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A KÉSZ JOGHARMONIZÁLÁSA A BUDAI VIGADÓ REKONSTRUKCIÓJÁHOZ 

 

BUDAPEST I. CORVIN TÉR 8. (HRSZ 14277) 

 

A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 237/2015.(IX.4.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdésében a Kormány megállapította a 

beépítési szabályokat, amelyek a következők: 

„a) a tetőtér beépíthető, 

b) a terepszint feletti beépítettség földszinten legfeljebb 100%, 

c) a szintterületi mutató legfeljebb 5,5.” 

 

A célok megvalósítása, vonatkozó kormányrendelet és a KÉSZ jogharmonizációja érdekében a KÉSZ 

ennek megfelelő módosítását végre kell hajtani. A vonatkozó kormányrendeletben meghatározott 

szabályozási jellemzők és a KÉSZ összhangja a KÉSZ javasolt módosításával biztosítható. 

 

A célok megvalósítása érdekében az alábbi vonatkozásokban szükséges pontosítani, illetve aktualizálni 

és a KÉSZ-ben és a KSZT-ben átvezetni: 

 a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályozási jellemzők átvezetése, 

 a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályozási jellemzők átvezetésével és 

érvényesítésével összefüggő további rendelkezések, jogharmonizációs feladatok elvégzése, 

 a területen további változtatás nem szükséges. 

 

A 237/2015.(IX.4.) Korm.rendeletben meghatározott főbb beépítési paraméterek (a tetőtér 

beépíthetősége, a beépítettség és a szintterületi mutató) keretei között az épület belső udvarának 

lefedésével és a tetőtér beépítésével a szintterületi mutató megemelkedik, amelyet a KÉSZ alapján 

lehetséges engedményes értékek alkalmazása lehetővé tesz.  

 

A meglévő védett épület belső udvarának egy szintben történő lefedése, a tetőidom korrekciója, az 

épület bővítése a tetőtér beépítésével a belső udvar felőli párkánymagasság egy szinttel történő 

növelésével, műemléki rekonstrukció keretében.  

 

A tervezett rekonstrukcióval az épület kapacitása, befogadóképessége nem emelkedik.  
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A BUDAI VIGADÓ ÉS KÖRNYEZETE 

 

  
A Budai Vigadó a Corvin tér felől 

  
A Budai Vigadó csatlakozása a Fő utcai oldalon 

  
A Budai Vigadó csatlakozása az Iskola utcai oldalon 

 
A Budai Vigadó csatlakozása az Iskola utcai oldalon 

 
A Budai Vigadó és a környezet illeszkedése a Várból 

  
A Budai Vigadó és a környezet illeszkedése a Várból 

 
A Budai Vigadó belső udvara 

  
A Budai Vigadó belső udvara 
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A Szalag utca felől 

  
Fő utcai utcakép 

 
A Budai Vigadó udvara 

 
A Budai Vigadó udvara 

 
A Budai Vigadó részlete 

 
A Budai Vigadó előcsarnoka 

 



BUDAI VIGADÓ KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

4 

A KÉSZ KIVONATA 

 

A Budai Vigadó tömbje a KÉSZ alapján VK-V1-Z jelű építési övezetbe tartozik.  

Az épület a 22. jelű tömbben található. 

 

A KÉSZ vonatkozó – az általános előírásokon túli – sajátos előírásai az alábbiak   

(kivonat a 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati rendeletből): 

 

63.§ VÁROSKÖZPONTI TERÜLET / VK JELŰ ÖVEZETEK 

 

(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket az 1. számú 

táblázat tartalmazza. 

1. számú táblázat 

övezet jel beépítettség  

(%) 

szintterületi 

határérték
(1) 

(m
2
/m

2
) 

legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

megengedett legnagyobb 

magasság 

(m) 

terepszint enged-

mény 
határérték engedmény  

építmény-

magasság 

homlokzat-

magasság alatt felett 

VK-V1-Z 100 75 5 3,5 +0,3 15 kialakult kialakult 

(1) RSZT esetén szintterületsűrűség 

 

