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JEGYZŐKÖNYV 

Időpont: 2014. július 8. 1 O óra 
Helyszín: Budapest Főváros Kormányhivatala, l. emelet Deák terem 
Téma: Budapest V. kerület Erzsébet tér KSZT módosítás- Nemzetgazdasági szempontból kiemeit 
beruházás. 
Meghívottak: 

Közép-Du na-völgyi Környezetvédelm i, Természetvédelm i F elügyelöség, Pintér Eszter igazgatÓI 

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 

D-una-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága --j 
Füri András igazgató l 
Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltség -----------~ 
Lendér Henrik kirendeltség-vezető l 
Nemzeti Környezetügyi Intézet - . ~ 
Hargitay Zoltán főigazgató _____________ _ 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Varga Ferenc tűzoltóezredes igazgató 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ---- --------------------------~ 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve -------~ 
Dr. Homor Zsuzsanna megyei tisztifőorvos _ i 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási hivatala l 
Bíró József elnökhelyettes _ i 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala --- ---------------~ 
Farkas András elnökhelyettes _ . ____ i 
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési FeiOgyelősége l 
lpolyi-Keller Imre szakigazgatási szerv vezető ~ 
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdál~odási és Szolgáltatási .~özpont, Cselovszki-Zc)li:én~elnök -~ 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatal Pamuki l 
Réka hivatalvezető ------.. ·----~ 
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 1 

Borsay Tamás hivatalvezető -----------------------~---~ 
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 1 

Kiemenesies András igazgató _____ _j 
Pest !Y1egyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi igazgatóság 1 

Tóth Agoston igazgató l 

l Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
Dr. Gulyás András mérnök alezredes 

'-"-----------------------·-··---------------! 
Budapesti Rendör-főkapitányság 
dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányak.a!)ltao •lfSá! 

f-=D.:..:r.-=S::.:z::::a:::b:.::a:.::d=o-=:s-=G::.::á::::b:..:o::...r:-=B:.::á:::_n~y•a.:.::.ka:::Jtpr:c:ii.::tá::'-:n~y--:-:c-----:----------------------------·-------J 
Nemzeti Média- és Hirköztési Hatóság Hivatala 
Dr. Karas Mónika elnök 
V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ----------~ 
Rogán Antal polgármester ------~-----
Budapest Főváros Önkormányzata 
Dr Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes l 
Budapest Főváros Önkormányzata Városépítési Főosztály l 
Finta Sándor főépítész l 
Budapest Főváros l. kerület Budavár önkormányzatának Polgármesteri Hivatala dr. Nagy Gábor -~ 
Tamás polgármester _____ J 
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Budapest Főváros ll. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, dr. l 
mester 
VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ··--·--------11 
Hassa Zsófia polgármester 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata------·-----·----···--.

1 l Vattamán Zsolt ol ármester 
Budapest Főváros VIli. kerület Józsefváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ~ 
dr. Kocsis Máté ol ármester 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata ·---------
Dr. BácskaiJános l 

i 1 polgármester 
J XL kerület Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Í Dr. Hoffmann Tamás P.?lgármester 
1 Budapest XIII. kerület Onkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
l Dr. Tóth József polgármester ____________ _ 

Jegyzőkönyv-vezető: Váncza Dominika Lívia főépítészi referens 

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Takács Etelka, a BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nevében, 
és Nagyunyomi-Sényi Anna a IX. kerületi Föépítészi Iroda képviseletében. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

1. napirendi pont: 
dr. Sersliné Kócsi Margit megnyitja a témában megjelölt tervezetek a településfejlesztési koncepciórói, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 
Trk.) 42. § szerinti egyeztető tárgyalást Tájékoztatást nyújt arról, hogy hangfelvétel és jegyzőkönyv 
készül. 

Magyarország Kormánya 291/2013. (VII. 26.) rendeletében nemzetgazdaság szempontból kiemeit 
jelentőségű üggyé nyilvánította az Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyeket. Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park ll. ütemének megvalósításához kapcsolódó 
egyes feladatokról szóló 1185/2013. (IV. 9.) Karm. határozat kimondja, hogy a Kormány egyetért az
zal, hogy a Budapest V. kerület Erzsébet téren található- az áliam tulajdonában álló, Budapest V. ke
rület 24456/2 helyrajzi számú, valamint Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest 
V. kerület 24456/3, 24447/1, 24447/2, 24447/3 helyrajzi számú ingatlanokra kiterjedő- Erzsébet téri 
Kulturális Központ és Park fejlesztése ll. ütemének megvalósítása elnevezésű beruházás az Erzsé
bet-program keretében kerüljőn megvalósításra. 

