épülete közterületen áll (hrsz (6264)), melynek 

szabályozása csak a telekalakítási terven került átvezetésre. A javítás egységesen 

ábrázolja a telek szabályozását. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.19.1.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.19.1.1.2 Hatályos szabályozási terv 
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2.19.1.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.19.1.2.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.19.2.1.1 A hatályos telekalakítási terv  
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2.19.2.1.2 A hatályos telekalakítási terv  
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2.19.2.2.1. A telekalakítási terv javasolt módosítása 
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2.19.2.2.2 A telekalakítási terv javasolt módosítása 
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2.20 
Kosztolányi Dezső Gimnázium 

hrsz 6797 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Kosztolányi Dezső Gimnázium (Attila út 135-137. / hrsz. 6797) telke a meglévő 

iskola bővítését tervezik, tornatermeket is magában foglaló új kiegészítő épületrész 

megvalósításával. A KÉSZ nem jelölt ki építési helyet, így a bővítés lehetősége jelenleg 

nem szabályozott, ezért nem megvalósítható. 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” (KSZT) 

módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Kosztolányi Dezső Gimnázium (Attila út 135-137. / hrsz. 6797) telke a meglévő 

iskola bővítésére lehetőség nyílik az övezeti jellemzők alapján.  

A két utca felől megközelíthető telek magassági viszonyai és a támfalak megfelelő 

tagolást biztosítanak a teleknek, amit az új épületrészek ki is használhatnak: a két 

szint elválasztva is használható.  

A tervezett építési hely határa úgy kerül megállapításra, hogy a csatlakozó Logodi utca 

78b (hrsz 6798/2) alatti épület nyílásokkal kialakított északnyugati homlokzata 

épületközzel csatlakozzék a Kosztolányi Dezső Gimnázium (Attila út 135-137. / hrsz. 

6797) tervezett bővítéséhez.  

A KÉSZ építési helyet jelöl ki, így a bővítés megvalósítható, a tervezett tornatermekkel 

bővülve az iskola jobban meg tud felelni a funkcióinak. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.20.1.1.1 Hatályos szabályozási terv 
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2.20.1.1.2 Hatályos szabályozási terv 
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2.20.1.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.20.1.2.2 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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3. AZ ÖVEZETI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI 

 

3. 
Az övezeti tervlap módosításai  

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A javasolt módosításokkal indokolttá válik az övezeti tervlap módosítása a tervek 

összhangjának biztosítása érdekében. 

  

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) a) bekezdése szerinti „Övezeti Terv” (ÖT) módosítása 

szükséges. 

 

INDOKLÁS Egyes telkek megosztásával a telkek eltérő övezetekbe kerültek, melyek egységes 

ábrázolása érdekében az övezeti terv módosítása indokolt. 

A zárójelben szerepeltetett övezeti jel a telekmegosztáshoz rendelte az övezet 

módosítását, amelynek megszüntetése indokolt a jogbiztonság érdekében. 

 

3.1. Lovas utca – Logodi utca  

hrsz.: 6725/2, 6726  

Eredeti övezet:  (L2-KP-1) 

Javasolt övezet:  L2-KP-1 

Változás: a zárójel elhagyása  

3.2. Toldy Ferenc utca – Szabó Ilonka utca  

hrsz.: 14168, (14176), 14177, 14178, 

(14179) 

Eredeti övezet:  (L1-KP-1) 

Javasolt övezet:  L1-KP-1 

Változás: a zárójel elhagyása 

 

 

3.3. Lovas utca – Logodi utca  

hrsz.: 6742  

Eredeti övezet:  (L1-KP-1) 

Javasolt övezet:  L1-KP-1 

Változás: a zárójel elhagyása  

3.4. A Jelmagyarázatban a zárójeles 

magyarázat törlésre kerül:  

„Helyi övezeti besorolás megosztás 

esetén” 
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3.1.1. Hatályos Övezeti Terv 
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3.1.2. Az Övezeti Terv javasolt módosítása 
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3.2.1. Hatályos Övezeti Terv 
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3.2.2. Az Övezeti Terv javasolt módosítása 
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3.3.1. Hatályos Övezeti Terv 
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3.3.2. Az Övezeti Terv javasolt módosítása 
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3.4.1. Hatályos Övezeti Tervi terv jelmagyarázata 
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3.4.2. Az Övezeti Tervi terv módosított jelmagyarázata 
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4. 
A Szabályozási Terv jelmagyarázatának módosítása 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

 

 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  
A Szabályozási Terv jelmagyarázatának módosítása 

  

JAVASLAT A SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZÜKSÉGES 

A zárójellel jelölt övezetmódosítás törlésével a Szabályozási Terv 

jelmagyarázatának módosítása szükséges 
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Hatályos szabályozási terv jelmagyarázata 
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A szabályozási terv jelmagyarázatának módosítási javaslata 
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1. MELLÉKLET: A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS IRATAI 
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