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Szentgy6rgyvölgyl Péter polgirmester 

Belváros-Lipótváros 
Budapest FOváros V. kerületi Onkormányzat 

1073 Budapest 
Erzsébet tér 4 . 

Tisztelt Polginnester Úr! 

Budepest F6véros 1 Önkormby.ata 

Városfejlesztési Fópolgánnester-helyeltes 

0gyintézO: Musztafa Tfmea 

telefon: + 36 1 999-90-30 
- --------·--· ----- ·-----
emaU: Musztafa. Timea@budapest hu 

ikt szám: FPH059 /513 • 6 /2018 
---·--·----- -------· - - -

hiv. szám: -

tárgy: teljes eljárás, el6zetes tájékoztatási szakasz, 
Budapest V. kerole~ Belváros-Lipótváros új 
Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 
késZftésének megindítása 

Tárgyi megkeresésére - a településfejlesztési koncepcióról, az Integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközOkröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények.röl szóló 

314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 37. § (4) bekezdés e) ponijára hivatkozva -

mellékelten megküldom a Fővárosi Onkormtmyzat Városfejlesztési, Kozlekedésl és Kömyezetvédefmi 

Bizottságának vonatkozó határozatát 

A Fövárosi Onkonnányzat az egyeztetési eljárás további szakaszaiban részt kfván venni. 

A Korm. rendelet 37. § {6) bekezdésére hivatkozva a véleményezési dokumentációt elektronikus 

adathordozón és paplr fosmiltumban is kérem megküldeni. 

Budapest 2018. fJprilis „ M. " 

Föpolgármester nevében kiadmányozza 

mellékletek: 

t . a Fővárosi önkormányzat Varosfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságának 3112018.(04.05.) számi! határozata 

clm: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 . J levélclm: 1840 Budapest 1/1 oldal 



A(z) Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi 
Bizottság határozata 

Határozat száma: 3112018.(04.05.) Dátuma: 2018.04.0S 

Felelős szervezeti egység: 

Közreműködő szervezeti egység: 

Előterjesztő: 

Előterjesztés címe: 

Határozat szövege: 

Városépítési Főosztály 

Szeneczey Balázs dr. 

Javaslat elözetes tájékoztatásra Budapest V. kerület, 
Belváros-Lipótváros új Kerületi építési SW>ályzatára 
vonatkozóan 

A Városfejlesztési, Közlekedési és Környe.utvédelmi 
Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros V. kerület, 
Belváros-Lipótváros területére tervezett Keriileti Építési 
S7.8bályzattal (továbbiakban: KÉSZ) Jc~Iatban a 
településfejlesztési lconcepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszlc~kr61, valamint egyes telepQlésrendezési sajátos 
jogintmnényekr61szóló314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 37. §szerint a következő előutes tájékoztatást 
adja: 
A tervezési tetület nyugati lehatárolásánál figyelembe 
kell venni a késztllő Duna-parti építési szabályzat 
(továbbiakban: DÉSZ) tervezési területét. Az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVill. tfüvény (továbbiakban: Étv.) 14/B. §-a 
értelmében a Duna RSmedrével közvetlenül határos 
f:elkeknél az építési követelményeket - a DÉSZ keretén 
belül - a fővárosi önkonnány7.8t állapítja meg. 
A tervezés során a 165112017. {XII. 6.) Föv. Kgy. 
határozattal módosított 50/201 S (J.28.) Föv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest ffiváros 
telq>üléssz.erkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2017) és 
az 5/2015. (11.16.) Föv. Kgy. nmdelettél elfogadott 
Budapest föváros rcndcúsi 57.abályzat (továbbiakban: 
FRSZ) előírásait be kell tartani. 
A:z. FRSZ az l. mellékletében rogzíti a beépitési 
sűrűséget a Vt-V és a K-Hon területfelhaszn6Jási 
egységekre vonatkozóan, amelyet az FRSZ 4. § (1) 
bekezdésének megfelelően a megállapításra kerülő 
építési övezetek beépítési paramétereinek 
meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, 
hogy a területfelhasmálási egységen belül meghatározott 
összes építési öve-zet megengedett szintterülete 
együttesen ne haladja meg a beépítési sűrűség alapján 
számított szintteriiletet. 
A:z. Étv. 2. § 35. pontja szerint az FRSZ telekalakítási és 
építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmazhat, ezért 



az FRSZ alábbi követelményeiről a KÉSZ-ben kell 
rendelkezni: 
- 13. § (4) bekezdése, amely a közúti gépjárműforgalom 
megszüntethetőségére, 

- 18. § ( J) bekezdése, amely a gyalogos felület szabadon 
tartandó szélességére, 
- 18. § (4) bekezdése, amely a helikopter-leszállóhely 
létesítésére, 
- 18. § (5) és (6) bekezdései, amelyek a magánutak és a 
zsákutcák kialakításának követelményeire, 
- 19. § (3) bekezdése, amely teljes közművesítettség 
biztosítására vonatkozik. 
A TSZT 2017 1. Ter1lletfe1hasmálás című tervlapja a 
teivezési terület Ny-i határán sz.erkezeti jelentőségű 
zöldfelületi kapcsolatot jelöl. Itt, a Duna parti sávján a 
TSZT 2017 jóváhagyott munkarészének 4.1.3.5. 
fejezetében előírtalc S7.erint - ahol lehetséges - közcélú 
mldfelületeket kell lehatárolni. 
A mldfelilleti rendszer rész.él képező városi tereken (pl. 
Vörösmarty tér, Fővám tér, Vigadó tér) a TSZT 2017 
4.1.3.3. fejezete szerint a megfelelő kondicionáló hatás 
érdekében a tér funkciójától függően továbbra is 
biztosítani kell biológiailag aktív felületet (zöldfelület, 
vízfelület, fásítottság), a 4.1.3.5. fejezete szerint pedig a 
tér funkciójával összhangban kell meghatározni a 
legkisebb zöldfelület mértékét. 
A hatályos kerületi településrende'Zési eszközökben 
szereplő zöldterületként besorolt övez.etek nagysága új 
kerületi településrendezési eszköz készítése során 
összességében csak a TSZT 2017 4.1.3.2. pontjában 
felsorolt esetekben csökkenhet. 
A TSZT 2017 2. Közlekedési infrastruktúra című 
tervlapja szerint a tervezési teriileten több helyen 
településszerkezeti jelentöségü kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonala tervezett, amelynek helyigényét a 
közterület-87.8bályo7.ás során biztosítani kell. A tervezett 
közúti vasút (villamos) helyigényét (2-es villamos É-i, 
Millenniwni FA V Ny-i meghosszabbítása) szintén 
biztosítani kell. Ezekkel összefüggésben a tervezett 
közlekedési megoldásokat környezetalakítási javaslaton 
vagy mintakeresztszelvényen kell bemutatni. 
A TSZT 2017 4. Zöldfelület, táj- és természetvédelem 
címfi tervlapja a tervezési terilJeten több helyen tervezett 
és meglévő településképvédelmi jelentöségű fasort jelöl,. 
ahol a TSZT 4.1.3.5. pontjának megfelelően 
szabályo7.ással szükséges biztosítani a faegyedek 
fennmaradásához szükséges életteret. 
A karakterében megőrzendő közparkok, közterek 
kultúrtörténeti szempontból jelentősek, ezért fejlesztésük 
a TSZT 4.1 .6.2. fejezete értelmében csak a meglévő, 



Felelős: 

Szöveges határidő: 

Dátumos határidő : 

Szavazás: 

Határozatot módosítja: 

Jelentés 
dátuma: 

Jelentés: 

Budapest, 2018. április 05. 

értékes térsurkezet megőrz.ése mellett támogatandó. 
Az eljárás további szakas1.3iban a Fővárosi 
Önkonnányza.t részt kíván venni. 

Riz Levente 

2018.04.05 

7 igen, O nem, O tartózkodás 

Határo7.atot hatályon kívül 
hel}'C'Li: 
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BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER Ü LE T TERÉZVÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

Szentgyörgyvölgyi Péter 
polgármester 

Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

1395 Budapest 62. Pf.: 409. 

Ikt. sz.: F/38/2018 

Tárgy: Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatának készítése - előzetes tájékoztatási 
szakasz 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés szerinti megkeresésére az alábbi 
tájékoztatást adom: 

A módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek, az eljárás további szakaszaiban részt 
kívánok venni. 

Budapest, 2018. március 28. 

Tisztelettel: 

)--
- -------·-·· ------ - - --- -----~ ~- -- - - ------·· -·-

1067 BudapesL Eötvös u. 3. * Tel.: 342-0502. 351-7967. 342-0509/2100 • Fax: 322-5202 • 1395 Budapest 62„ Pf. 409. 



BudapeSt Fóvá ros Yll. kerület, Erzsébetváro> Onkorm<\ny.zata 

:J:Jey w 7j 1 ( b ' ~ . 

oJ-~n' 
Erzsébetváros Polgármestere 

"""' Iktatószám: .KJ/23203/20181111 
Ügyintéző : Dienes János 
Tel /Fax: 462-3367 
E-mail: dienesJanos@ensebetvaros.hu 

Budapest F6vAros V. Kertilet 
Belván. Lipótváros önkormányzat 
Polgánnatere 

Budpst 
1051, Erzsébet tér 4. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgy: Belváros- Lipótváros 
Budapest Fóváros V. kerület új 
kerületi építési S?.abályz.at 
készítése valamint a 
tefepilléskép védelméről szóló 
27/2017. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet 
fe1Ulvi7.Sgálata 

A tárgyi megkeresést köszönettel vettük, részt kívánunk venni az eljárásban, legyen szíves a tervezetet 
elküldeni. 

Budapest, 201s. ffiArCíüS2o. 

" ERZSÉBET TERV 

Trsztelettel: 

./<' . :„~ . 
1/ . ~ 

(f: ~ - 'O . \ tA/l . . ·. . 
IV ·... i.r 

.• • 1 

r. /~ 
V~ány Zso19~ / 

pé)_1g4i'mester / 
........ „ .· 

6~ . 
1073 Budapes1, Erzsébet körút 6. 

Telefon: (+36 I} 462 3100 ·Fax: (+36 1) 342 4732 

- „ . , 1 
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BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. KOCSIS MÁT~ 
PO LGÁ RMESTER 

Iktatószám: 26-360/2018 

J>4 -AA . 

Szentgyörgyvölgyi Péter 
Polgármester 
részére 

Űgyintéro: Lörinczyné Zelinka Szilvia 
Telefon: 459- 2526 

Budapest e-mail: zelinkasz@jozsefvaros.hu 
Erzsébet tér 4. 
1051 

Tám: Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros új építési szabályzatának kidolgozása és 
Erzsébetváros Városképi Rendeletének felülvizsgálata 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Köszönettel vettem tárgyi témában kelt megkeresését. A településfejlesztési koncepciór61, 
~ i_n~grált telep{!lésfejlesztési stratégiáról és a településrende7.ési es-zkömk:röl, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl.8.) Konn. rendelet 
37. § (4) bekezdés e) pontja szerinti felhatalmazás alapján tájékoztatom, hogy a tárgyi 

területre készülő építési szabálymttal kapcsolatban ésuevételt nem tesuk. Az eljárás 

további szakaszaiban Budapest Józsefvárosi Önkormányzat: részt klván venni, kérem a 
véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón és papír fonnátumban is killdjék 
meg számunkra. 

A Korm. rendelet 30. § (3) bekezdés ab) pontja szerinti felhatalmazás alapján tájékoztatom, 
hogy a tárgyi adatszolgáltatás kér~e a Budapest Főváros VIIl. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat a kerület településrendezési eszközei, a Józsefváros Kerületi Építési 
SzabályzatáróJ szóló , illetve a településkép védelméről szóló önkonnány.zati rendeletek az 
alábbi linkkeken érhetők el: 

http://iozsefvaros.hu/onkonnanvzat/ugy/l 39 

http:// jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/ 138 

to.. Budapest, 2018. március „ .... 

