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314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET (TRK.) 38.§ SZERINTI VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
tervező  év  hó  nap 

MEGBÍZÓ 
BUDAPEST II. KERÜLET 
ÖNKORMÁNYZATA  

BUDAPEST II. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

URBAN‐LIS 
STÚDIÓ KFT  2019.  05.  20. 

TRK. 36.§ szerint teljes eljárásban a 
véleményezés időtartama a 
véleményezők számára a 

kézhezvételtől számított 30 nap 

kiküldés dátuma:  2019. 03. 20. 

utolsó kézhezvétel:  2019. 03. 27. 
 

314/2012. 
(XI.8.) 9. 
mell. 

sorszáma 

véleményező 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  N 
 
 

Kr. 
9.mell 

 

I.   ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ‐ Á 

Á3.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   egyeztetési szabályokra vonatkozó általános tájékoztatás  
VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

  2.   2.   A magasabb rendű jogszabályok a rendelet készítése során figyelembe 
lettek véve. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

  3.   3.   A KÉSZ a fővárosi településszerkezeti tervvel és rendezési szabályzattal 
összhangban készült , eltérés igénye nem került rögzítésre. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

határozati javaslat 1. melléklete

mezoa
Aláhúzás
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  4.  

 

4.   Az OTÉK-tól való eltérés iránti kérelem és indoklás a záró véleményezési 
dokumentációhoz kerül csatolásra.  
 
A KÉSZ a fővárosi településszerkezeti tervvel és rendezési szabályzattal 
összhangban készült. 

  5.   5.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az építési vonal fogalmi meghatározása törlésre került. 

  6.    6.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A fogalmak meghatározása jogszabállyal nem ellentétes. 
 
A „kialakult oldal- és hátsókert  méret” fogalom törlésre került. 
A „kialakult előkert” és a „kialakult előkert mélysége” fogalmak megtartása 
kerülnek a KÉSZ tervezet belső koherenciája érdekében.  

  7.    7.   ElFOGADÁSRA KERÜLT 
A fogalom elnevezése pontosításra került: 
„lapostetős épület párkányvonal-magassága” 

  8.    8.   MEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A fogalom meghatározása jogszabállyal nem ellentétes. 
 
A fogalom megtartása a KÉSZ tervezet belső koherenciáját segíti elő. (59 helyen 
használja a KÉSZ tervezet a fogalmat, melyet csak bonyolultabb és hosszabb 
kifejezéssel lehetne helyettesíteni, mely az előírások mondatszerkesztését 
megnehezíteni. 
A fogalmi meghatározás nélkül pedig a „parkolási kötelezettség” jelentéstartalma 
bizonytalan. 
pl.: „rendeltetésszerű használathoz a telken belül biztosítandó 
személygépkocsik száma”   

  9.  
 

9.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A fogalom törlésre került. 
Az Lk-1/Z-2; Lk-1/Z-4 építési övezetek (Újlak) övezeti előírása ennek 
megfelelően szintén pontosításra kerültek. 

  10.  
 

10.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 
A „zöldtető” és „tetőkert”  fogalmak a KÉSZ-ben meghatározott, a telekre előírt 



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 3 

 

legkisebb zöldfelületi arány számításának egyértelműsítését szolgálják, ezért a 
KÉSZ-ben szükséges pontos fogalmi meghatározásuk. 
 
A fogalmak az alábbiak szerint kerültek pontosításra: 
„tetőkert: lapostetős épület vagy épületrész zárófödémén létesülő, elsősorban 
emberi tartózkodás céljára szolgáló járható kert, melynek növényállománya 
intenzív, de legalább félintenzív zöldtetőként kerül kialakításra 
zöldtető: a tetőkert meghatározott vastagságú termőrétegű és növényállományú 
zöldfelülete (egyszintes növényállományú extenzív, vagy félintenzív, vagy két- 
vagy háromszintes növényállományú intenzív zöldtető)” 
 
A „teljes értékű zöldfelület” fogalom törlésre került. (az ezt használó előírások 
pontosításra kerülnek) 
 
Az „intenzív növénytelepítés” fogalom elnevezése és tartalma pontosításra 
került: 
„alapszintű növénytelepítési mérték: olyan növényekkel kialakított zöldfelület, 
melynek minden megkezdett 150 m2-re számítva legalább 1 db fa, legalább 40 
db cserje jut és a fennmaradó felület gyep, talajtakaró vagy ezek együttese.” 

  11.    11.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A fogalom pontosításra került. 

  12.   12.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A fogalom törlésre került. 

  13.    13.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Jogszabállyal nem ellentétes, hiszen a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 17.§ (1) és 18.§ (1) bekezdései értelmében a 
merev hivatkozás akkor alkalmazható, ha a rugalmas hivatkozással nem 
egyértelműen azonosítható a hivatkozás. 

IRM rendelet: 
„17. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában jogszabály 
tervezetében jogszabályra vagy jogszabály rendelkezésére más 
jogszabály címének, más jogszabály szabályozási tárgykörének 
vagy a felhívni kívánt rendelkezések szabályozási tárgykörének a 
megjelölésével (a továbbiakban: rugalmas hivatkozás) kell 
hivatkozni, kivéve, ha ilyen módon a hivatkozott jogszabály vagy 
rendelkezés nem azonosítható egyértelműen. 
… 
18.§ (1) A jogszabály tervezete jogszabályra vagy annak 
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rendelkezésére akkor hivatkozhat 
a) más jogszabály, 
b) más jogszabály és szerkezeti egysége, 
c) a hivatkozást tartalmazó jogszabály vagy 
d) a hivatkozást tartalmazó jogszabály szerkezeti egysége 
tételes megjelölésével (a továbbiakban: merev hivatkozás), ha 
rugalmas hivatkozás nem alkalmazható.” 