(2)  
1
A VK-FV1-Z, VK-FV2-Z, VK-1-Z és VK-2-Z övezetek területén a hatályos építési 

szabályok és a KÉSZ keretei között az alábbi építmények helyezhetők el:  

a.) közintézmények épületei, 

b.) igazgatási épületek, 

c.) irodaépületek, 

d.) szálláshely-szolgáltató épületek, 

e.) szolgáltatás épületei, 

f.) vendéglátás épületei, 

g.) egyéb közösségi szórakoztató épületek, 

h.) sportépítmények, 

i.) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, 

j.) legfeljebb 2.500 m² bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épületek, 

k.) lakóépületek, 

l.) terepszint alatti parkolóépítmények, 

m.) ahol azt a KÉSZ előírásai megengedik parkolóház, valamint 

n.) az a.)-m.)-ig felsoroltakat kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, 

amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a városközponti területekre 

vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket, 

o.) a VK-1-Z és VK-2-Z övezetekben továbbá a vasútközlekedés és üzemeltetés kiszolgáló 

létesítményei. 

 

(3) Az övezetek területén ipari épületet, raktárépületet elhelyezni, meglévő épület használati 

módját e célra megváltoztatni nem lehet. 

                                                

1
 Megállapította a 21/2003. (X. 3.) Kt. rendelet 13. § (4) bekezdése, hatályos 2003. október 15-től. 
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(4) A VK keretövezetbe tartozó építési övezetekben meglévő épületet érintő – lakó és 

intézményi funkció esetén – az előírt parkoló-mennyiség 100 %-a a tulajdonos 

hozzájárulásával kialakított új felszíni közterületi parkolóval is teljesíthető.  

E körben a megszűnő parkolók pótlására kialakított új parkolók nem vehetők figyelembe. 

 

(5) Az övezetek területén a telkek minden 100 m
2
-e után legalább egy fa telepítéséről és 

fenntartásáról kell gondoskodni.  

Amennyiben a telek adottságai, vagy más ok miatt az előírt számú fa kihelyezése a telken 

belül nem biztosítható, lehetőleg az érintett ingatlan környezetében kell a pótlást 

telepíteni. 

 

64.§ VK-V1-Z JELŰ ÖVEZET 

(1) VK-V1-Z jelű övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. … 

 

22. TÖMB (Székely u. - Szilágyi D. tér - Corvin tér - Iskola u.)  

a)  Corvin tér. 8. 14277 hrsz. 

 tetőtérbeépítés tilos 

 

 

Megállapítható, hogy a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésében 

megállapított beépítési szabályok jogharmonizációja, a kormányrendelet előírásaival összefüggő 

rendelkezések pontosítása szükséges. 
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1.1 Hatályos szabályozási terv 
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1.2 Hatályos szabályozási terv jelmagyarázata 
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 

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

(KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

A 22. tömb (Székely u. - Szilágyi D. tér - Corvin tér - Iskola u.) területén fekvő Corvin tér. 8.  

(14277 hrsz.) telek területére vonatkozóan át kell vezetni a vonatkozó kormányrendeletben 

meghatározott szabályozási jellemzők következményeit: 

 

1.  a területre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályozási jellemzők: 

1.1.  az épület tetőtere egy szintben beépíthető a Fő utcai és az Iskola utcai párkánymagasság 

megtartásával (tetőtérbeépítés), de a belső udvar felőli szintszám egy emelettel növelhető 

(emeletráépítés), 

1.2.  a szintterületi mutató 5,5 m2/m2 lehet, 

1.3.  a telek beépítettsége 100% lehet. 

 

2.  a területre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályozási jellemzők 

átvezetésével és érvényesítésével összefüggő további rendelkezések, 

jogharmonizációs feladatok: 

2.1.  az épület egy szintben beépíthető tetőtere a Fő utcai és az Iskola utcai párkánymagasság 

megtartásával (tetőtérbeépítés) valósítható meg, a belső udvar felőli szintszám egy emelettel 

növelésével (emeletráépítés), a gerincmagasság korlátozott megváltoztatásával, 

2.2.  az épületnek a határoló utcák (Fő utca, Iskola utca) felőli részén a magastető lejtése legfeljebb 