„ * 
· -

~L , .: .. ;sis MAté 
p6lgárm~~r 

.... ,-t) 
·„. (.:, .,,, 

1082 Budapest, Baross u 63-67. •Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: poljiilT!leSt~~~~~ • www. · 

IDŐSBA ÁT • 
ÖNKORMÁNYZAT 

1 
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERŰLET 0 ~ · {) 1 . 
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
1092 Budapest. Bakáts tér 14. I. emelet 24. 

telefon: 06-1 210-6506 •fax: 06-1 210-6901 OTTHON.VÁROS 
FERENCVÁROS e-mail: polgarmcster@feccncvaros.hu • www.fercncvaros.hu 

Szentgyörgyvölgyi Péter 
polgármester 

Belváros-Lip6tváros 
Budapest F6vims V. kerületi Önkormányzat 
Polg6rmesteri Hivatala 

Budapest 
Er7.sébet tér 4. 
1051 

Tisztelt Polgármester Úr! 

tigyirauzám: Kp/11788/2018/I 
Ügyintéző: Szücs Balm 
Telefonszám: 217-0951 
T'rgy: Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. kerület új kerületi építési 
sz.abályzat készítése valamint a 
telepílléskép védelméről szóló2712017. 
(Xll.18.) önkonnányzati rendelet 
felülvizsgálat - elöretes tájékoztatási 
szakasz 

Köszönettel vettem tájékoztatását a kerületük új építési suhályzatának készítéséről valamint a 
településkép védelméről s:zól62712017. (XII.18.} önkormányz.ati rendeletük felülvizsgálatáról. 

Az eljárás további szakaszában részt kívánok venni. 

Budapest, 2018. március 27. 

Tisztelettel: 

\ 

A IOÖSBARÁT 
9 ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET 
ALPOLGARMESTERE 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 
V. Kerület Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Szentgyörgyvölgyi Péter 
polgármester 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ilct.sz.: IV 10/113-212018. 
11/ 62 - 2 /2018. 

Tárgy: Belváros-Lipótváros 
építési szabályzata 

Dr. Tóth Józsefpolgénnes&w Yr'hoz íroU mesk~iaz alábbiakban•válaswlok; ·:. . . 

örömmel vettem tájékoztatását az V. kerület . közigazgatási területére vonatkozó építési 
sz.abályzat és telepüJésképvédelmi rendelet előkészítésének megkeroéséről. 

Tájékoztatom, hogy kerületünk a főváros kenlletei közül az elsők köZÖtt hagyta jóvá a Fővárosi 
Rendezési Szabályzattal és a 31412012. (Xl. 8.) Kormányrendelet tartalmával összhangban lévő 
XIIl. Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ). A 19/2016. (Xl.15.) ŐK. rendelettel jóváhagyott 
KÉSZ 2017. január l-én lépett hatályba, mely a kerületi önkormányzat honlapján 
(www. bp 13 .hu) - adatszolgáltatásként - megtekinthető . 

Az V. kerületi építési szabályzat kerületünkkel közvetlenül szomszédos területi vonatko7.ásait 
szeretnénk megismerni, véleményezni. 

A véleményezési eljárásban a továbbiakban is részt kívánunk venni. 

Budapest, 2018. március „ q „ 

Tisztelettel 

Polgármesteri Hivatal 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 452-4100, 452-4300 



Kolip Krisztina 

Feladó: 

KOldve: 
Cfmzett: 
Tárgy: 

0 1 Le::. . 

Bacher Károly <karoly.bacher@nfm.gov.hu> Hajózási Hatósági F6osztály (NF=M) 
< hhf@nfm.gov.hu> nevében 
2018. március 20. 13:52 
Polgármester 
RE: NFM_ERK/20862/2018 Belváros-Lipótváros Budapest F6város V. kerület új 
kerületi építési szabályzat készltése valamint a elepüléskép védelméről szóló 
27 /2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata - előzetes 

Tisztelt Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester úri 

Belváros-Lipótváros Budapest F6város V. kerület új kerületi építési szabályzat készítése tárgyában, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Hajózást Hatósági F6osztályához beérkezett megkeresésével kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom: 

A közlekedési igazgat6si feladatokkal 6sszefügg6 hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöl~r6/ sz616 
38.2/2016. (XII. 2.} Korm. rendelet 8. § (ZJ 20. pontja alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök vízlúttaf érintett település esetében történő 
egyeztetési eljárásaival kapcsolatos ügyekben a közlekedésért felel6s miniszter jár el. 

Tekintve, hogy Budapest F6város V. kerOlete közigazgatási terOlete által határos a Dunával, mint Vl/B osztályba 
sorolt nemzetközi víziúttal, a folyó medrét, valamint az itt lebonyolódó hajóforgalmat érlnt6 településfejlesztést 
és településrendezési eljárásokban a hajózási hatóság a fenti jogszabályhely értelmében hatáskörrel 
rendelkezik. 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos eljárásokban a hajózási hatóság csak abban 
esetben kiván részt venni, amennyiben az eljárás érinti a v(zi közlekedéssel kapcsolatos érdekeket, a Dunán 
lebonyolódó hajóforgalmat, a víziközfekedés biztonságát, továbbá a polgári célú hajózási létesítmények 
múködését. 

Amennyiben a kerületnek ilyen jellega fejlesztési elképzelései vannak, úgy kérem, hogy az evvel kapcsolatos 
tervdokumentációt megküldeni, vagy lntemetes elérhet6ségér61 tájékoztatni szíveskedjen. A dokumentáció 
áttanulmányozmt követ6en álláspontomról levélben tájékoztatom, továbbá amennyiben a vízi közlekedéssel 
kapcsolatos fejlesztések külön hajózási hatósági engedélyeztetéshez is kötöttek a lefolytatandó eljárásról is 
részletes tájékoztatást adok. 

Tájékoztatásom nem érinti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasúti és légiforgalmi szakterületeinek eljárásait, mely 
szervezetek közlekedési hatóságként a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendetetben meghatározott hatáskörük szerint 
vesznek részt a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos eljárásokban. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Tisztelettel: 

Bellvei Csaba f6osztályvezet6 nevében és megbízásából: 

Nf.Mzm fQWZTUI 
MINK7l1Rll1M 

Bacher Károly 

haj6z6sl referens 
Haj6zási Hat6s6gi F6oszt6/y 

Közlekedési Hat6s6g/ Ügyekért Felelós Helyettes 

Áflamfftfc6rs6g 
Nemzeti Fejlesztési Mlniszt4rfum 

1 



1138 Budapest, Váci út 188. 

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 88. 
Telefon: ... 36-1-474-1742 

Fax: 
E-mali: 
Web: 

+36-1-8159659 

karolv.bacher@nfm.Rov.hu 

www.kormany.hu 

From: HajÓzási Hatósági fóosztály (NFM) 
sent:: Monday, March 12, 201810:49 AM 
To: Bacher Károly 
Subjed;: FW: NFM_ERK/20862/2018 Belváros-Lipótváros Budapest Fóváros V. kerület új kerületi épftésl szabályzat 
készítése valamint a elepüléskép védelméróf SZÓIÓ 27/2017. (.XII. 18.) önlconnányzatl l1!ndelet felülvizsgálata -
előzetes 

. . 
Frvm: Közlekedési HatDsági Ügyek.ért Felel6s helyettes ÁT (NFM) 
Sent: Monday, March 12, 2018 9:42 AM 
To: .Alscher Tamás; Bellyel csaba Oiongor; Surányi Dávid dr.; Bodrogközi Gergő Szilárd 
Cc Vasúti ~I F6osztáty (NFM); Hajózási Hatósági Fóosztály {NFM); Légügyi Fe!Ogyeletl Hat.F&. (NFM); 
Légügyi Kockázatért.Hat.FéSo. {NFM) 
Subject: NFM_ERK/20862/2018 Belváros-Lipótváros Budapest F6város v. kerOlet új kerüJeti épftésr szabályzat 
készítése valamint a elepüléskép védelrnériSt szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet felüMzsgálata -
el&etes 

Tisztelt Fliosztályvezetc5 Úri 

További szíves ügyintézésre. 

Eredetben postai úton ~s a poszeidon rendszerben -a Vasúti Hatósági F6osztály részére küldjOk meg. 

Németh Anita titJcárságvezetc5 asswny megbízásából. 

köszönettel és üdvözlettel: 

8 
NfMZlTI ffJUSlTtSI 

MINJ5ZJUJUM 

Szabóné Fehér Heleno 
ntkórs6gl munkat6ts 

K6zleketMsl HotósdfJ Ogye"'rt Felel6s IM'1ettn Állomtltkátsótl 
Nl!mntl F•/lnzthl MiniszUrlum 
~:Postacím: H-1066, Budapest, Ter~z krt. 38. 
•:~ +36.1373-.1408 
~:e-mali: helena.feher,szabone@nfm.aov.hu 
-11: .wd!: www.kormany.qov.hu 

Ezen Ozenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyUvános kOzlés!OI védett. Az. Ozenetet klzár61ag a clmz.ett, tnetve az altala 
meghatalmazottak használha~k fel. Ha On nem az üzenet clmzettje, ugy kéljíA<, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse err61 az üzenet küldt4ét és torólje 
az l'a.enetet. valamlnt annak Ö6SZeS csatolt mellékletet a rendszeréből . Ha On nem az üzenet címzettje, abban az esetben tlos az üzenetet vagy annak 
bérmely csalok mellékletét lemásolnia, elmenterie, ez Ozenet tartalmát bár1tivel k~ nle vagy azzal vlsszaélnle. 
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NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

Iktatószám: VHF/22595-32/2018-NFM Ügyintéző: Tóth László 
+3614741734 

Tárgy: 

Telefonszám: 
E-mail: laszlo.toth@nfm.gov.hu 
Hivatkozás: 

Belváros-Lipótváros Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása. 
Vasúthatósági szakmai vélemény. 

Belváros-Lipótváros Budapest V. Kerületi Önkormányzat 

Budapest 
Erzsébet tér 4. 
1051 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztályához (1440 Budapest, Pf. 1., 
továbbiakban: elsőfokú vasúti közlekedés hatóság), a tárgyi településszerkezeti terv 
módosításának véleményezési szakaszában érkezett megkeresésére a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 41. § (3) bekezdése szerint az alábbi 
véleményt adom: 

A tárgyi településszerkezeti tervet érintő vasútvonalra az alábbi előírások vonatkoznak: 

1. Vasúthatósági jogszabályok: 
1.1. Az érintett vasútvonal tekintetében be kell tartani : 

- a vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.); 

- az országos és saját használatú vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a 
hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) 
GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet (a 
továbbiakban: OVSZ I.); 

- a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet; 
- a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki 

előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet; 
előírásait. 

2. Az érintett vasútvonalat vagy annak környezetét érintő fejlesztések esetében be kell tartani az 
alábbiakat: 
2.1. A fejlesztések során biztosítani kell a vasúti vé dőtávol s ágokat a különféle létesítmények 

vonatkozásában az OVSZ 1. B. fejezet 1.1.13. és 1.3. pontjai szerint, figyelemmel az 
országos településrendezési és építési kö v etelmén y ekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 38. § (10) bekezdésében 
foglaltakra. 

Nemzeti Fej lesztési Minisztérium 
Vasúti Hatósági F őosztá l y 

H- 1066 Budapest Teréz körút 62. 
e-mail : vasut@nkh.gov.hu, tel. : +36 1 474-176 1, fax : +36 1 3 12-661 4 
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2.2. Az OTÉK 38. § (8) bekezdés e) pontja alapján az országos vasútvonal mellett nem 
jelölhető ki új beépítésre szánt terület - a gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) 
és n) pontja szerinti területek kivételével - környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya 
esetében a vasút szélső vágányától számított 100 m széles területen. 

2.3. Az előző pontban részletezett védőtávolságra tekintettel a beruházás előkészítése során az 
illetékes vasúti pálya üzemeltetőjének - MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest 
Könyves Kálmán körút 54-60.) - állásfoglalását be kell szerezni. 

2.4. Vasút nyomvonala alatti földterületet és a hozzá tartozó védősávot egy önálló helyrajzi 
számon kell szerepeltetni, azt az illetékes földhivatalban be kell jegyeztetni. Amennyiben 
ehhez szükséges, a területek kisajátítását, valamint művelési ág alóli kivonását el kell 
végezni a Vtv. 2. § (4) bekezdés 1. pontja alapján. Vasút nyomvonala (a hozzá tartozó 
védősávval) és a vele szomszédos más közlekedési ágak által használt területek nem 
kerülhetnek közös helyrajzi számra. 

2.5. A vasutak szintbeni keresztezését OVSZ 1. B. fejezet 1.3.2.l pontjában foglaltak szerint 
kell kialakítani. A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait is figyelembe kell 
venni. 