Fentiek szerint áttekintésre kerül a rendelettervezet és a merev hivatkozás ott 
maradt meg, ahol az nem volt rugalmassal helyettesíthető vagy nem volt 
elhagyható. 

  14.    14.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A „szabályozási vonal meglévő telekhatáron” megnevezés és jelkulcs elem a 
Kötelező szabályozási elemek közül törlésre került, és 
„tervezett közterületi határvonal” néven a Tájékoztató elemek közé került. 

  15.  
 

15.   A KÉSZ 25.§ (2) az OTÉK előírást egészíti ki, azzal nem ellentétes. 
 
KÉSZ 25.§  

„(2) Az építési helyen kívülre nyúlhat az OTÉK-ban megengedett 
épületrészeken kívül (eresz, angolakna, alaptest, valamint alagsori vagy 
pinceszinti megközelítést biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala): 
a) az előkert előírt méretébe 

aa) előtető, 
ab) a legalább 5,0 méteres előkertbe legfeljebb 1,5 méter benyúlással 
erkély, zárterkély, árnyékolószerkezet, 

b) a legalább 4,0 méteres oldalkertbe legfeljebb 1,0 méter benyúlással erkély, 
előlépcső, előtető, 
c) a legalább 6,0 méteres hátsókertbe legfeljebb 1,0 méter benyúlással erkély, 
előlépcső, előtető 
kivéve, ha azt az építési övezet előírása, vagy a Hatodik rész kiegészítő 
előírása kizárja.” 

 
OTÉK 35.§  

„(1)  … Az előírt legkisebb elő-, és oldalkert méretén belül épületrész – az 1,0 
m-nél nem nagyobb kiállású eresz, 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna 
és alaptest, valamint az építmény alagsori vagy pinceszinti megközelítését 
biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala, továbbá a (8)–(9) bekezdésben 
és a helyi építési szabályzatban foglaltak kivételével – nem állhat. 
(8) Az épületek utólagos hőszigetelése és homlokzatburkolása az elő-, oldal- 
és hátsókert méretét, valamint a telek homlokvonalára kiépített épület 
esetében a közterületet csökkentheti. A telek beépítettsége ennek 
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megfelelően eltérhet az övezetre előírt megengedett legnagyobb beépítettség 
mértékétől. 
(9) Építési határvonalon kívülre eső épületrész 
a) az előkertbe a legalább 5,0 m-es előkertméret, 
b) a telek közterületi homlokvonalára helyezett épületeken a közterület fölé – a 
39. § (1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a legalább 12 m 
szélességgel szabályozott közterület, 
c) az oldalkertbe – legfeljebb 1,0 m-es benyúlással – a legalább 4,0 m-es 
oldalkert méret 
esetében létesíthető.” 

  16.  
 

16.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A homlokzatmagasság fogalmának használata a 27.§-ban rendezésre került. (és 
hasonlóan a 28.§-ban is) 
 
A (4) bekezdés pontosításra került. (és hasonlóan a 28.§-ban is) 

  17.  
 

17.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A 30.§  átstrukturálása megtörtént. 

  18.  
 

18.   Az Étv. vonatkozó előírását is figyelembe véve a KÉSZ tervezet tetőterekre 
vonatkozó előírásai nem kerülnek törlésre. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  19.   19.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az előírás törlésre került. 

  20.  
 

20.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A KÉSZ tervezet a zöldfelületekre vonatkozó előírásokra alapvetően a 
zöldfelületi mérték számításának pontos meghatározását szolgálják (milyen 
felülettel, milyen termőréteg vastagsággal, milyen mértékben biztosítható a 
zöldminimum stb.), továbbá a zöldfelület / zöldtető / tetőkert kialakításának 
szükségességét rögzítik. 
A KÉSZ tervezet e tekintetben áttekintésre és néhány helyen pontosításra 
került. 

  21.  
 

21.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az előírás pontosításra került. 
Nem önálló üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető a szintterületének legalább 
50%-án lakást, alapintézményi és intézményi rendeltetést  magába foglaló 
épületben. 

  22.   22.   MEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Jogszabállyal nem ellentétes. 
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A 2. számú melléklet magyarázó része a táblázatos forma keretei között a 
jelöléseket röviden értelmezi és magyarázza, a táblázatos forma hosszabb 
kifejtésre nem ad lehetőséget. Ezért a KÉSZ 57-58. §-ai részletesen és kellő 
pontossággal fejtik ki a tartalmakat. 

  23.  

 

23.   MEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Az OTÉK nem írja elő az általános szintterületi mutató bevezetését és 
alkalmazását, így annak számítására vonatkozóan sincs előírása. Az OTÉK 
a beépítési sűrűség fogalomkörében határozza meg a szintterületet. 
 
A KÉSZ, tehát önállóan vezeti be az általános szintterületi mutatót, mint 
beépítési paramétert, és határoz meg ennek a saját maga által 
meghatározott paraméternek az alkalmazására és számítására vonatkozó 
előírásokat. 
 

KÉSZ 59.§ (5) Az általános szintterületbe nem kell beszámítani [7. melléklet 
10. ábra] 
a) az építményszintek alábbi részeinek bruttó alapterületét: 

aa) 1,9 méternél kisebb belmagasságú helyiség, helyiségrész, 
ab) az első pinceszinten kialakított, lakásonként legfeljebb 12 m2 
tárolóhelyiség, 

 
OTÉK.7.§ (6) A szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell 
beszámítani az erkély, a függőfolyosó, a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a 
közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét. 