Az Erzsébet-program keretében megvalósult Erzsébet-téri Kulturális Központ és Park állami beruhá
zás 2014 márciusában átadásra és megnyitásra került. A létrejövő új vendéglátó e~wségek kitelepülési 
lehetőségeinek vonatkozásában Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Epítési Szabályzatá
ról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 04.) számu önkormányzati rendeletet módosítani 
szükséges. 

Jelen KSZT módosítási szándék kizárólag a 29/2004. {V!. 04.) számú rendelet 19. §egy mondatának 
módosítását jelenti, amely az Erzsébet tér (hrsz. 24456/3) közterületen vendéglátó terasz elhelyezését 
jelenleg tiltja. 

Budapest Főváros V. kerületének polgármestere 2014. június 24-i keltű levelében kezdeményezte 
iradámnál a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése szerinti végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását a Kerületi Szabályozási Terv módosítására vonatkozóan. 
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A kérelem tartalmazza a Trk. 42. § (2) bekezdésben foglalt követelmény szerínt a településrendezési 
eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak 
egy másolati példányát elektronikus adathordozón. 

A partnerségi egyeztetés a KSZT módosítással kapcsolatban a 108/2014. (V.8.) ÖK. határozattal elfo
gadott szabályzatnak megfelelöen lezajlott, annak eredményét a mellékelt nyilatkozat tartalmazza. 
Az egyeztetés során nem érkezett észrevétel. 

2. naprendi pont: 
Írásban beérkezett vélemények ismertetése 
A tervezettel kapcsolatban az alábbi államigazgatási szervek adták meg írásban véleményüket: 

'" BFKH Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 
"Az Onök áltak Felügyelőségünkre a fenti hivatkozási számon küldött, a tárgyi tervezetre vonatkozóan 
az Urban-Lis stúdió által 2014. június hónapban készített szabályozási tervvel kapcsolatos vélemé
nyünk a következő. 
Gyalogos felületen vendéglátó terasz létesítés feltételeinek meghatározását általánosságban az aláb
biak szerint tartjuk megfelelőnek: 
29/2004. {(VI. 04.) Önk. rendelet 19. §{3): 

... ha a visszamaradó gyalogos járófelület szélessége 
a) nem kisebb, mint 3,00 m, 
b) nem kisebb, mint a berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett szélesség 50%-a. 

A Fröccs Terasz, valamint a Design Terminál előtti közlekedő sáv esetében a biztosítandó 5,75 m és 
5,5 m minímális szélesség meghatározásával egyetértünk, rendeletben történő rögzítését támogatj uk. 
Kérem a fenti véleményünk szíves tudomásulvételét 

,. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
"A tárgyi témában küldött egyeztetési anyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesz
szük: 
A megküldött levél alapján jelen módosításí szándék kizárólag a 29/2004. (VI. 04.} számú 
rendelet 19.§ egy mondatának módosítását jelenti, amely az Erzsébet tér (hrsz. 24456/3) köz
területen vendéglátó terasz elhelyezését jelenleg tiltja. a KSZT módosítása szerint az érintett 
területen lehetőség lesz vendéglátó terasz létesítésére. A szabályzat módosítása nem igényei 
jelentősebb tervezési feladatot, és a módosítás rendkívül kis részterültet érint, nem jelenti a 
szabályozási terv átfogó módosítását, vízgazdálkodási érdeket nem sért, ezért kifogást nem 
emelünk." 