2.6. Az elsőfokú vasúti közlekedés hatóság előírástól való eltérésre eseti engedélyt az 
OVSZ 1. A. fejezet 9. pontja alapján azzal a feltétellel adhat, ha a tervezett megoldás a 
biztonságot nem érinti, vagy a biztonsági követelmények más módon kielégíthetők . Ezt 
biztonsági elemzéssel kell igazolni. 

2.7. A településrendezési eszközök elkészítése során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az 
OTÉK 26. § (2) bekezdése alapján a vasút elhelyezése céljára, - más jogszabályi előírás, 
illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv hiányában - kétvágányú 
vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén pedig legalább 10 m építési területet 
kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők figyelembe vételével. 

Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni. 
Véleményemet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése valamint 9. mellékletének 
13. pontja alapján adtam meg. 
Véleményem meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 02.) Kormányrendelet 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján, országos illetékességgel jártam el. 

Budapest, 2018.március 14. 

Dr. Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter nevében és megbízásából 

A kiadmány hi üéül: 
"" ifi ( 

. 11 '1 • 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztá l y 

H-1066 Budapest Teréz körút 62 

Tóth László s.k. 
osztályvezető 

e-mail: vasut@nkh.gov.hu, te l. : +36 l 474-176 1, fax: +36 1 312-6614 
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Belváros-Lipótv~ 

Budapest Főváros V. Kerületi Önk.ormánp.at 
Polgármesteri Hivatala 

SRntgyörgyvöJgyi Péter 
polgármester részére 

Budapest 
Ensébet tér 4. 

1051 

~V· 9-tt(lo<f 

o~ J-R . 

KNEB/Lr- 2... /2018. 

Tárgy: Budapest-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület új kerületi építési szabályzat 
készítése, valamint a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet felühl78gálata - előzetes tájékoztatási szakasz 

Tiszteh Polgármester Úr! 

A Budapest-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület új kerületi építési szabályzat 
készítésével, valamint a településkép védelmér61 szóló 27/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet {a továbbiakban: V. kerületi .Tkr.) felülvll'sgálatával 
kapcsolatos megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom . 

. A tárgyi településrendezési szabályzatok készítése és felülvizsgálata során a kiemelt 
nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelmér61 és 
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 19/2018. Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve 
szükséges meghatározni a kiemelt . nemzeti emJékhely és annak településkép-védelmi 

· környezetére vonatkozó, illetve azt érintő szabályokat. A kerületi smbályozási terven 
fel kell tüntetni a kiemelt nemzeti emlékhely és a településkép-védelmi környezetének 
területi határát. 

A2. V. kerületi Tkr. 37. § (5) bekezdésének, valamint a kerületi építési szabályzat 
rendelkezései nincsenek összhangban a 19/2018. Korm. rendelet előírásaival, tekintve, 
hogy ez utóbbi időben később keletkezett. Miután így a rendelkezések felülvizsgálata 
szükséges, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (továbbiakban: Bimttság) mindkét 
eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. A véleményezésre szánt 
dokumentációkat elektronikus adathordozón kérjük megküldeni. A Bizottság az 

1055 Budapest, Kossuth tér l-3. telefon: + 36 i 441 4206 
www.parlament.hu 
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előzetes, illetve v~ szakaszban is véleményt ad, melynek figyelembevételével és azzal 
összhangban állapítható meg a keriileti településrendezési esiköz. 

A jelen Ievelemme1 a Bizottság a Kötv. 61/I.-N. §-aiban, továbbá a 19/2018. Korm. 
rendelet 7. §-ában meghatározott feladat- és hatáskörében jár el. 

Budapest, 2018. március 20. 

Tisztelettel: 



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Építményengedélyezési Osztály 

Tisztelt Szentgyörgyvölgyi Péter Polgármester Úr!! 

A-11 tv, N / lo< q 

o1 )( ' 

Iktatószám: EE/6658-2/2018 
Tárgy: Bp. V. kerület Belváros
Lipótváros Helyi Építési Szabályzat 
és Településkép Védelméről szóló 
rendelet előzetes véleményezés 
Ügyintéző: dr. Papp Zoltán 
Tel.: 468 0604 
E-mail: papp.zoltán@nmhh.hu 
Hiv. szám: 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság ), mint a Bp. V. 
kerület Belváros-Lipótváros Helyi Építési Szabályzat és Településkép Védelméről szóló 
rendelet előkészítésébe bevont államigazgatási szerv, az alábbi tájékoztatást adja a 
rendezési feladat ellátásához szükséges - a Hatóság nyilvántartásának részét képező -
elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont 
területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 
követelményekről . 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, 
utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál - a külön jogszabályban meghatározott módon - biztosítani 

kell az elektronikus hírközlési építmények e/helyezésének lehetőségét." 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. 
törvény 31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és 
közművek építésénél, kors zerűsítésénél , egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a postai szolgáltató helyek, felvételi pontok és 
kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő 

egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét . " 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § ( 1) bekezdése 
szabályozza, további műs z aki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az 
elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet), továbbá a 8/2012. (1. 26.) NMHH rendelet határozza meg. 

A Hatóság tevékenységének - jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus 
hírközlési piac zavartalan, eredményes mű k ödésének és fejlődéséne k , az elektronikus 
hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a 
tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának el ő s e gítése az 
elektronikus hírközlési ágazatban. 

1015 Budapest. Ostrom utca 23· 25 ·Levélcím 1525 Budapest PI 75 •Telefon: ('36 1) ~577100 • Fax (+36113565520 • E·maol onfo@nmhh hu 



Az. elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése előírja , hogy „A 
település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, 

egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön 
jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezésének lehetőségét." 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel 
befolyásolható, támogatható vagy korlátozható, ezért indokoltnak tartom. hogy az érintett 
hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a 
település fejlődése és építési rendje szempontjából terveiket. és ezek várható lefolyását. 

Tájékoztatom, hogy a hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu 
hesz@vodafone.com, hesz@digi.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók tájékoztatást 
adnak, meglévő hálózataikról és fejlesztési terveikről. 

Kérem, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész 
elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. §-ában, 
valamint 4. mellékletében foglaltakat. 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök készítéséhez, 
módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési fejezetét csak az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VI 1. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: TH) 
jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. A hírközlési munkarész 
elkészítéséhez a Hatóság 2015. évben a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével 

módszertani útmutatót készített a településtervezési hírközlési jogosultsággal rendelkező 
tervezők részére a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia 
és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő elektronikus 
hírközlési szakági munkarészek készítéséhez címmel, melyet a Hatóság honlapjáról a 
letölthető. 

(http://nmhh.hu/dokumentum/168359/HESZ_modszertani_utmutato _2015_ 10 _01 .pdf) 

A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás 
fejlesztése. Az. EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú 
lefedettséggel kapcsolatban kitűzött 2018. évi célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése. 

Hatóság kéri, hogy a rendeletalkotás során az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény illetve az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által használt és definiált 
kifejezéseket és fogalmakat alkalmazzák. 

A Hatóság felhívja a figyelmet a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet hatálybalépésére. 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési 
Program" megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések 
megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök készítését, 
módosításait is. 
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A jó minőségi szolgáltatások elérésének lakossági igénye és a lakóterületeken elhelyezendő 
bázisállomások kérdése gyakran nehezen összeegyeztethető vitás helyzeteket generál, 
ezért ilyen esetekben szükséges a hálózatfejlesztésben és a digitális gazdaság fejlődésében 
érintett valamennyi állami, önkormányzati és társadalmi szervezet segítő és kompromisszum 
kész együttműködése . 

E közérdekű célok elérésének alapvető feltétele a hírközlési infrastruktúra, fejlesztése, 
továbbá a szolgáltatókat a frekvencia használati szerződés alapján ellátási kötelezettség 
terheli, amelynek eleget kell tenniük. 

A közös eszközhasználat kötelezettségét elektronikus hírközlési jogszabályok írják elő . A 
Hatóság és hírközlési szakma rendelkezik azzal a szaktudással, amely segítéségével 
megállapítható, hogy egy-egy antennatartó szerkezet hány darab antennát, bír el illetve, 
hogy az előírt szintű lefedettség eléréséhez milyen egymáshoz viszonyított távolságra kell 
elhelyezni egymástól a berendezéséket és tartószerkezeteket. 

Egy szolgáltató által lefedett terület ún. cellákra van osztva. Egy cella megfelel egy 
adótorony vagy ismétlőadók esetén több kisebb adótorony által lefedett területnek. A cella 
méretét az adó kisugárzott teljesítménye határozza meg és ez ford ítva is igaz, adott 
cellamérethez adott teljesítmény szükséges. A celluláris hálózatok alapgondolata az, hogy 
alacsony energiaszintű adók használatával lehetővé tegye a hatékony frekvencia
újrafelhasználást. Ugyanis abban az esetben, ha erős adókat használnának, akkor az adott 
frekvenciát csak több 100 kilométer távolságban lehetne újra felhasználni. 

A celluláris mobil hálózathoz lefoglalt frekvenciasáv cellacsoportok között van elosztva. Ez 
az elosztás a szolgáltató által lefedett területen cellacsoportonként ismétlődik . Az elérhető 
rádiócsatornák teljes s~ámban használhatóak minden egyes cellacsoportban, és ez alkotja a 
szolgáltató lefedett területét. Egy frekvencia, amelyet egy cella használ, pár cellával arrébb is 
használható, de két, ugyanazt a frekvenciát használó cella között megfelelő távolságnak kell 
lennie az interferencia elkerülése végett. A frekvencia-újrafelhasználás jelentősen megnöveli 
a hálózaton lévő felhasználók számában mért kapacitást. 

A mobiltelefon-szolgáltatás akkor teljesíti az előfizetők által támasztott elvárásokat, ha az 
ügyfelek bárhol és bármikor, kiváló minőségben tudnak hívást kezdeményezni , vagy fogadni. 
A mozgó (például autóban utazó) előfizető szempontjából fontos követelmény, hogy a 
felépített összeköttetés cellahatárok átlépésekor ne szakadjon meg. Mindez csak úgy 
lehetséges, ha a mobiltelefonokkal kapcsolatot létesítő bázisállomások által kibocsátott 
rádióhullámok az előfizetők tartózkodási- és mozgási területét hézagmentesen fedik le. 

Az új antennák telepítésének legfőbb oka, hogy a mobiltelefon-előfizetők számának 
növekedésével párhuzamosan növelni kell a hálózat kapacitását is, az új technológiához (pl. 
L TE) pedig új hálózat kiépítésére van szükség. 

Az antennák helyének meghatározása körültekintő mérnöki tervezés eredménye, amelynek 
lényege, hogy olyan helyekre telepítsék az antennákat, ahol az előfizetők igénybe vehetik 
azt, hiszen a mobiltelefont használók minden esetben a bázisállomással létesítenek 
kapcsolatot, és az állomásnak a legcélszerűbb olyan helyen állnia, ahol magas a 
mobiltelefonálók száma. 

Egy-egy bázisállomás telepítése tervezésekor minden esetben szükséges figyelembe venni 
a terep adottságait, a környezetet (pl. szomszédos házak/objektumok magassága, környező 
fák/erdők magassága és lombozottsága, sűrűsége) ; a helyszín megközelítési lehetőségeit 
(pl. út, árterület stb.); a helyszín infrastrukturális adottságait; elektromos áram betáplálás 
megvalósíthatóságát. 
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Figyelembe kell venni továbbá a jogszabályokat, a környező bázisállomások elhelyezkedését 
is, a bázisállomások egymásra hatása miatt; a meglévő lefedettséget; hogy hol szükséges 
esetleg javítani a lefedettséget; hogy a társszolgáltatók állomásai hol helyezkednek el. 

A mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan és optimálisan működni , ha az antenna tipikusan 
30-40 méteres magasságban helyezkedik el, de lehetőleg legalább 1 Om-el a környező 
tereptárgyak felett helyezkedjen el. 

Keresni kell a meglevő objektumok használatának lehetőségét (meglevő torony, víztorony, 
kémény, templom torony, magasabb ipari létesítmények, lakóépületek, stb.). Ezeket a 
településeknek a saját szabályozó eszközeikben (HÉSZ, Arculati kézikönyv) célszerű 

biztosítani. 