  24.  
 

24.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A KÉSZ tervezet struktúrája jogszabállyal nem ellentétes. 
Sőt, megfelel a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 5. mellékletének, mely a helyi 
építési szabályzat tartalmi követelményeit rögzíti. Ennek értelmében a rendelet 
szövegének hármas tagolása: általános előírások, részletes övezeti előírások és 
egyes településrészek kiegészítő előírásai. 

5. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. RENDELET 
1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1.1.1. Általános előírások 
1.1.2. Közterület alakításra vonatkozó előírások 
1.1.3.214 Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások 
1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
1.1.5. Környezetvédelmi előírások 
1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 
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1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (tilalmak, 
telekalakítás, településrendezési kötelezések, közterület-alakítás) 
1.1.8. Közművek előírásai 
1.1.9. Építés általános szabályai 
1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott 
elégséges védelmi szint követelményei 
1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 
1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 
1.3. EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI 

  25.  
 

25.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A 96.§ (4) ch) alpont pontosításra és a 128.§ (8) c) pont törlésre került. 

  26.    26.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A 109.§ (4) m) pont pontosításra került. 

  27.  
 

27.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A Kb-Rek övezetek esetében nem releváns a felső korlát meghatározása, a Kb-
T övezet esetében 300 m2-ben került maximálásra egy épület beépített területe. 

  28.   28.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á4.  Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.  

 

1.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

  2.  

 

2.   LÁSD DINPI-nél 
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  3.   3.   LÁSD DINPI-nél 

  4.   4.   LÁSD DINPI-nél 

  5.   5.   LÁSD DINPI-nél 

  6.   6.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á5.  Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.  

 

1.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 
Az országos jelentőségű védett természeti emlék feljelölésre kerül a 5. 
mellékleten  
(megjegyzés: a természeti emlék nem került feltüntetésre helyi védett 
területként, az ingatlant érintő jelölés a barlangvédelmi „B zóna” jelölés.) 
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  2.  

 

2.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Álláspontunk szerint nincs többletjelentése a javaslatnak sőt, inkább 
kevesebb esetre terjed ki a rendelkezés, ezért az eredeti KÉSZ tervezet 
szerinti szöveg megtartását javasoljuk. 
Az eredeti KÉSZ tervezet szerinti szöveg: 

„5.§ (1) Az – 1. és az 5. mellékleten feltüntetett – „A”, „B*” és „B” 
zónában a természetvédelmi törvény hatálya alá nem tartozó 
természetes üreg, vagy annak jelenlétére utaló geológiai jel, 
kőzetmódosulás esetén  földmunkával járó  építési tevékenységet 
végezni csak az elvégzett üregkutatás eredményének ismeretében 
szabad.” 

  3.  

 

 

3.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Álláspontunk szerint nincs többletjelentése a javaslatnak ezért az eredeti 
KÉSZ tervezet szerinti szöveg megtartását javasoljuk. 
Az eredeti KÉSZ tervezet szerinti szöveg: 

„5.§ (3) Az „A” zónában 
a) jelentős terepmegbontás nem történhet, 
b) ha az építési övezet megengedett legnagyobb terepszint 
feletti beépítési mértéke 

ba) 20%-nál kisebb, akkor a terepszint alatti, feletti 
beépítettség és az ezeken kívüli vízzáróan burkolt felületek 
együttesen sem haladhatják meg a telek területének 20%-
át 
bb) 20% vagy annál nagyobb, akkor a terepszint alatti, 
feletti beépítettség és az ezeken kívüli vízzáróan burkolt 
felületek együttesen sem haladhatják meg a telek 
területének terepszint felett megengedett beépítési 
mértékét 5%-kal nagyobb mértékben…” 

Sajnos nem életszerű, hogy építkezés során a terepmegbontás az alaprajzi 
kontúron belül tud maradni. Ugyanakkor az eredeti szöveg a nem építési 
tevékenységhez kapcsolódó esetleges terepmegbontás esetére is vonatkozik, 
ezért megfontolandó, hogy a javaslat nem jár-e tartalomvesztéssel. 
Építési tevékenységhez kapcsolódó terepmegbontáson kívül más 
terepmegbontás is történhet lehet, hogy vészhelyzet / katasztrófa elhárítás 
miatt kell esetleg nem építési tevékenységhez kapcsolódóan terepmegbontást 
végezni. 



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 12 

 

  4.  

 

4.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
helyesen hrsz.: 15425/18 és15425/19 
az egyik ingatlan már beépült 

 

 
Lk-2/SZ-24 építési övezet 
épületmagasság: 7,5 
JAVASLAT: mindkét teleken az építési hely az észrevétel szerint 
csökkentésre kerül (ezzel a  övezet terepszint alatti 25%-os beépítési 
mértéke továbbra is teljesen kihasználható marad) 

  5.   5.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 
JAVASLAT A PONTOSÍTÁSRA 

„3.§ ca) a természetesen kialakult növényállományt meg kell őrizni, 
annak hányában biztosítani kell legalább az alapszintű 
növénytelepítési mértéket,” 
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  6.  

 

6.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A fejezet címe megegyezik a 314/2012(XI.8.) Korm. rendelet „A helyi 
építési szabályzat tartalmi követelményei”-t rögzítő 5. mellékletben 
foglaltaknak. 
A cím lehetőséget teremt később más előírások befogadására is. 

  7.  