35°-ig növelhető, a kupolával fedett épületrész kivételével, 

2.3.  a tetőidom korrekcióját az épület tetőterének beépítése során, azzal egy építési ütemben kell 

végrehajtani, 

2.4.  az épület udvara lefedhető; az udvar lefedésével egyszintes belső tér alakítható ki. A lefedő 

szerkezet legfeljebb 1 méterrel emelkedhet a Fő utcai és az Iskola utcai épületszárnyak végleges 

gerincmagassága fölé, 

2.5.  a fenti célok elérése érdekében a KÉSZ 30.§ (7) h) pont szerinti engedményes érték 

alkalmazható, 

2.6.  a területen a fenti célok elérése érdekében a KÉSZ 11.§, 17.§ (2) bekezdésében, 18.§ (1) 

bekezdésében, 18.§ (2) bekezdésében, 25.§, 27.§, 28.§, 30.§ (3) d) pontjában, 30.§ (7) e), 

pontjában, 63.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

 

A szabályozási előírások módosításának normaszöveg-javaslatát lásd: külön 
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2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása 
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2.2 A szabályozási terv jelmagyarázatának módosítási javaslata 

 

 

 

A módosító rendelet tervezetét lásd külön. 
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INDOKLÁS 

 

A célok megvalósítása, vonatkozó kormányrendelet és a KÉSZ jogharmonizációja érdekében a KÉSZ 

ennek megfelelő módosítását végre kell hajtani. A vonatkozó kormányrendeletben meghatározott 

szabályozási jellemzők és a KÉSZ összhangja a KÉSZ javasolt módosításával biztosítható. 

 

A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tervezési terület lehatárolása:   

Budapest Főváros I. kerület, Hagyományok Háza vagyonkezelésében álló, a Budapest I. kerület 14277 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a Budai Vigadó rekonstrukció. 

 

VÁROSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A Budai Vigadó tágabb térsége, a Budai Vár keleti lejtője és a Duna-part önállóan is értelmezhető, 

sajátos arculatú városszerkezeti egységek. A Duna partvonalát követő Fő utca (Limes) mentén kiépült 

lineáris rendszer és a Viziváros középkori eredetű utca- és térszerkezete a számos történeti korszak 

viszontagságait megélt Corvin téren találkozik össze. A tér gazdag történelmi múltját nemcsak 

Pannónia ókori története, a Víziváros középkori beépítése, az 1695 óta itt álló kapucinusok templom, a 

II. József idejében kialakított köztér is szemlélteti. A téren hangzott el I. Ferenc koronázási esküje 

(1792). A Corvin tér a mai nevét 1784-ben Corvin Jánosról kapta. 

 
A terület a Google ortofotóján 

 
A terület fekvése (TSZT 2005 területfelhasználás) 

  
A Corvin tér környéke az 1876-os árvízkor (forrás: egykor.hu) 

 
A budai Vígadó egykor (forrás: zoldkalauz.hu) 
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A Budai Vigadó Corvin téri homlokzatának terve (forrás: internet) 

 

A Kallina Mór és Árkay Aladár által tervezett műemlék épület (1897-1899) külső megjelenésének 

megőrzése mellett kerül sor az épület funkcionális korszerűsítésére, átalakítására. Az épület 

működésének, funkcionális rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a belső udvar lefedésével 

elegáns belső tér jöhet létre. Az udvar lefedése a Fő utcai és az Iskola utcai épületszárnyak 

gerincmagasságának síkjához illeszkedve történne. A tetőidom korrekciójával – a párkánymagasság 

megőrzésével – kialakuló tetőtér beépítésével bővül az épület, amely a meglévő és változatlan funkció 

korszerűbb elhelyezését biztosítja. Az épület kapacitása, befogadó képessége nem növekszik, 

forgalomnövekedést, a bővítés újabb parkolási igényt nem generál. 

KÖZLEKEDÉS  

A terület közlekedési rendszere kialakultnak tekinthető. A Budai Vígadó a Batthyány téri 

metróállomástól (M2) mintegy 400 méteres távolságban fekszik. Az épület befogadó képessége nem 

változik. Megállapítható, hogy a tervezett átalakítások eredményeként a parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK  

Az épület közmű- és hírközlési igénye a meglévő hálózatok felhasználásával biztosítható. 

ZÖLDFELÜLETEK  

A Corvin tér rekonstrukciója a közelmúltban befejeződött, beavatkozás nem várható. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az épület rekonstrukciójával a környezet terhelését növelő beavatkozás nem várható. 



BUDAI VIGADÓ KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

13 

 
A Budai Vígadó és a Corvin tér egykor (forrás: internet) 

 

 

 
A Budai Vigadó tervezett keresztmetszete a tetőtérbeépítés és a belső udvar lefedésének bemutatásával (forrás: Archikon Kft.) 

 