Az előfizetők igénylik az egyre magasabb átviteli sebességet ami azt eredményezi, hogy 
egyre közelebb kell hozzájuk elhelyezni a bázisállomást, tehát nem elegendő a település 
szélére letenni, hanem azt be kell "vinni" a településre. 

A szolgáltatók mindig arra törekednek, hogy a szolgáltatás biztosításához optimálisan a 
legkevesebb bázisállomás építésére és a lehető legkisebb adóteljesítményre legyen 
szükség. 

Az antennákat (bázisállomásokat) a cellás elv alapján - elsősorban a sűrűn lakott területekre 
kell telepíteni. Ennek oka, hogy itt az előfizetők száma, illetve a mobilhasználat időtartama 
folyamatosan növekszik. 

A bázisállomások vízszintesen, az autók fényszóróihoz hasonlóan bocsátanak ki 
rádióhullámokat, tehát nagyon kevés energia jut az antenna alatti területre. Az antennák által 
kibocsátott rádióhullámok vízszintes irányítottságából adódik, hogy közvetlenül az antenna 
alatti területeken az elektromágneses tér intenzitása rendkívül csekély, és a távolsággal 
négyzetes arányban csökken. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) 
egyértelmű állásfoglalásából is tudjuk, hogy a bázisállomások lakosságot érintő 

elektromágneses hatása elhanyagolható, egészségkárosodással nem kell számolni. 

Az egészségügyi szabályozás úgynevezett megengedő határértékeket határoz meg. A 
megengedhető határértékek megállapítása nemzetközi tudományos testületek feladata. A 
rendelkezésre álló kutatási eredmények figyelembevételével határozzák meg a 
határértékeket, ahol a lakosság esetében 50-szeres biztonsági faktort alkalmaznak arra az 
intenzitásra, ahol bármely biológiai hatás felmerül. 

Az elektromágneses hullámok élettani hatásaival kapcsolatban ez idáig több tízezer 
tudományos publikáció jelent meg. A tanulmányok alapján az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy a bázisállomások által kibocsátott 
nagyfrekvenciás elektromos hullámok nem okozhatnak betegségeket, hiszen mennyiségük 
messze a lakosságra vonatkozó határértékek alatt maradnak. 

Az NMHH három programot működtet: Gyermekintézmény-mérőprogram , Mérőprogram az 
egészséges lakókörnyezetért, Műsorszóróadó - mérőprogram 

Mérési tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban a rádiótelefon bázisállomások szinte 
kivétel nélkül kielégítik a hazai - nemzetközi ajánlásokon alapuló - előírásokat. Ennek 
megfelelően a bázisállomások környezetében mért rádiófrekvenciás elektromágneses tér 
intenzitása nagyságrenddel a megengedhető határérték alatt van. 
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A bázisállomások telepítése előtt leggyakrabban a szolgáltatók megbízása alapján független, 
erre akkreditált laboratórium vagy intézmény az aktuális adatok alapján kiszámítja , üzembe 
helyezéskor pedig méréssel ellenőrzi az állomás működését és a határértékek betartását. 

A településképi véleményezési /vagy bejelentési eljárás lefolytatására az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről , valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásokat 
megelőzően van lehetőség . A hírközlési építményekkel kapcsolatos eljárásokat azonban az 
elektronikus hírközlési építmények e/helyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 
alapján a Hatóság folytatja le, így azok nem tartoznak a településképi bejelentési 
/véleményezési eljárás hatálya alá. 

Kérem, hogy a terv elkészültét követően , szíveskedjék azt a Hatóság részére 
véleményezésre megküldeni, iktatószámunk válaszlevelükön történő feltüntetésével és a 
hírközlési szakági munkarészek papír vagy CD alapú csatolásával. 

Budapest, 2018. március 1~ . 

Tisztelettel : 
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Sr.entgyörgyl'ii/gyi Péter 
Belváros-Lipótváros B11dapest F6vd10s 
V.ker. Önkbtmtínyzat P"/gánnesteri Hivllkda 
Polghmester · 

Budapest 

A Budapest V. ker. Belváros.Lipótváros új kerületi építési szabályzat készítése, 

valamint a településkép védelme felülvizsgálatának elkészítése előtt észrevételt, 

javaslat.ot nem teszek. Továbbiakban közlekedésrendészeti szempontból csak a közutat 

érintö változások szakhatósági véleményezésében kívánok részt venni. 

Budapest, 2018. március 28. 

Citn: Budapest. XIV., Hungária krt. 1~9.; Budapest. JS81Pf.27. 
Telefon: (06 J) 273-40 J 7, 63-248; fax: (06 1} 273-4000/63-403 

E-mail: k~lekcdei1 . b rtlc@ budape.;t .pollce.hu 



Kollp Krisztina 

Feladó: 
Küldve: 

Cseri Zoltán <cseri.zoltan@bflch.gov.hu> 
2018. március 7. 14:09 

Címzett: Polgármester 
Múolatot kap: Jánossy András András 
Tárgy: új kerületi építési szabályzat készítése - előzetes tájékonatási szakaszban 

nyilatkozat 
Mellékletek: 10025_1_2018.pdf 

Ügyiratszám: 10025/1/2018. 

Szentgyörgyvölgyi Péter részére 
polgármester 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkorményzat 
Polgltrmesterl Hivatala 
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"°'9ármesteri Hivatala 
1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 

Jktatószam: 
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Cseri Zoltán 
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Tárgy: új kerQleti épltési szabályzat készltése 

~ a levél kizárólag elektronikusan kerOI megkO!désrel 

Tisztelt Polgánnester úrt 

2018. februér 28. napjén kelt megkeresésében arról tájékoztatott, hogy megindult Budapest FOvéros V. 
kerOlet teljes terűletre vonatkozó új kef1lleti épftési szabályzat kidolgozásanak folyam~ . · 

Megkeresésére Budapest Föváros Kormányhivatala FOldm~résl, TMrzékelési és Földhivatali FOosztály 
(a továbbiakban: F6osztály) a telepDMsfejJesztésl koncepcióról, az Integrált telepo1'sfejJesztéSJ 
stratégiáról 6.s a t&lepDlésnmdezésJ eszkőzOkról . valamfnt egyes t&lepUllsrendezési ssjdtos 
jogintllzmlnyekről szóJó 314/'l012. (Xl. 8.) Korm. rend61et (a továbbiakban: Trk.), tovébbá a term6f0ld 
vtJdelmér61szóló2007. tM CXXIX. tőtvfjny (a tovébblakban: TM.) szerint az alabbl tá!ékoztatást adja. 

A TM. 1. §. (1) bekezdése szerint .a torvény hatáfya a term6f01dre terjed kt. 
A TM. 6'B. § (1) bekezdése alapján: .Ha az Ingatlanügyi hatOség a telepOlésrendezési eszközök, a 
telepOlésfejlesztésl koncepció, Uletve az integrált telepolésfejlesztési stratégia elkészltése vagy azok 
módosltása tekintetében az egyeztetési efjár.ésban véleményező hatóságként mOkOdlk közre. a 
tennOföld védelmének éfvényeslt~se érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépftésre SZánt területek 
kljelOlése tehetőség szerint a gyengébb minOségQ termOfO!deken. a lehet6 legkisebb mértékO termöfOld 
igénybevételével történjen. ( ... )" 
A TM. 2. § 1 pontja szerint .átlagos mln6ség0 termOföld: az lngatlan-nyllvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. torvényben (a továbbiakban: lnytv.) megha~rozott törzskönyvben szereplO, az adott telepOlés -
Ideértve a USvérosi kerDletet és az lnytv. 10. § (1) bekezdésében megjelölt városok esetében a ker()letet 
- azonos mOvelésl ágú term6f0fdjei 1 hektárra vetltett aranykorona-értékelnek területtel súlyozott 
átlagának megfelelő termöfofd;• . 
J:i<1- a telepOl6srendezMi terv m6dosltitsa étlagQSnél jobb minöségO terntq~ldek felhasznélásAVal 
t01toénik, akkor a TM. 618. § (2) bekezdés a), b) {x•ntjai az alábbi joaszabályon alapuló kOvetmményeket 
llják elit 

F6dmldsl 68 Földügyi Oszdly 
1051 Budapest. Sas utca 19. - 1243 Budapest, Pf. 719 - Telefon: +36 (1) 354-2951 - Fax: +36 (1) 354-29~2 

E-mali: foldhfvatal.budapestObfkh.gov.hu - Honlap: w.vw.foldhlvatlll.hu, www.korm1nyhivalal.hU 
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.A2. egyeztetési eJjárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben meghatározott eset 
kivételével - kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz készltése, vagy módositasa alapjén 
kijelölt beépltésre szánt területek többségében atlagosnál jobb minöségO termöföldeket érintenek, és a 
beépltésre szant terület övezeti besorolásának megfelelö, területfelhasznélásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén éUagosnél gyengébb vagy átlagos mlnöségü termóföldeken is sor kerülhet, vagy 
övezeti besorolásának megfelelö területfelhasználésra kellő nag~ú térmértékben lehetőség van a 
település mér beépltésre kijelölt, de még fel nem használt területén is.· 
A Tfvt. 618. § (3) bekezdése szerint .A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti 
Ingatlan esetében, ha a településrendezési eszköz készltése vagy módosítása a zártkerti ingatlan 
terOlet~nek beépftésre szánt területbe történő átsoroiasa érdekéb~ történik." 

Az. lnytv. 82. §-ában meghatározott törzskönyv szerint a keroletben nem található a TM. tárgyi hatálya 
alá tartozó fOldrészlet, ezért az uj kerületi épftési szabályzat megalkotására vonatkozó megindftott 
eljárásában a földvédelmi szempontok érvényesltésének nincsenek meg a jogszabályi feltételei, az 
eljárás során földvédelmi kOvetelmények nem merülnek fel . 

A Föosztály, mint a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésében hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező éllamigazgatási szerv, fenti indoko.k • .aJ.apján az elj6rás todbbi szakasúban nem kfvin 
részt venni. 

A földvédelmi vélemény a Trk.. valamint a TM. földvédelmi rendelkezésein alapul. A Föosztély 
hatáskörét és illet6kességét a Trk. 37. § (4) bekezdés b) pontja, a Trk. 9. számú mellélcletének 18. 
pontja, és a fOldmOvelésOgyi hatósAgi és igazgatási feladatokat ellátó szervek Jcije/ő/ésérO/ szóló 
383/2016. (Xlf. 2.) Korm.rendelet 36. § b) pontja határozza meg. 

Budapest, 2018. március 7. 

Tisztelettel: 
• I ·!. ·. 
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Melléklet: -

Födmirésl és FOldOgyi Osztály 
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R.EPÜLÖTÉRl ÉS LÉGIFOROALMI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

Iktatószám: RLH/24549-112018-NFM 

Szentgyörgyvölgyi Péter 
Polgirmester 

Budapest Főváros V. Kerilleti 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

1051 Budapest. Erzsébet tér 4. 

Fax: 872· 7676 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgy: Budapest föváros V. kerület 
KÉSZ készítés - vélemény 

Hivatkozási szám: 

Ogyint&ö: 
Telefonszám: 
E~mail: 

Feketéné Solti Virág 
(l) 273 5514 

virag.feketene@nfin.gov.hu 

A légi.közlekedési hatóságként eljáró Nenl2.Cti Fejlesztési Miniszterhez (1675 Budapest, Pf. 
41., a továbbiakban: Hatóság) a 2018. március 08. napján, Belviiros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. kenllet új kerfUeti építési subályzatának készftése tárgyban érkezett 
megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy az épített környezet alakitásóról és 
védelmtrlJI szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. §. alapján a kerületi 
építési szabályzat készítéséhez bozzáj4rul. 

A Hatóság a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 

A Hatóság a megkeresés során az Étv. 8. §.,valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált telepalésfejlesztési stratégiáról és a telepalésrendezé.si eszközölrr61, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekr6/ szóJó 314/2012. {XI. 8.) Konn. rendelet 9. sz. 
rnelJékletének 14. pontja alapjánjárt e). 

Budapest, 2018. március 13. 