 

7.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
JAVASLAT A PONTOSÍTÁSRA 

 „137.§ (8) Az Ek-Tv/1 (ÁLTALÁNOS) jelű övezetben elsődleges 
szempont a védett természeti érték megőrzése, ennek 
figyelembevételével 
… 
b) a (8) bekezdés szerinti télisport-pálya csak a Szabályozási 
Terven kijelölt helyen létesíthető; 
…” 

Nem javasoljuk a nyilvános illemhely létesítésének lehetőségét  Szabályozási 
Terven történő előzetes helykijelöléshez kötni, mivel az egy szükségessé váló 
illemhely létesítés megvalósításának időigényét megnövelné a KÉSZ 
módosítás idejével. 

  8.  

 

8.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
JAVASLAT A PONTOSÍTÁSRA 

„137.§ (12) Az Ek-Tv/5 (ÁRPÁD KILÁTÓ) jelű övezetben 
a)  új épület nem létesíthető; 
b) a (13) bekezdésben foglaltak közül nem létesíthető 
ba) sportpálya, 
bb) vendéglátó rendeltetés, 
bc) felszíni parkoló, 
bd) közpark jellegű területrendezés, sportkert, játszókert, 
játszótér; …” 

  9.  

 

9.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
JAVASLAT az Ek-Tv/1 övezet előírásának kiegészítésére: 

„137.§ (8) Az Ek-Tv/1 (ÁLTALÁNOS) jelű övezetben elsődleges 
szempont a védett természeti érték megőrzése, ennek 
figyelembevételével 
… 
d) a Rendeletben általánosan megengedett és a (8) c) pontban 
nem tiltott kerti építmények kizárólag a jelen Rendelet 
hatálybalépése előtt már meglévő épülethez kapcsolódóan 
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helyezhetők el, kivéve az alábbiakat 
da) kerti szabadlépcső (tereplépcső), lejtő, támfal, támfalak 
rendszere, 
db) kerti épített tűzrakóhely.” 

 
JAVASLAT az Ek-Tv/5 övezet előírásának kiegészítésére: 

„137.§ (9) Az Ek-Tv/5 (ÁRPÁD KILÁTÓ) jelű övezetben 
… 
c) a Rendeletben általánosan megengedett kerti építmények nem 
létesíthetők, kivéve az alábbiakat 

ca) építménynek számító hinta, csúszda, homokozó, 
cb) kerti szabadlépcső (tereplépcső), lejtő, támfal, támfalak 
rendszere 
cc) kerti épített tűzrakóhely…” 

  10.  

 

10.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
KÉSZ korábbi szabályozás 

 
Jelenleg hatályos szabályozási vonal. Továbbra is fenntartjuk. 

  11.   11.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 
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Á6‐7. 
9.  Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság 

  ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A hidrogeológiai védőterületek pontosításra kerültek. 
 

  2.   2.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 
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  3.  

 

 

 

3.   A KÉSZ előírásai biztosítják a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, 
különösen „A közművesítettség feltételei”-re vonatkozó 7-8. §-ok, 
valamint „A talaj és a felszíni és felszín alatti vizek védelmé”-re 
vonatkozó 20-21. §-ok.  
 
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervből mindazok a javaslatok, amelyek a 
felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba helyezését szolgálják és 
nem ellentétesek a TSZT/FRSZ fővárosi szintű tervekkel 
figyelembevételre kerültek, és nem járnak vízgazdálkodási terület 
növekménnyel,. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL. 

  4.   4.   A KÉSZ 21. § (2) erre vonatkozó előírást rögzít. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL. 

  5.   5.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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  6.  

 

6.   Nem a KÉSZ kompetenciája 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  7.    7.   Nem a KÉSZ kompetenciája 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  8.  
 

8.   Az ellenőrzés nem a KÉSZ kompetenciája 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  9.  

 

9.   A többlet-csapadékvíz telken belül tartására irányuló előírást a KÉSZ 
tartalmaz 7.§ (4) 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  10.   10.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
a KÉSZ-ben nem szükséges megismételni 

  11.  
 

11.   a KÉSZ újonnan ilyen területet nem jelöl ki beépítésre szánt területként 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  12.  
 

12.   Új utcák kiszabályozását a KÉSZ –Szabályozási Terv nem irányozza elő. 
Ugyanakkor a KÉSZ 11.§ (4) előírja, hogy új közterület szélessége – a 
kizárólagos gyalog- vagy kerékpárutak kivételével – nem lehet kevesebb 
10 méternél.  A szabályozási szélességen belül kell a csapadékvíz 
elvezetést megoldani. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  13.  

 
13.   A két lehatárolást a KÉSZ 5. melléklete rögzíti. 

A KÉSZ 1. mellékletén – a Szabályozási Terven – az I. rendű árvízvédelmi 
fővédvonal nyomvonalát feltüntetjük. A nagyvízi meder határát a 
Szabályozási Terv átláthatóságának és értelmezhetőségének megőrzése 
érdekében nem, az továbbra is csak az 5. mellékleten fog szerepelni. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  14.   14.    LÁSD 3. pont válaszát 
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  15.  

 

15.   a jogszabályok felsorolása  

  16.   16.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 19 

 

Á8.  Országos Vízügyi Főigazgatóság 
  ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT

igen  nem 

I  ‐ 

    Válasz a Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság válaszában található     

Á10.1  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató‐helyettes 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

‐  N 

  1.   1.   észrevételt nem tett 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á10.2  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.    1.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A vízbázis védőterületek és védőidomok lehatárolása szükség szerint 
pontosításra került a KÉSZ-ben. 