" BFKH Földhivatala Földmérési és Földügyi Osztály 
"A megküldött településrendezési eszköz tervezete alapján megállapítható, hogy a Budapest 
V. kerület belterületén található Erzsébet tér (24456/3) kivett közterület megnevezéssel szere
pel az ingatlan-nyilvántartásban, termőföldnek nem minősül. 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban TM.) földvédelemre 
vonatkozó szabályai nem terjednek ki a mező- erdőgazdasági műveiés alatt álló belterületi 
földekre, illetve a termőföldnek nem minősülő (kivett) ingatlanokra Fentiek alapján a telepü
lésrendezési eszköz módosítása földvédelmi hatáskörbe tartozó kérdéseket, földvédelmi jog
szabályon alapuló követelményeket nem érint, ezért a településrendezési eszközzel kapcso
latban kifogás nem merült feL 
Míndezekre tekintettel a BFKH Földhivatala a településrendezési eszköz módosításának to
vábbi véleményezési szakaszában nem kíván részt venni, ezért kérjük az egyeztető tárgyalá
son való távolmaradás szíves tudomásul vételét." 

'" Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
"Budapest Főváros V. kerület Kerületi Szabályozási Terve tárgyalásos eljárás keretében tör
ténő részleges módosításával kapcsolatos megkeresésére, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hívatal részérői az a!ábbi véleményt adom. 
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Az URBAN-LIS Stúdió Kft által készített, elektronikus úton megküldött dokumentáció alapján 
a Kerületi Szabályozási Terv Erzsébet téri közterületen vendéglátóterasz elhelyezésére vo
natkozó szabályozásának módosításával kapcsolatban észrevételt nem teszek. 
Budapest Főváros V. kerület Kerületi Szabályozási Terve módosításának emoa<3C<3-
sát támogatom." 

"' Nemzeti Közlekedési Hatóság légügyi Hivatal 
"Az NKH Légügyi Hivatal (a továbbiakban a Hatóság) (1675 Budapest Pf. 41 ) a 2014. július 
3. napján, Budapest V. kerület Erzsébet tér KSZT módosítása tárgyban érkezett megkeresé
sével kapcsolatban tájékoztatja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tőrvény (a továbbiakban Étv.) 8. § a településrendezési eszközök 
módosításához hozzájárul." 

" Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban Hatóság) a Budapest V. 
Erzsébet tér KSZT módosítás részünkre megküldött egyeztetési anyagát megvizsgálta. Az 
anyag nem tartalmaz a hírközlési tervfejezetet, a módosítás hírközlést nem érint. A megkül
dött rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást nem 
emeL" 

'" Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság 
"Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal megküldte a tárgyí 
felkérést a Budapesti Bányakapitányságnak vélemény kérése céljából és meghívta az egyez
tető tárgyalásra. A Bányakapitányság a tárgyaláson akadalyoztatás miatt nem tud részt venni, 
ezért írásban adja meg az alábbi szakhatósági állásfoglalást 
A tárgyi terv módosítását elfogadja. 
INDOKOLÁS 
A módosítás nem érinti a Bányakapitányság hatáskörét. A Bányakapitányság szakhatósági ál-
lásfoglalását az 1997. évi LXXVllL törvényben és a 314/2012. 8.) Korm. rendeletben biz-
tosítottjogkörében eljárva adta ki. A Bányakapitányság illetékességi területéről a 267/2006. 
Korm. rendelet 1. melléklete rendelkezik." 

" Forstar Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
"A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szaigáitató Központ köszönettel megkapta 
a 2014. 07.08-ra szóló meghívott a Budapest, V. kerület Erzsébet tér KSZT módosítás tárgyá
ban tartott tárgyalásos eljárásra. 
Az anyagat áttanuimányozva a tervezettel kapcsolatos A Forster Központ a tár-
gyi ügyben nem emel kifogást" 

" Nemzeti Környezetügyi Intézet KözépmOuna-völgyi Kirendeltség 
A módosítás által érintett terület az Országos TerO/etrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 3/7. számú melléklete alapján az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tar
tozik. A vízgyűjtő területen keletkező illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek 
vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a területrendezési tervben rendelkezni 
kell. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. tőrvény 3/17. 
szám ú melléklete alapján az érintett terület a Felszíni vizek vízminőség-védelmi vizgyűjtő terü
lete övezetébe tartozik. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, il
letve a vízgyűjtőn kívül keietkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezeté
séről a kiemeit térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
Vízi közmű szakterületi szempontból a módosítás ellen kifogást nem emelünk. 