Üdvözlettel: 

Clm; ii20 Vc:ics6s, Lincoln 6t 1. Quadrum Irodaház, 1440 Budapest, Pf. l 
e-mail: caa@nld1.aov.hu 

tel.: + 36 1 273 5, 14 fax: + 36 29 3 S4 224 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
IGAZGATÓ-HELYETTES 

Szentgyörgyvölgyi Péter Úr 
polgármester 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Budapest 
Erzsébet tér 4. 
1051 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgy· Belváros-Lipótváros Budapest F őv á ros V kerillet ÚJ 

l.erúlet1 épllés1 szabályzat vélemény 
H ivatkozás1 szám. -
Üg y intéz ő : Fehér György t ű . százados 
Telefon , e-mail : 06-1-459-2460 
fki hatosag@katved.gov.hu 

~ „ . „„„ „ „ „ „ „ „ „. 

Értesítem, hogy a megküldött, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületére 
vonatkozó új kerületi építési szabályzattal kapcsolatban a 314/2012. (XI. 8.) Komi. rendelet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
37. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel előzetesen az alábbi véleményt adom: 

A tűzoltó gépjárművek vonulása és működése céljára az építményekhez, azok 
megközelítésére szolgáló meglévő utat, illetőleg területet biztosítani kell. A tűzoltási 

felvonulási területek és utak elhelyezkedésével kapcsolatosan a területileg illetékes 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni. 

A tervmódosításokkal kapcsolatban az adott környezetben található, oltóvizet biztosító 
tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat 
átépítésükkor, föld feletti típusúra kell kicserélni. Ha az útszabályozás, közműkiváltás a 
vezetékes vízellátás kiépítését is érinti, a szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell 
biztosítani. 

Az útszabályozási tervek biztosítsák, - ide értve az útépítési, közúti forgalmi és parkolási 
rendet - a középmagas épületek legalább egyik oldalán a tűzoltási felvonulási területet. 

A tervmódosítás által érintett területen, továbbá a közműhálózat a vezetékes vízhálózat 
nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új tűzcsapok 

telepítési helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséggel kell egyeztetni. 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjámiűvek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok 
mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradion. 

Hivatali Kapu 
Beérk. dátuma: 2018-03-13 
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Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is 
érinti a szabályozandó terület, a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a 
2011. évi CXXVIII. törvény és a 219/2011. (X.20.) Konnányrendelet vonatkozó 
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

A 219/20 l l. (X.20.) Konnányrendelet 29. §-ában foglaltak szerint a polgánnestemek a 
következők szerint kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a 
veszélyességi övezet határait figyelembe vegyék: 

• a polgánnester a veszélyességi övezet határán belüli területen történő esetleges 
fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről 
a fejlesztés engedélyezése előtt bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági 
hatóságnál; 

• a polgánnestemek biztosítania kell, hogy a bizottsági állásfoglalást köve t ően a 
tervezett fejlesztés ről az érintett nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek 
érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket 
hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhet ővé kell tenni és ezen id ő alatt 
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet; 

• a polgánnester biztosítja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a 
bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés 
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) felszíni- és felszín alatti 
vízvédelmi szempontból az alábbiakról tájékoztatja: 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Konn. 
rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Konn. rendelet] 3. § (1) bekezdése alapján 
„A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, 
megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az épí ttet ő, a tulajdonos vagy 
a vagyonkezelő köteles megszerezni. " A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/ 1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a 
továbbiakban: 18/ 1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] meghatározott engedélyezési 
terveket kell csatolni, és azokat meg kell küldeni az FKI-nak. 
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján „A vízjogi 
engedély az engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben az engedélyes a 
vízilétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki 
megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, 
továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja 
gyakorolni". 
Amennyiben az érintett területeken a közüzemi ivó-, csapadék-, és szennyvízhálózat 
kiépítése, átépítése, megszüntetése válhat szükségessé, a 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedélyt kell kémi az FKI-tól a 
fentiek szerint. 
Amennyiben az érintett területen tervezett beruházások, tevékenységek a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 25. pontja 
alapján meghatározott vízimunka kerül elvégzésre, illetve a 26. pontja alapján 
meghatározott vízilétesítmény fogalma alá tartozó műtárgy, berendezés kerül építésre, 
létesítésre (pl.: vízkivételi létesítmény), a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján vízjogi létesítési engedélyt kell kémi az FKI-tól. 
Amennyiben az érintett területen vízjogi engedéllyel nem rendelkező vízilétesítmények 
kerültek kialakításra, vízjogi fennmaradási engedélyt, amennyiben új vízilétesítmény 
kerül kialakításra, vagy a meglévő vízilétesítmény rendezését, megszüntetését tervezik, 
abban az esetben vízjogi létesítési engedélyt kell kémi az FKI-tól. 



Amennyiben az érintett területen kommunálistól eltérő szennyvizek tisztítására 
építőipari mű sza ki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező 
berendezés kerül létesítésre, abban az esetben a 72/ 1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § 
( 1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedélyt kell kérni az FKI-tól. 
Amennyiben az előkezelők ÉME engedéllyel vagy CE m egfe lel őségi jelöléssel 
rendelkeznek, az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának-, valamint a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21 .) Korm. 
rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított dokumentáció csatolásával a mű sza ki 

átadás-átvételi eljárás lezárását, vagy annak hiányában a berendezés üzembe 
helyezését követ ő 30 napon belül kibocsátási engedélyt kell kérni az FKI-tól. 
A telken belüli szennyvízhálózat házi szennyvízhálózatnak minő s ül , mely a 
felhasználási helyen ke letk ező szennyvíz összegyű jtését szolgáló - az ingatlan 
alkotórészét képező - vezeték, amelynek létesítése, valamint üzemeltetése a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [a továbbiakban: 2011. évi 
CCIX. törvény] 2. § 10. alpontja, valamint a víziközmű -s zolgál t a t ásról szóló 2011. évi 
CCJX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 58/201 3. (II. 27.) Korm. rendelet] 1. § 32. alpontja és 58. § 
( 1) bekezdése alapján nem vízjogi engedély köteles tevékenység. 
A telken belüli ivóvízhálózat házi ivóvízhálózatnak min ős ül , a felhasználási hely 
ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a 
vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegé szí t ő elemei (így különösen 
vízmér ő berendezés elhelyezésére szolgáló akna), melynek létesítése, valamint 
üzemeltetése a 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 9. és 11. alpontja, valamint az 58/2013. 
(II. 27.) Korm. rendelet (1) bekezdése alapján nem vízjogi engedély köteles 
tevékenység. 
A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról az üzemeltető, ke ze l ő 

köteles gondoskodni. 
A csapadékvíz e lvezet ő rendszerek befogadóiba - élővízfolyásba vezetés és 
szikkasztással történő elhelyezés esetében is - csak tiszta csapadékvíz vezethető. 
A telken belüli csapadékvíz szikkasztás a legideálisabb megoldás. Azonban felhívom a 
figyelmet, hogy a szikkasztóműtárgy építése vízjogi engedélyköteles tevékenység. A 
területre hulló csapadék zöldfelületen való elszikkasztása nem engedélyköteles. 
Budapest V. kerület területe a a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken l evő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint 
felszín alatti vízminőség védelmi szempontból kiemelten érzékeny területet érint. 
Budapest V. kerület területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelm é r ő l szóló 123/ 1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 
Budapest V. kerület területe érinti a Duna folyam parti sávját, a parti sáv mértékét a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja 
alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, 
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (JJJ . 14.) Korm. rendelet 1. § 
1 I . pontja határozza meg. 

Az egyeztetés további szakaszában a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokban 
foglalt követelmények érvényesülésének érdekében részt kívánunk venni. 



Kérem, a véleményemben foglaltak szíves tudomásul vételét. 

Budapest, elektronikus bélyegző szerint. 

Tisztelettel: 

Terjedelem: 4 oldal 
Továbbítva: Elektronikus rendszeren 
Kapják: 1 Címzett majd Irattár 

Varga Ferenc tű. dandártábornok 
igazgató 

megbízásából és nevében 

Palotai Zsolt Gábor tű. ezredes 
igazgató-helyettes 

Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Budapest, Pf.: 154 
Telefon: +36-1 459-2450 ; Fax: (36-1) 469-4203 

E-mail: fkititkarsag @katved.gov.hu @e 
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kerület új kerületi építési szabályzatának 
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vélemény 

Ügyintéző : 

Telefon: 

Németh Orsolya 
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Hiv. szám: 

Melléklet: 

Szentgyörgyvölgyi Péter úr részére 

polgármester 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Budapest 

Erzsébet tér 4. 

1051 

Tisztelt Polgármester Úri 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület új kerületi építési szabályzatának készítése, 

valamint településképi rendeletének felülvizsgálata tárgyában 

a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 

rendelet] 37. §, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése e) pontja alapján 

az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. 

A Járási Hivatal az alábbi előzetes véleményt adja: 

Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 

2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét és a tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1} 478-4520 
E-mali: zoldhalosag@pesLgov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



A tervezési terület egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett 

természeti területet, illetve védett természeti értéket nem érint. 

Tárgyi terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

. területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 

2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelölésérő l szóló 

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11 .) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 2/2005. (1. 11 .) Korm. rendelet] 1. § (3) a) pontja értelmében a település egy részére 

készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatások 

jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. 

Az előzetes tájékoztatásban foglaltak alapján a településrendezési eszközök módosításának céljait 

tekintve előre láthatóan jelentős környezeti hatása nem várható. A fentiek alapján a Járási Hivatal 

környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdése alapján a Járási 

Hivatal a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tervezetének véleményezésében 

nem vesz részt. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból alapvető jogszabályok, amelyekben foglaltak 

érvényre juttatása a településrendezési eszközök készítése során meghatározó jele nt őségge l bír: 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 

- A területek biológiai aktivitásértékének számftásáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet. 

- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény. 

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV." törvény. Kapcsolódó szabályozás: a tervek készítése 

során különösen figyelemmel kell lenni az e törvényben meghatározott önkormányzati feladatokra 

(33-37. §). 
- Figy~lembe kell venni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, az épftési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fe l tételeiről 

szóló 9812001 . (VI. 15.) Korm. rendelet előírása i t. 

- Hulladékgazdálkodási szempontból speciális 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a biohulladék 

szabályozást tartalmaz az egyes 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 

kezeléséről és a komposztálás m űszaki 

követelménye i ről szóló 23/2003. (XII . 29.) KvVM rendelet, és a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 

45/2012. (V. 8.) VM rendelet. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztáiy 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520 
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



- A felszfn alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 

- A tervek készítése során figyelembe kell venni a földtani közeg és a felszín alattí vfz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletet. 

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10-13. §-ban meghatározottak 

alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a terület légszennyezettségi zónába való besorolását. A 

zónák típusai a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 . (1. 14.) VM rendelet 5. sz. mellékletében, 

illetve a felosztás értelmezése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével , érlékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 

6/2011 . (1. 14.) VM rendelet 9. sz. mellékletében található. 

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet, illetve a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. 

A tervek készftésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a szabályozások, előfrások nem veszélyeztethetik a 

település természeti és tájképi értékeit, a környezeti elemeket, az emberi egészséget, az életminőség 

környezeti feltételeit. Ennek érdekében a tervek tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az a jelenleg 

érvényben lévő környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban legyen. 

A tervek készftése során a környezetvédelmet, táj- és természetvédelmet érintő kérdésekkel 

kapcsolatban a Járási Hivatal egyeztetés céljából szívesen áll a tervezők rendelkezésére. 

Az elkészült terveket elegendő digitális formátumban, az ügyiratszámra hivatkozva benyújtani a Járási 

Hivatal (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) részére. 

Budapest, 2018. március 19. 

-~ -
~ - '("• i-\IVClt 

/o )~ ~ ,_ 1> '°" \ q,,\ Dr ~ S,zabó Zsolt járási hivatalvezetö 

(;f{ ~ ~ evé„és megbízásából: 

~ ~ i0 ~ 
\ .. •e.'·. / Lász~k András 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi F őo sztá ly 

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10.12. 
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osztályvezető 

E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu W eb: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



Kapják: 

1. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal 

foepitesz@belvaros-lipotvaros.hu, polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu 

2. Irattár 
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Az eredeti papíralapú dokumentummai . eg~'Bzö. 

Ezen lap nam része az eredeU iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelöséghez szükséges 
záradékolás megjelenítését szolgálja . 
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Szentgyörgyvölgyi Péter úr 
Belváros-Lipótváros Budapest F6véros V. kerület Polgármestere részére 

Tirgy: El6zetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településrendezési 
eszkOZOk készítéséhez 

Tisztelt Polgármester Úri 

sz. példány 

Budapest 

A HM Allami LégOgyl Főosztályhoz 2018. március 6-án beérkezett megkeresésére Belváros
Lipótváros Budapest F6város V. kerület településrendezés! eszkÖZelnek készítése tárgyában az 
alébblakról tájékoztatom: 

1. Az. adott területre vonatkozólag kOIOnös követelményeket, a településrendezési eszkOzök 
tartalmi követelményeivef kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érint6 
ágazati elhatározést nem fogalmazok meg. 

2. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület az állami célú légikOzlekedés 
tekintetében légikOZlekedéssel kOZVetlenül nem érintett. tekintettel arra, hogy az adott 

terOlet az állami repülések céljára szolgáló repOl6terek (beleértve a kOzOs felhasználású 
repOJ(Stereket is) vagy az áAaml célú repOlés biztonságát szolgaló földi berendezések 
biztonsági övezetén kfvOI van, és hogy az adott terület az állami repülések céljéra szolgáló 
repQIMerek telekhatárától mért 15 kilométemél nagyobb távolságban van. 

Az érintett terület ugyanakkor az állami célú léglk6zlekedés tekintetében 
. légiközlekedéssel kOZVetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes - fgy kOIOnösen a 

beépftésre szant területen a 100 méternél, beépttésre nem szánt terOleten az 50 métemél 
magasabb - épftmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az. 
Ilyen épttmények állami célú légikOZlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljérésaiban, jogszabályban meghatározott 

szakhatóságként vizsgá!ja. 

3. A rendezési feladat eUétáséhoz szOkséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni. 

4. Az. eljárás további szakaszaiban nem kfvénok részt venni. 

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a 
te/epOlésfejlesztési koncepcióról, az lntegráH telepOlésfejlesztési stratégiflról és a 
te/epOlfJsrendezásl eszkózőkftjf, valamint egyes tetepalésrendezésí sajátos ]oglntézményekr61 szóló 
31412012. (Xl. 8.) Konn. rendelet(a továbbiakban: Kormányrendelet) 37. § (4)bekezdés b) pontjára 
és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pantjára figyelemmel, a katonai /ágügy; hatóság 
kijelOféslH(J/ szóló 39212016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §.ban kijelölt illetékességi területemen eljárva 

adtam meg. 



Tájékoztatom tisztelt Polgánnester urat, hogy elOzetes tájékoztatásom és 
adatszolgéltatásom nem mln6sOI a Kormányrendelet 9. melléklete táblézatának 20. soréban 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államlgazgatasi szerv előzetes 

tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának. 

Budapest, 2018. március 20. 

KészOlt 2 p61dényban 
Egy példány: 1 lap 

Tisztelettel: 

Dr. Slmlcskó lstv6n 
honvédelmi miniszter 

nevében ~ megbfzásábót 

Udr Béla ezredes 
RepOlésfelQgyeleti Osztály 

osztályvezet6 (f6ov. h.) 

Ügyintéz6 (tel.): L6zér Béla ezda. (Tel.: +36 1 474 1218; E-mai: lamr.bela@hm.gov.hu) 
Kapj4k: 1. sz. pld.: Belváros-üpótvéroa Budapest F6véros v. kerOlet Polgérmestere 

(E-mali: polgarm~.hu) 
2. sz. pld.: ll"ldl4r 
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B-1088 Badapest, Rü6af 't '41. 
Levéldm: 1428. Badapmt, Pi: .11. 

OgytB1111adúi Idő: H, SZ: 9'°„14", P: 9•-13• 
Web: W!f]!,kdyylzlg.hu; E-mail: dtlunu&@lcdwizix.•• 

Tel.: (1) 477-3500 *Fax.: (1) 477-3519 MAK: 10032000..01712010-00008000 

Dtcatósúm: 0126S-0007/2018 
EJ&tdó: Tmmosfou Teodcn 

Beld,.._ Upótv'ros 
B•dapest FMrel V. Kerlled 
Önkormáayzmihl 
Pollúmllteri llivaml 
JOSl Budapest, Ermbet tá-4. 
po1gannester@belvaros-lipotvaros.hu 

Til&telt P.,..úmcster Úr! 

lktmóaán ÖM!latél: 
EJ6adó Ön51cn61: 
MellBclet: 1 db tátq, 

Tárgy: Belváros-Lipótváros Budapest F6város 
V.- kerület KÉSZ kbzft6se vaJamint a 
telcpillésk6p védc1mér6l m>16 27/2017.(XIL 18.) 
önkormányzati rendelet fdülvizsgélata - eJ6utes 
14.iékoztatási szabsz, válasz 

A tárgyi ~ küldött levelével kapcsolatosan Igazgatóságunk az aübbi észzevétdetet adja: 

Felafal vúpzdálkodá1i á naendezésl .-ntp011tból: 

A tel'Vezá;i tcnllc:t üti az Duna-Budapmt (AOC752) "Ma8}'0'"0"sz4g fellJJvlugólt, 2015. évi 
vízgy(Jjt6-gardálkodmi ~rvböl" nóló H5Slzot6. (ID. 31.) Korm. btármat által elfogadott 
vfzgytl~lkodúi tervben (VGO kijelölt fclufni vfztcstet, er.át az itt tcrva.ett 
1-vatkD7.úoknak ~ kell lam.iQk a VGT-bcn m:repló, erre a vfztestn: ~ 
int&krdhri temöcl. mol)\::k u Európai Uni6 Viz Keredninyelftbaa (21D0/60/EK) 
megfogalmazott c61kitamck dáilstt teszik lehet6vé. 

Tájéko.ztatom toribbá, hogy az „ Országos TerlJletrendezái Tervről" szóló lGOl. éri XXVI. törriay 
3f1. melléklete alapján a területet érinti az Orsdgos vfmúo6ség-v~lmi tc:riilct ~ melynek 
Jdlatárolúát tartalmazót~ „Jpg" formétumben JevelünJc melléklctekém csatoljuk. 

Az. alábbi eldfdsokat bll figyelembe venni ,,a vfqwiálkodúról" nól6 1995. m L VD. tGn-~9y 4. § 
(1)-ban, valamint „a vizek ho.tzno.ríJását, videbnit ú kártételeinet elhórilását szolgáló 
tevlkenysqekre is létesitminyekre V011(11koz6 szab6lyob61" uóJó 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
reodeletbtn foglaltak alapján: 

A belterületről érkezlS csapadék-és CSW'plék vizeket ldlet6ség Stt.rint a f5bcfopdóig eJ kell 
vezetni. melynek tervezése sorM> a befogadó csatorna kapacitását elJen6rimj kcll, & 
amennyiben nem mcgfelel6, annak rcndeúsét is be kell tcrvcmi. 

- Amenn)'l'bcn a befogadó vízfolyás a beépítésből smmaw többletvizek befogadására nem 
kq>es, a beéplt&re kerülö területen belül meg kell oldani a többlet csapad&vfz idöszakos 
tárcdsát (idöszakos, vagy lokalizációs térwJók) 

1 
1 
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- A ld2irólagoB i11ami ~clomi vízfolyások. csatornák mdleui 6-6 m-es. egy& vizfolyú, 
csatorna eseta>en 3.3 m parti láv nmi "'fthe«S be. A par161t6J mmftntt ~m, ill. 3-3 m 
távolságon behll q,Jtm6nyt. fit. kerfttst. bénnilym a fenntartást, esetleges v6dekezést 
abdályooó lbesftményt elhelycmi tilos. 
A ~ly fekv~ lefolyástalan tcrüle1ek, valamim belví2zel YeS7.élymeteU ten11• ~ 
nemjavasoh. 
Új utdk, telkek .lcialaJdtáánál közleriileten kell helyet tmtosítani a vfzelwz«6 mtoknak wgy 
zárt csatornáknak 

Vfuajzi sumpoatWI: .„ ... _ 
BelynjrJ 

.„ __ ... _ 
Tll'UIZÚI ÁDomúnév EOVs: l:OVy fellesre lám el" • - .. 

Bp. Erzsébet Bp.V. 
Budapest. v.m. 

1217 239368 650342 fclszfnalaUi Et7Jlébel tá' 
tér 445611 JJ81'Jciában. 

A fenti állomás az 0rsmgos Vízrajzi Tónsbálózat rés7.C, fgy kiemeli fontosdgú, megóvúa k&elc:z6. 

Felszím alatti vizek v'-tehae voudwddbaa: 

A btiilet a felszín alatti viz állapota szcmpomjAból fokomttan érdhny, ezen beh1l is kiemelten 
áúkeay felszfn alatti ~ v6delmi tcrilleten fckv6 település, ,,a foluln alatti vizek védelmérór 
alkotott 219/'1004. (VII. 21.) IÚmá Korm. rudelet 2. számi mell~kJete, valamint .11feluln alaui víz 
állapota sumpontjáhól énékmy terllleteken ln6 ulepülések besorolluár61" aóJó .27/l084. (XII. 25.) 
KvVM rendelet mcll&lete alapján. bér megjegyezzük, hogy a kerültben taWbató ivóvfzbézil 
(Kossuth téri galéria) az elmúlt évckbt.n megszüntetésre brill 

A Maayar Állami F6ldtani Int&et 41tal készftett Budapest Fek7Jn alatti els6 vízadó ~)'Ciock 
t~ alapj6n a kaület egy kis rtue (Subadúg tér környezete) magas taJiü~ tc:rü.let ldaet, 
melyre a tervcr.és soián figydcmmcl kell leaai. 

A tcrvcúsi tailletrc ea6 fe1S7in alatti Yiztestek lehatmolúa, a vfztestdt áJlapot4nak besorolása, 
valamint a vfztc:stdc jó éJJapotba bozWval, iUet\'e jó állapotban tardséval bpclolatos intb.krd6selc 
megtaWhalók a ~onzág foÍiJ/vmgdlt, 20/S. evl Yizgy(ij~ tenér6f' a6ló 
11!!/2016. (DJ. 31.) Korm. llaünatha és mellaie:tciben. Padi jopzaMlyi elMdsot 
te~ fel.titele a azamym.61nyagok talajba & fclmn alatti vi7.dcbe való bej1.dúmk 
megaka<Mlyozása. a kelelka6 szennyvi7.ek és tisztított 11.CDDyvizek mtalommcntes, nem 
szikkamáuat törtélő elhclyezéshiek megoldúa. 

Vf:dklzmivek voaatkor.úöll•: 

A tervu.ett fejlesztések közm\l igbiyeindc kicl6gftáére és mcgl~ő rendsureket érint6 váJt07Asokhóz 
• megléW bpacüások mesfdcl&égc, csatlakoási pontok. befupdók tende~ '°'8a -
kapcJOlódóan a közmDkontm,cnsekct (vizvczet& 6s tözcaatoma há16zatot) áint6 módosftúokhoz 
szübégcs a k&md Ozemeltd6k homjirulúi nyilatkozatainak beszeaz6sc. 

Fclhfvjuk a figyelmet a csapadékvfzzcl való tervs:uril gam61koclás fontosúgénl (elve7.Ctés, helyben 
tartás lehet6ségeinek kombimciójúa), amely az egyre szé~b csapad6kjirás miatt a ja~ 
~ inkább fontossá Wlik. A caapad&vir.ek ta.elésmek, helyben tartWoak mcsteremtáe és 
subályo7Asa az egyéni vfz&ucWkodú alapjah teremti meg. mely 'ltal rMben a Mlózati 
vízfogyasztás mérs&l6se részben az elvezető rmds7.er tebermeotesítése val6sulhat meg. 

A területen keletkezett, burlcolt felületeból elfolyó olajjal suanye7.6d6 ~ d6tisztftást 
követiSen vezethetők a befogadóba. Az. olajfogóban kiszilrt olaj vca.élyes hullad6knak minösüL Az 
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Ozemeltetá során kcletkcz6 vaizé.lycs hulladékok gyOjtésénB. ártahnatlanitásánál .,,a veszélyes 
hu/ladélckal kapcsolato.J egyes tevéke1'}'8,gek rhzletes szabó/yoir6r szóló 22Mtl5. (VllL7,) korm. 
readelet cllSírásaiban foglaltakat be keII tartani. 