  2.   2.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az ágazati előírásokat nem kell megismételni a KÉSZ-ben. 
 
A 21.§. kiegészítésre került az első két bekezdéssel, a harmadik bekezdés 
tartalmát a 21.§ (3) bekezdés már magába foglalja. 

  3.    3.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A 20.§ (4) bekezdés kiegészítésre került. 

  4.  

 

4.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Nem szükséges a KÉSZ-ben ezekről külön rendelkezni. 

  5.  

 

5.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A nagyvízi meder területe és a Vf-D övezet területe nem esik egybe, a nagyvízi 
meder kiterjedése ennél nagyobb, számos más övezet és építési övezet 
területére is „ráfed”. Ezért a javasolt kiegészítés nem emelhető be a KÉSZ-be. 
A KÉSZ-ben a TSZT/FRSZ szerint meghatározott területfelhasználási 
kategóriáknak megfelelő övezeteket és építési övezeteket kell lehatárolni. 

  6.  

 
6.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

A parti sáv területe nem vagy csak részben tartozik bele a Vf-P és Vf-P/Lke 
övezetek területi kiterjedésében, ezért a kiegészítési javaslat nem emelhető be 
a KÉSZ-be. 
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A KÉSZ-ben a TSZT/FRSZ szerint meghatározott területfelhasználási 
kategóriáknak megfelelő övezeteket és építési övezeteket kell lehatárolni. 

  7.   7.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

Á11.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

‐  N 

  1.   1.   észrevételt nem tett 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.  

 

2.   a védőidomok figyelembevétele megtörtént 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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  3.   3.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

Á12.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 

 
ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   Hatáskör hiányában észrevételt nem tett 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á13.  ITM ‐ Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály  
  ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

    VÁLASZ NEM ÉRKEZETT     

Á14.a 
ITM ‐ Innovációs és Technológiai Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi 
Hatósági Főosztály 

 
ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

    VÁLASZ NEM ÉRKEZETT 

Á14.b  Honvédelmi Minisztérium – Állami Légügyi Főosztály 
mint katonai légügyi hatóság 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

‐  N 

  1.   1.   észrevételt nem tett 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.   2.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á15.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. kerületi Hivatala – Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

  ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

BFKH MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY ADTA AZ ELŐZETES 
VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   a KÉSZ tervezettel kapcsolatban kifogást nem emelt 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.  

 

2.   A KÉSZ és a Szabályozási terv nem irányoz elő változást a Margit körút 
keresztmetszeti kialakításában. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 
Az alátámasztó közlekedési munkarész a kerékpáros közlekedés 
témakörének kifejtésnél több e témakörben elkészült tanulmány 
legfontosabb megállapításait is bemutatja. Ezek egyike az a tanulmány 
mely a Margit körutat értékeli kerékpáros közlekedés szempontjából. 
Célszerű rögzíteni, hogy ilyen irányú elgondolások is vannak.  

  3.   3.   Egyetért a KÉSZ parkolási kötelezettségre vonatkozó előírásaival. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 25 

 

Á17.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. kerületi Hivatala – Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.  

 

2.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A megalapozó vizsgálat 2017 júliusában lezárásra került 
A Értékleltár 2018 februárjában lezárásra került. 
A Koncepció és a KÉSZ készítésének folyamata nem nyilvántartások 
aktualizálása. 

  3.   3.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A Koncepció és a KÉSZ készítésének folyamata nem nyilvántartások 
aktualizálása. 
DE 
A műemlék (M) és a nyilvántartott műemléki érték (Mny) 
megkülönböztetésre került a szabályozási tervlapon. 

  4.  

 

4.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

 
A szabályozási terven az M és Mny jelölések háttéradatbázisa az ingatlan 
(a kapott adatszolgáltatás alapján), ennek megfelelő a jelölés is. 



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 26 

 

  5.   5.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  6.   6.   Óriásplakát elhelyezése országos jogszabály alapján nem lehetséges. 
MÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYEL 

  7.  

 

7.   RÉSZBEN ELFOGADÁSRA KERÜLT 

 
A szabályozási terven jelölt zöldfelületi lehatárol kiterjedésének nincs köze a 
„történeti kert” kiterjedéséhez. 
A zöldfelületi lehatárolás jelentéstartalma a növénytelepítés mértékét és a 
burkolt felület mértékét határozza meg, a 3.§ d) pont ezért kiegészítésre kerül 
dd) alponttal, mely történeti kertrekonstrukció esetén megengedi az eltérést. 

  8.  

 
8.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

Az Étv és az OTÉK építési hely fogalomra vonatkozó előírásai alapján ez 
szükséges, továbbá a szabályozási terv koherenciája indokolja. 

  9.   9.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á18.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

 
ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 
BFKH FÖLDHIVATALI OSZTÁLY ADTA AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.   2.   észrevételt nem tett, kifogást nem emelt 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  3.   3.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á19.  Pest Megyei Kormányhivatal – Érdi Járási Hivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.  