A vi.zgu.dálkodásj mtekek érvényesítése c.éljából, a fentieken kívül, az alábbiakban felsorolt 
jogszabályok cl6frúainak betartására hfvjuk fel a figyelmet: 

- • .P kömyezet védelmének á/Jalános szahályoiróf' nóló 1995. évi Llll. Tlk'Wny; 
..P na~íz; medl!I', a parti .wiv, a v17jdrra és a jalallló vizek által veszé/yeztelen terDletek 

Jmzná/atáról, lrasmo.tilásáról, valamint a foly61c esetéhen a nagyvlzi medukezelési terv 
ké.sziJésének rendjére és t111'11llmára llonatkozó szabályokrór' S7i>ló 831.201„. (ID. 14.) Kana. 
rendelet; 

- JJ vízgazdállodt&f halthögi jogk/Jr gyakm/ásáról" nóló 7211996. (V .22.) Korm. 
nedelethen foglaltakra; 

- ..P viz.fu""Yezó anyagok ldboc.sátá.Jai1"tl vonatkozó határértékekr4/ és alkalmazásuk egyes 
szabályairól'' 87.Óló 1012010. (VDJ.18) VM rudelet; 

- ,,a Yízszennyez/j anyagok kiboc.tátáwira vonatAozó határértilceluől és alkalmazásuk egyes 
nabályalról" a.616 2lll004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

- ..P vizek haszlro.sltá.Ját, védelmét h kártételeinek elhárlr4sát szolgál.ó tevéú11)1$égekre és 
lhesllményelrre vonatlmó mÜ$zaki uabályo1ról" 87.Óló 381Z008. (XII. 31.) KvVM rendelet. 

Felhívjuk a figyelmet tovAbW, hogy az „egyes tervek, merve programok kiJmyezeti vizsgá/atÓJ'Ó/" 
swló l/ltoS. (1.11.) Kona. rendelet 3. mellt.ldete alapjáa lgazgatóság1mk nem surepel a környezet 
védelmé6rt felel& szervek fclsoroláában. 

A véleményeúste készült terveket. dokummtAciókat clegend6 ~ meglcilldeni Igazgatóságunk 
részére. 

A rendezési tc::rvek véleményezési eljárásaiban továbbra is réut kívánunk venni. 

Budapest, 2018. mároius 22. 

Üdvözlettel: 
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E maii: vancza.domlnika@bfkh.hu 

BUDAPEST fÖVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

Tárgy: elózetea téjékoztatés a Trk. 37. §(•)szerint 
Budapest v. kerület Kerületi ~rtési Szabályzat 
készltése 

Melléklet
Hiv. szám: -

Szentgyörgyvölgyi Péter polgénnester 
Budapeet F6riros V. kerület 
Belvároa-1..lpótváros önkonni\nyzata 

1051 Budapest 
Erzsébet tér 4. 

Tisztelt Polgúmeeter Úr! 

Köszönettel vettem tátgyi településrendezés! eszköz egyeztetésére vonatkozó megkeresését, melyre 
hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepclóról, az Integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszkOzOkröl, valamlnt egyes településrendezési sajátos 
joglntézményekrOI szóló 31"412012. (Xl. 8.) Konn. rendelet (a továbbiakban: ·Trk.) felhatalmazésá atapjan 
az alébbi elOzetes véleményt adom. 

Felhívom szfves figyelmét, hogy tárgyi KÉSZ készítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszköz0kr61, valamint egyes telepOlésrendezésj 
sajétos jogintézrn6nyekrOI SZÓió 31412012. (XJ.08.) Korm. rendelet (a tov~bbiakban: Tr1<.) 
2017.06.24-t61 jelent&len megvittozott el6frisal szerint kell készfteni. 

Toribb6 felhfvom szives figyelmét, hogy a telepOlésk'p védelrMr61 mló 2016. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: TvTv.) el6frúafnak te'" k6r0en meg kell felelni. 

Téjékoztatom, hogy 2017. szeptember 29-én módosult a TvTv, mety érinti kerületi építési szabályzatokat 
Is. 

A fentiek értelmében a kerületi épftési szabályzatok, Illetve a fővarosi onkormányzat éltal megállapftott 
építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az épftészeti örökség helyi védelmér61 szóló, a 
rektámok, reklémhordozók és Cégérek elhelyezésének, alkalmazásénak követelményeir61, feltétefeiröl és 
tilalmáról szóló, és a településkép! véleményezési, illetve a telepúlésképl bejelentési eljárás sajátos 
jogintézményekrOI szóló Onkorményzati rendeletet meghatározott kivételekkel 2017. december 31-ig 
lehet alkalmazni. 

2017. december 31-ét kOvetOen településképi rendelet hianyában a helyi épltési szabályzat vagy az 
építészeti OrOkség helyi védelmérOI szóló onkormányzati rendelet helyi épltészeti örökség védetté 
nyilvénftását és védettség megszontetését megállapltó el6frásait, valamint a reklámok, reklámhordozók 
és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiröl, feltételeir61 és tilalméról szOló, valamint a 
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók 
elhelyezésére vonatkozó elOfrásait 2018. december 31-ig lehet alkalmazni. 

ÉpfttsOgyl ff Or~6delmi, Hat69'gl, Oktaü.si ff T&v6nyndgl Fetc.lgyea.tl F&ezt61y 
Épltésügyi Oszt!ly székhelye: 1056 Budapest. Váci u. 62-64.; telephelye: 1014 Budapest, l.ogodi u. 36-40. 

Postaclm: 1364 Budapest, Pf.: 234-Telefon: i-36 (1) 485-6945 
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Kérem szlves intézkedését a partnerségi egyeztetési szabélyzatuk összhangba hozására a Trk. 
alábbi 29/A. §. megváltozott el6f r.isaival: 

,.29/A. § (1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezúi eszközök, a 
kézikÖfiY\' és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonés keretében a (3) 
bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és 
módon tájékoztatja a partnereket (elözetes tájékoztató), de legalább 

a) közterOleten elhelyezett hirdetOfelOleten, 
b} helyi lapban, 
e} ha van ilyen, önkonnányzatl honlapon, és 
dJ lakossági fórumon. 

(2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskora nyltvanosság biztosításával - partnerségi 
véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi 
egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 

a) kOzterOleten elhelyezett hirdetOfelUleten, 
b) helyi lapban, 
e) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 

ismerteti annak tartalmát 
(3) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi 
rendelet készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási 
forma a következO: 

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet 
készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a 
településrendeZési eszkozOk teljes eljárásban torténö készftésénél, mödosltasénal teyes 
kOrOen, 

b) a (2) bekezdésben fogíaít követelményeket 
ba) a koncepció és stratégia készltésénél teljes kOrOen, módosftásánál a (2) bekezdés a) 
vagy e) pontja szerinti módon,• 
bb) a településrendezési eszközök teljea efjárá8ban vagy egyszerOsftett eljárásban 
tort6n6 készftésénél, módosftésénél a véleményezési szakaszban teles kOl'Oen, 
be) a településrendezési eszközök targyalásos eljárásában történö készítésénél, 
módosltasánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel 
torténö véleményeztetés során teljes körOen, a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt 
esetben a (2) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti módon, 
bd) a településrendezési eszkozOk áHami fOépftészi eljárésban torténO módosltásánél a 
UirO vélemény megkérése elött a (2) bekezdés s) vagy e) pontja szerint módon, 
be) kézikönyv, településképi rendelet készftésénél, módosftásanaJ teljes konlen kell 
teljeslteni. 

(4) A koncepció. a stratégia, a telepOlésrendezésl eszközök, a kézikönyv és a telepDlésképl 
rendelet készftésérol vagy modosltasarol a partnerek az elOzetes tájékoztatóval és az elkészOlt 
tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi 
egyeztetési szabályai szerint teszik meg, de 
•) ha a (3) bekezdés szerint van lakoaségl fórum, azt megel6z6en legal6bb 8 nappal 
korábban az elkészült tervez.tet a (3) bekezd6e szerint • hlrdet6felületen, helyl lapban, 
honlapon meg kell jelenftenl, 
b) az észrevételeket, javaslatokat 

ba) a lakosségl fórumon szóban, Illetve a lakossági fórumtól szám~ott 8 napon belül -
kfv6ve, ha e rendelet enn61 hosszabb hatmtd6t jflaplt meg -, 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakosdgl fórum, a (2) bekezd6s •) vagy e) pontja 
szerinti k6zdtételt6I mmltott 8 napon belOI 

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.• 

1. A hatéskörömbe tartozó kérdésekben - a jogszabályon alapuló - legfontosabb követ.lmények 

1. Áltabinos eljárási és tartalmi követelménye 

'· 
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1.1 . Az éOftett komvezet a!akltáséról és yédelmérol 1Zó!6 1997. évi LXXYf!I. torvény ca továbbiakban: 
étv.) követelménvei: 

Étv • • 1. § (1) A telepOlésfejlesztés és a telepOlésrendezéS céija a lakosság életminOségének és a 
telepOl6s versenyképességének javftása érdekében a fenntartható fejlődést szolgálO 
telepOléssZerkezet és a jó min6ség0 kOmyezet klalakftéSa, a közérdek érvényesftése az országos, 
a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának blztosrtésávaf, a természeti, táji és 
épftészeti értékek gyarapftása és védelme, valamint az erOforrésok kíméletes és környezetbarát 
hasznosftásénak elösegftése. 
(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosftani kell a területek közérdeknek 
megfelelö felhasználását a jogos magánérdekekre tekJntettel." 
Étv. „8. S (4) A pofgármester (föpolgélmester) gondOSkodik 

s) a talepUfésrendezésl eszközök nyilvánosságáról, 
b) amennyiben ennek az lnforméci6techno16glai feltételei fennállnak, a településrendezési 
eszkOzOknek az onkormányzat honlapján való kOzzététeférOI, valamint 
e) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos telepOlésrendeZési követelményekről adandó 
tajékoztab\srót.• 

Étv. „918. 1 (1) A településrendezés feladata, hogy a telepatés területének, telkeinek 
fefhasznélására és az épltés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakftásávaf 

s) meghatározza a telepOlés osszehangolt, rendezett fejlOdésének térbelHizlkai kereteit, 
b) a tefepOlés adottságait és lehetOségeit hatékonyan kihasznáfva el6segftse annak 
m0k0d6képességét a környezeti ártalmak legkJsebbre való CSOkkenté&e mellett, 
e) biztosftsa a telepOlés mOkOdéséhez ~ükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint 
d) biztosítsa a telepOléS, telepOlésrészek megOrzésre 6rdemes jellegzetes, értékes 
szerkezetének, beépltésének, épftészeti, természeti és tájképi arculatának védetmét. • 

Az áv. 16. § (2) bekezdésében foglalt elOlrás a lelepOlésrendezésl eszkOz késZttését, 
módositásét településtervezési J<>gosultsághoz köti. 

1.2. Az el6frt koyetelménvek a teleDOlésfejlesztés és a telepDlésren<Sezés és a terOlelrendezés 
osszefoggéseir<SI: 

A tervezetnek a magasabb szinta jogszabályokkal és tervekkel, ezen befal kiemelten a Budapest 
Agglomeráeló Területrendezési Tervében foglaltakkal összhangban kell. lennie, v~amlnt B~apest 

F6véróS Tetej>Olés8Zeiiezetl ierVében (a továbbiakban TSZT), Mletve a Fövél'OSI Rendezési 
Szabályzatban (a továbbiakban: FRSZ) foglalt követelményeknek meg kell felelnle. 