 

 

1.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Az erdőként nyilvántartott nem erdőövezeti besorolású területek a 
KÉSZ-ben: 
A területek a fővárosi TSZT/FRSZ alapján csak az abban rögzített 
terülefelhasználásnak megfelelő övezetbe sorolhatók. 
OEA 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

TSZT  KÉSZ‐SZT 

11186/6 – volt OPNI ingatlan 

 

A fővárosi TSZT a területet K-Eü területfelhasználásba sorolja, a KÉSZ-ben ettől 
eltérni nem lehet. 
A 102/TN erdőrészlet erdő övezetbe sorolt. A többi erdőrészlet egy-egy része került 
csak K-Eü/SZ-1 építési övezetbe. Az építési helyet a szabályozási terv rögzíti, mely 
az erdőrészleteket nem érinti!  
A szabályozási terv az erdőrészletek építési övezetbe eső részén „erdő 
pufferterülete” lehatárolást jelölt, melyen a növényállományt meg kell őrizni 
építmény nem helyezhető el stb.  
A terület szabályozása egyébként a korábbi szabályozással megegyező tartalmú. 
011204/3 – Budakeszi úti laktanya 

 

A fővárosi TSZT a területet Kb-Hv területfelhasználásba sorolja, a KÉSZ-ben ettől 
eltérni nem lehet. 
Kb-Hv-1 beépítésre nem szánt övezetben a beépítési mérték 0 %!  
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  2.  

 

 

2.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Az erdőként nem nyilvántartott és mégis erdőövezeti besorolású 
területek a KÉSZ-ben: 
A kifogásolt területek a fővárosi TSZT/FRSZ alapján nem sorolhatók 
más övezetbe, mint beépítésre nem szánt közjóléti erdő övezetbe. 
TSZT KÉSZ-SZT 
Szépvölgyi-dűlő  

 

Ek-Tv/9 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 
 
 
 

TV torony 

 

Ek-Tv/4 
a NÉBIH erdőtérkép alapján 14/TN1 
erdőrészlet! 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 
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Apácaföldek - parkolók 

 

Ek-Tv/1 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 

Görgényi út vége 

 
 
 
 
 

Ek-Tv/1 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 

Pálvölgyi barlang 

 

Ek-Tv/10 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TT-II-01 



URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2019  BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 31 

 

Zuhany utca (teniszpálya 

 

Ek-1 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 

Hárshegyi út – gázátadó állomás 

 

Ek-En speciális övezetbe került 

 
hatályos övezeti besorolás: KV-EN-II-01 

Budakeszi út (hrsz.: 10897/2; 10898) 

 

Ek-Tv/7 
a NÉBIH erdőtérkép alapján 39/F; 39/ÉP1; 
39/ÉP2; 39/TI erdőrészlet! 

 
hatályos övezeti besorolás: Z-KK-II-01 
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Szépjuhászné – kertészet (hrsz.: 10894/1; 11197/17) 

 

Ek-Tv/1 
a NÉBIH erdőtérkép alapján a hrsz.: 11197/17 
ingatlan erdőrészlet! 
csak a hrsz.: 10894/1 ingatlan a kertészet 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 

Szépjuhászné út melletti zártkertek 

 
 

Ek-Tv/1 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-01 

Nagyrét utca 

 

Ek-4 övezet 

 
a hatályos övezeti besorolás is erdő E-TG-II-03 

  3.   3.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A fenti területek fővárosi TSZT/FRSZ alapján nem sorolhatók más 
övezetbe, mint beépítésre nem szánt közjóléti erdő övezetbe. 
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  4.   4.   kifogást nem emelt 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  5.   5.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

Á20.  Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Kifogást emel, mivel a jogszabályon alapuló – a védőterületekre 
vonatkozó – adatszolgáltatása nem került feltüntetésre. 
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  2.  

 

 

2.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 
Az 50, 100, 200 és 1.500 méteres lehatárolások feltüntetésre fognak 
kerülni az 5. mellékleten (Korlátozással és védelemmel érintett 
területek) „honvédelmi és katonai célú terület 
védőtávolsága”megnevezéssel. 
 
A védőterületekre vonatkozó előírásokat függelékben rögzítettük. 
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  3.   3.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
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Á21.  Budapesti Rendőr‐főkapitányság Rendészeti Szervek 
Közlekedésrendészeti Főosztály  

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   Észrevételt nem tett, kifogást nem emelt. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 
A KÉSZ nem irányoz elő változást a meghatározó közlekedési főhálózaton. 
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Á22.  Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti Főosztály (Bányakapitány) 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   észrevételt nem tett 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

Á23.  Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

    VÁLASZ NEM ÉRKEZETT     
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Á24.  Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

‐  N 

  1.  

 

 

1.   hatáskörét nem érinti 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

Á25.  Budapest Főváros Kormányhivatala (gyógyfürdők) (LÁSD: Á11.) 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 
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II.  FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ‐ F 
 

F1 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Városfejlesztési Főpolgármester‐helyettes  

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 
VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL 

  2.   2.   Az OTÉK-tól való eltérés iránti kérelem és indoklás a záró véleményezési 
dokumentációhoz kerül csatolásra.  
 

  3.  

 

3.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A parkolási szintterületi mutató meghatározása és annak igazolása 
átértékelésre kerül a kifogásolt területen. 
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  4.  
 

4.   Kifogást nem emelt. 
VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

  5.   5.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Kiegészítésre került. 

  6.   6.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A hiányzó fővárosi védett épület felsorolása pótlásra kerül az 
Értékleltárban. 

  7.  

 

7.   Amennyiben a folyamatban lévő TSZT módosítás elfogadásra kerül a KÉSZ 
jóváhagyását megelőzően, a változtatás átvezetésre fog kerülni. 
 

  8.  

 
 

8.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A Szépvölgyi úti gépház (hrsz.:15980/6) és a Lipóti medencék (hrsz.: 11186/6 
volt OPNI) nem önálló telken helyezkednek el, ezért a KÉSZ nem övezeti 
besorolással, hanem a szabályozási terven való feltüntetéssel fogja kijelölni a 
közműterületeket. 
Szépvölgyi úti gépház Lipóti medencék 

Ek-Tv/1 övezet 

 

K-Eü/SZ-1 építési övezet (volt OPNI 
ingatlan) 

 
A Bükkfa utcai gépház és a Kő utcai  gépház és medence önálló telken 
helyezkedik el, ezért a KÉSZ övezeti besorolással fogja kijelölni a 
közműterületeket. 
Bükkfa utcai gépház Kő utcai gépház és medence 

Lke-2/SZ-10 
új övezeti javaslat: K-Vke-2/Lke 

Lke-2/SZ-10 
új övezeti javaslat: K-Vke-2/Lke 
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  9.   9.   VÁLASZT NEM IGÉNYEL. 

  10.  

 

10.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 
„92.§ (3) Fővárosi kerület esetében e törvény hatálybalépésétől az e törvénynek és a 
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletnek megfelelően felülvizsgált Fővárosi 
Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 
fővárosi közgyűlési rendelet hatálybalépéséig a kerületi településrendezési eszköz 
készítésénél e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
foglalt előírások alkalmazhatók.” 
 
A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően a KÉSZ 1. melléklete – a 
Szabályozási Terv – nem tünteti fel az M0 és a Virágosnyereg átkötés 
nyomvonalát.  

  11.   11.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 

  12.   12.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

  13.   13.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

  14.    14.   Nem szerepel kétszer a „B” zóna! 
„B” és „B*” zónák szerepelnek 

  15.   15.   A két övezet között utca van (hrsz.: 14577/2), így nincs övezethatár! 
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  16.  

 
16.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

 
  17.  

 

17.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Más tömböknél is előfordul a duplikáció, melynek a szelvényezésből és a 
szelvények nyomtatásából adódó technikai indoka van (a szelvények 
átlapolása indokolja). 

  18.   18.   A Zkp-Kp/1 közpark övezet közterület.  
A közparkba sorolt közterület és az építési övezetbe sorolt  magánterület 
határárán övezethatárt nem jelöl a Szabályozási Terv. 

  19.  

 
19.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

Hatályos szabályozási terv alapján került átvételre. 
hatályos SZT KÉSZ 

  
  20.  

 

20.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Hatályos szabályozási vonal megtartására kerül sor. 
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hatályos SZT KÉSZ 

  
  21.  

 
21.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

A hidrogeológiai védőidomok feltüntetése pontosításra került az 5. 
mellékleten.  

  22.  

 

22.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az észrevételezett helyszíneken a Zkp-Ez/2 övezeti lehatárolások 
kiterjesztésre kerülnek. 

  

 

 

  23.  

 

23.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
Az FRSZ által kijelölt „P+R rendszerű parkolási létesítmény elhelyezésére 
alkalmas terület határa és a minimálisan biztosítandó kapacitás” jelölésnek és 
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az előírt 350 férőhelynek a szabályozási terv megfelel. 
A Hűvösvölgyi út menti meglévő felszíni parkolót 96 férőhellyel tünteti fel a 
szabályozási terv, így a végállomásnál tervezett P+R parkoló esetében 
elegendő a 260 férőhely rögzítése (96+260=356) 
 
A tanulmányterv a 310 férőhelyet sajnos úgy biztosítja, hogy a parkolóház 
tetején fásítatlan felszíni parkolót alakít ki, melyet a kerületi önkormányzat nem 
támogatott, zöldtetős, tetőkertes kialakítás tart szükségesnek. 
FRSZ KÉSZ 

 

 
  24.   24.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

Kiegészítésre kerül a szabályozási terv a javasolt megszüntető jelekkel. 
  25.   25.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 

A szabályozási terven megkülönböztetésre kerül a gázátadó állomás zajvédelmi 
hatásterülete és a földgázszállító vezetékek biztonsági övezetétől. 

  26.   26.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A kerületi Önkormányzat a „terepszint alatti parkolólétesítmény céljára kijelölt 
hely” jelölést kívánja továbbra is megtartani a területen.  

  27.  

 

27.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
Az épületet töröljük. 
Az átfogó reambulálás a vizsgálati fázisban történt meg, a vizsgálatok 2017 
júliusában lezárásra kerültek.  
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  28.  

 

28.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A kerület kifejezett célja, hogy a KÉSZ segítse elő a parkolási nehézségek 
oldását, a hiányok pótlását a belső kerületrészben. A KÉSZ időtávjában a 
lakossági gépjárműhasználat módjában, a lakosság részéről jelentkező 
elvárásokban  reálisan markáns változás nem várható,  a jelenleg is mutatkozó 
konfliktusok további nehezítését az önkormányzat nem kívánja felvállalni. 
 
A KÉSZ áttekintésének időtávja 4 év a 3014/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § 
(1) bekezdése szerint. 

„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 
évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, 
ellenőrzi és dönt arról, hogy 
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 
b) módosítja, vagy 
c) újat készít.” 

Az áttekintés lehetőséget fog adni a témakör átgondolására is.  
 
A „gépjárműhasználat” visszaszorítása nem a telken belül biztosítandó 
parkolóhelyek csökkentését kell, hogy jelentse. Sokkal inkább azt, hogy a belső 
kerületrészt terhelő „napi autós nyüzsgés” csökkenjen, melyet más eszközökkel 
kell/lehet elérni. 

  29.  

 

29.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
A II. kerület területén a TSZT/FRSZ szerint KÖu-3  területfelhasználási 
kategóriába sorolt II. rendű főutak vannak, melyek KÖu-3 övezetbe kerültek 
besorolásra a KÉSZ-ben. 

FRSZ „13.§ (4) Az I. és II. rendű főutak területén - az eseti 
forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével - nem szüntethető meg 
a közúti gépjárműforgalom.” 

A KÉSZ 133. § (8) bekezdése kiegészítésre került a fentiekkel. 
  30.  

 

30.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
FRSZ „18.§ (6) Beépítésre szánt területeket feltáró, gépjárműforgalom 
számára is szolgáló, 30,0 méternél hosszabb új zsákutca akkor 
létesíthető, ha a végén a tehergépjárművek számára 
(hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő 
forduló kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz 
legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.” 

A KÉSZ-ben nem kerül kiszabályozásra új zsákutca. 
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  31.  

 

31.   A KÉSZTERVEZET MÁR TARTALMAZZA 
FRSZ 19.§ (5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben 
meghatározott 
a) jelentős változással érintett területeken új beépítés esetén többlet 
csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre, 
b) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 
változással érintett területeken új beépítés esetén a csapadékvizeket 
helyben kell tartani. 

A KÉSZ általánosan előírja: 
„7.§ (4) Az építési telken belül zárt, terepszint alatti kialakítású 
záportározót kell létesíteni a telek beépítése, burkoltságának növelése 
hatására keletkező többlet csapadékvíz visszatartására, ha az 
elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban 
elvezetendő csapadékvíz mennyiségét. A záportározó méretét úgy kell 
meghatározni, hogy minden megkezdett 50 m2 tető- és burkolt 
felületenként 1 m3 helyi záportározó térfogatot kell kialakítani. A 
záportározó túlfolyójából fékezetten vezethető ki a víz, a fékezést úgy 
kell meghatározni, hogy a vízkifolyás intenzitása nem haladhatja meg 
a telekről a beruházást megelőző vízkifolyás intenzitását.” 

Az előírás biztosítja az FRSZ-ben előírtakat az építési telkek esetében. 
jelentős változással érintett területek 
SZOT szálló   

 

Lk-2/SZ-3 övezet 
(csak itt van ez az övezet) 

Akadémia  

 
 
 

Vi-2/SZ-20; 23; 34; 35 övezet 
(csak itt van ez az övezet) 
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volt OPNI  

 

K-Eü/SZ-1; 2 
(csak itt van ez az övezet) 

Hűvösvölgy  

 

Vi-2/Z-1;2; 3 
Vi-2/SZ-2; 26  
Vi-2/SZ-L5 
Vi-2/P 
 

Pesthidegkút - temető  

 

Kb-T-1 
az övezeti előírás kiegészítésre került a 
csapadékvíz visszatartásra vonatkozóan 

infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett 
terület  

 

A KÉSZ-ben egyik ilyen terület sem kerül 
igénybevételre 
az Má-1 és az K-Mü/1 övezetekben a 
beépítési mérték 0%. 

  32.   32.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
 

  33.   33.   ELFOGADÁSRA KERÜLT 
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  34.  

 
34.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

Önkormányzati szándék szerint az előírásokat a KÉSZ tervezet megtartja, 
mert az előírásoknak helyigény vonzata is van. Az autóbuszöbölre 
létesítésére vonatkozó előírás pontosításra került. 

133.§ (7) A KÖu-3 és a KÖu-4 jelű övezetek területén 
a) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy 
kétoldali irányhelyes kerékpársávként) létesíthető 
b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető, kivéve, 
ha a közterület keresztmetszeti kialakítása nem változtatható meg, 
 
133.§ (8) A KÖu-3 jelű övezet (II. rendű főutak) területén – a fentieken 
túlmenően 
a) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel 
párhuzamosan alakítható ki 
 
133.§ (9) A KÖu-4 jelű övezet (településszerkezeti jelentőségű 
gyűjtőutak) területén – a fentieken túlmenően 
a) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel 
párhuzamosan alakítható ki 

  35.   35.   A szabályozási terv Önkormányzati szándék szerint nem jelöl ki ilyen 
helyet a Széna téren. 

  36.    36.   A fenti válaszok szerint pontosításra került a KÉSZ. 
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III.  ÖNKORMÁNYZATOK – SZOMSZÉD TELEPÜLÉSEK 
 

Ö1.  III. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL 
FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSTERVEZÉSI IRODA 

 
ELŐZETES VÉLEMÉNYT 

ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.   1.   A Szabályozási Tervlap a DÉSZ területet tájékoztató jelleggel ábrázolja, a 
jelkulcs jelölése szerint, az ábrázolt övezethatárok a DÉSZ-nek 
megfelelőek. 

  2.   2.   NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 
A jelölést megfelelőnek tartjuk. 
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IV.  EGYÉB 

E1.  NEMZETI INFRASTRUKTÚRA ZRT. 
 

ELŐZETES VÉLEMÉNYT 
ADOTT 

igen  nem 

I  ‐ 

  1.  

 

1.   A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. tv. szerint a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a 
korábbi, a II. kerület közigazgatási területét érintő M0 nyomvonalat nem tünteti 
fel.  
A II. kerületi KÉSZ és szabályozási terv ehhez igazodik a 2018. évi CXXXIX. 
törvény 92. (3) figyelembevételével. 

„92.§ (3) Fővárosi kerület esetében e törvény hatálybalépésétől az e 
törvénynek és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletnek 
megfelelően felülvizsgált Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti 
Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet 
hatálybalépéséig a kerületi településrendezési eszköz készítésénél e 
törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
foglalt előírások alkalmazhatók.” 

 
A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően a KÉSZ 1. melléklete – a 
Szabályozási Terv – nem tünteti fel az M0 nyomvonalát. 
 
Az Önkormányzat értelemszerűen tudomásul veszi a törvényben 
foglaltakat. 

 