Trk. „3. § (6) A helyi éprtési szabályzat - a tervezett Véltozésok idtsbeli otemezésének 
figyelembevételével • a talepül6sszerkezetf tervvel 6• a települ69k6pi rendelettel 
önzhangben kéuül. 
(9) A kerületi épftési szabéfyzat a fövérosi onkorményzat és a kerOleti önkormányzat által 
elfogadott kúik6nyvekkel 6a telepü"9képi rendeletekkel összhangban, a főváros i 

lefepOlésszerkezeti terv és a fövárosf rendezési szabályzat alapján készül.· 
Trk. „4. (2) A települ6srendezésl eaköz6k a tariiletrendez6sl tervek rendelkez6&elvel 
Osezhangban k6szfllnek." 
Trk. „11. § (1) A helyi épftési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban, a 
településképi követelmények kivételével, megáflapftja - a táj, az épített- és a természet! környezet, 
valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati kofiátozásokkal, továbbá 
az egyes területek felhasználásával, az azokon való épltés rendjével és intenzitásával kapcsolatos 
el61rásokkal - a helyi épftásl követelm6nyeket, Jogokat és kötelezettHgeket. • 

1.3. A rencie!et tartalmára vonat1cozó követefménvek; 

3/A. §(1) Az. 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat (a továbbiakban: megalapozó vizsgálat)· 
a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott keretek között - felhasználható a stratégia és a 
településrendezési eszköz készltése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési 
eszköz módosltása során is. 
(2) A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 
figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak 
részJetezettségét az 6nkormányzati f66pftéez f"8ban határozza meg. 
(3) A stratégia és a településrendezési eszköz készftése, valamint a koncepcJó, a stratégia és a 
településrendetésl eszkoz módosítása során felhasználni csak az aktualizálást megel6zöen 
legfeljebb h6t éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet, ideértve az ezen ldötávon belül 
a településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészrtett megalapozásnek 
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mln6SOIO vizsgálatot is. A fefhasznélhat6 tartalmi elemeket az 6nkonúnyz.ati f66pftész 
fiában határozza meg. 
11.§ ( 4) A helyi épitési szabályzathoz el kell készíteni 

a) a megalapozó vizsgálat építés helyi rendjének megállapftásához szükséges részét. és 
b) az alátámasztó javaslatot a (6) bekezdésben és a 16. § (4) bekezdésében foglaltak 
flgyelembevételével. 

(6) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejmeten belül 
Atcsoportosfthatók, b6vfthet6k, egyes részelemei a telepDlésrendezési feiadatnak megfelelOen 
a tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 
3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkonnányzati 
f6épit6sz ~1ban haUtoZ2a meg. 
„ 13. § (1) A szabályozási terv a településszerkezeti tervvel összhangban készül, az állam! 
lngatlan-oyitvantartésl alaptérkép felhasznélásával, a szabalyozásl tartalomnak megfelelő 
méretarányban. 
(2) A szabályozási terv kötelez6, m'9 jog&Db61y iltal aJrendert, javasolt 6s t6j6koztató 
elemeket tartatmaz. A szabalyozásl teiven fel kell tüntetni, hogy .KészOlt az állami alapadatok 
fefhasználésévar. 
(3) A szabályozási terv tartalmazza legalább 

s) az 6pitésl övezetek 68 övezetek lahabiroládt él Jelét, továbbá 
b) a más jogszabály által elrendelt védelemmel és korlátozással érintett területeket• 

"14. § A településrendezési eszközöket a 6. melléklet szerinti jelmagyarázat alkalmazásával kell 
elkészltenl, amelynek elemel tovébb bOvUhetOk. • 

"20. § (4) A kerületi építési szabályzat mellékletét képezi az 1 :4000 vagy annál nagyobb 
méletarényú szabályozási terv.• 
.(8) A szabályozási terven - tájékoztató jelleggel - legalább egy telek mélységben be kell mutatni a 
szomszédos kOmyezet jellemzöit is.• 

Amennyiben szükséges.sé válna a TSZT és az FRSZ módosftása, akkor a Trk. 33. § ef61rásal szerinti 
eljárásokat k8'1 alkalmazni: 

.33. § (2) A fövárosi telepOlésrendezési eszkoz módosftásét igényto kerületi épftési szabályzat 
készítése vagy módosítása esetén a kerületi önkonnányzatnak kezdeminyaznle kell a fővárosi 
onkormányzatnál a fövárosi telepOl6sszer1<ezeti terv módosítását Az. erre vonatkozó kérelem 
fővárosi onkormányzathoz tOrténO beéri<ezés6t61 számított 30 napon belül a f6wrosi 
6nkonnányzat: 

a) dönt az eljárás megindításáról és errOI e napon belül értesfti a kerületi önkormányzatot, vagy 
b) ehrtasltja a kérelmet és Indokolt döntését 8 napon belül megküldi a kerületi önkormányzatnak. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén az értesítést kOveto 8 napon belül a két Onkormanyzat kolOn
külön megindlqa a feladatkörébe tartozó településrendez:ésl eszköz egyeztetési eljárását. Az. 
egyeztetési eljárás lezarésát ICOvetöen a tervezetet a fclpolgArmester 60 napon belül a 
k6zgyalés •16 terjeszti. Az. egyeztetési eljáras településrendezési szerződéshez nem köthető . 

(4) A fövérosi telepOlésszerkezetl terv és a tovarosl rendezési szabályzat elfogadására vonatkozó 
döntés meg kell, hogy előzze a kerületi l!prtés szabályzat elfogadását.• 

Tárgyi településrendezés4 eszköznek a kerület településfejlesztési koncepciójával és integrált 
településfejlesztési stratégiájával összhangban keH lennie. 

2. Az. egyeztetési eljárésra 6s az erfogadásra vonatkozó köwtelminyek 

Tárgyi településrendezési esDtöz egyeztetése és elfogadása a Trk. VI. fejezetében foglalt egyeztetési és 
elfogadási eljárási szabályok szerint történhet. Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetési eljárása a 
Trk.. -ban meghatározott teljes eljárással történik. 
A Trk. 36.§ - ban foglaltak alapján a teljes eljárás: 

• elözetes tájékoztatási, 
• véleményezési, 
• végsö szakmai véleményezési, és 
• elfogadási és hatálybaléptetési 

'• 
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szakaszból áll. Az egyes eljérásl szakaszokat a Trk. 28. 29, 32 §- 40.§ és a 43.§ - ában foglalt 
követelmények szerint kell lefolytatni, amelyek közOI a leglényegesebbek az alébbiak: 

"28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a telepü"8rendez6sl eszközöket a polgármester, illetve a 
fOpolgérmester (a továbbiakban egyott polgármester) egyezteti a partnerúgl egyeztetés szerinti 
érintettekkel a helyi adottségoknak megfelelOen, az éllamigazgatásl szervekkel, az érintett terOleti 
és települési önkonnányzatokkal. 
(3) A lakossággal, érdekképviseletl, civil és gazdálkodó sz:ervezetekkel, vallási közösségekkel 
történő véleményeztetés a helyi adottstgokn•k megfelelően , a feladat Jelleg6nek 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 
(4) KoncepciÓ, stratégia, telepillésrwndezésl euköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok 
módosftása véleményezési •ljé.n\s lefolytatása Mlkül nem fogadható el, kivéve ha a 
módosftisra a magasabb szintO jogszabéllyat ellentétes helyi Onkorményzatl elöfras hatályon kfVOI 
helyezése miatt van szükség. 
(8) Párhuzamos egyeztetési eljárás esetén a kézikönyv és a települ6ek6pl rendelet vagy azok 
módosftásának elfogad'8a meg kell, hogy el6zn a helyi 6pitési azablllyzat vagy 
módosltásának elfogadását. 

A szabályozás fontos eleme a Trk. 39. § - ban foglalt a vélem6nyezéal szakasz lezáráút sz.olgéló 
k6pviHl6-testiilell dönt6s. A véleményezést követoen a beérkezett véleményeket, lletve amennyiben 
van. a jegyzOkOnyvet ismertetni kell a KépviselO-testOlettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadésárOJ a k6pvisel6-testület dönt. 
Felhlvom a figyelmet a Trk. 34. § - ban foglaltakra, UI. változására, miszerint 

. (1) Az. államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye-a településrendezési eszköz 
szabályozást körében • köti. 
(2) Azt az érdekeltet, aki 

a) az eljáras során az eljárási szabályokban megha~ozott hatarldOn belOI nem adott -
áMamlgazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt, 
b) az egyeztetö blrgya!Mon szabályos meghívú ellenére nem vett résZt, vagy 
e) aki az egyeztet6 ttrgyalúon nem képvlseltetl magM '8 levelében véleményének 

. ·--· - ·· · · fenntartúát-jelzl,- · -· · - ·· · - ·-· ·· · · · - · · · -- - ·-
az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelO véleményezOnek kell tekinteni.• 

Tájékoztatom, hogy az étv. 8.§- ban foglaltak alapján llllamlgazgatásl szerv a Jogszabályban 
meghatározott, a településrendezési eszköz elkészftéséhez. Illetve megállapftésához szükséges 
adatszolgáltatásért, valamint a (2) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott véleményezési 
eljárésban a Wlleményezésért és az egyeztető tárgyaláson való részvételért dljat nem szémfthat fel. 
Az Étv. 8.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján tárgyi településrendezés! eszköz legkorábban az 
elfogadástól számltott 30. napon léptethetO hatályba. 
T elepülésrendezésl eszköz az OTÉK-ban megállapftott településrendezési követelményeknél szigorúbb 
követelményeket elOlrhat, megengedObb kovetelményeket az OTl:K 111. § elOJrásal szerint határozhat 
meg, ha ahhoz az állami föépltész záró szakmai véleményében hozz.ájárul. 

II. Nyilatkozat az eljárás tovAbbl szakaszában való rúszvételr6I 

Tárgyi települúrendezésf eszköz egyeztetési elJ'niNnak - mint a Trk. 9. mellékletében 
meghatározott részvevO államigazgatási szerv - minden eljárúi szakaszában részt kfvánok venni. A 
véleményezési szakaszban a véleményem kialakltáséhoz az elkésZltésre kerülO teljes dokumentacio 
megküldését kérem az a"'bbiak szerint: olvasható léptékO, az alétámaszt6 munkarészeket is 
maradéktalanul tartalmazó dokumentáció papír alapú és digitális formátumban egyaránl 

Ill. E16zms ad•tszolgáltat'8, 6s • rendezé91 feladat ellithihoz sz0ks6gea egyéb adatok 

A Trk. 9. számú mellékletének 1. sora alapján a településrendezés! eljárás során az állami föépftésznek 
nincs adatszolgáltatási kötelezettsége. 
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A települési önkormányzat a köúrdek v6delm6ben jogosult rendeletet alkotni, ám nem terjesZkedhet 
túl az Alaptörvényben és a törrinyekben meghat*oz:ott jogalkotó! hatáekörén, fgy kérem 
rendeletükben csak azon kérdésekben alkossanak szabályokat, amelyekre vonatkozóan 
felhatalmazással bfmak. 

Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása 
során a Trk-ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását. 

Budapest, 2018. márchJs 13. 

Tisztelettel: 

Error értesül: 
1.) Cfmzett 
2.) Budapest FOVáros Kormányhtvatala, i=OHOTF 
3.) lrattér 

Dr György István 
Kormánymegbfzott megbízásából 
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzatának Polgármestere 
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(a továbbiakban: Bányafelügyeletnek) vélemény kérése céljából. A Bányafelügyelet a 

megkeresésre az alábbi 
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A tárgyi szabályzat kidolgozásában nem kíván részt venni. Környezeti vizsgálat készítését 

nem tartja szükségesnek. 
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Tárgy: 

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

1051 Budapest 
Erzsébet tér 4. 

Budapest Főváros V. kerület (Belváros) új kerületi építési 
szabályzatának és településképi rendeletének készítése • teljes 
eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2018. február 28-án kelt, fenti tárgyú levelére hivatkozva értesít.em, hogy az 
előzetes tájékoztatását megvizsgáltattam és azzal kapcsolatban - mint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a t.elepülésrendez.ési eszköz.ökröt, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8.) Konn. 
rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szexv - figyelemmel az 
épített környezet alakításáról és védelméről sroló 1997. évi LXXVIII. tötvény 7. § (2) m) 
pontjára az alábbi ágazati követelményeket tartalmazó, jogszabályon alapuló állásfoglalást és 
adatszolgáltatást adom: 

1. Kiemelt fontosságú honvédelmi és honvédelmi terület övezetének kijelölése 
Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén a Balaton utca, Falk Miksa utca, 

Markó utca, Honvéd utca által határolt területen (24997; 24970 hrsz.) található a honvédelmi 
ágazat felső szintű vezetésének helyet adó központi objektuma (továbbiakban: Honvédelmi 
Minisztériwn), amelynek teljes területe az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény {továbbiakban: OTrT.) 12. § (1) i) pontja alapján, valamint a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXN. törvény (BATrT.) 3.21-22 
alapján kiemelt fontosságú honvédelmi és honvédelmi teriilet övezetbe soroltak. 

A Honvédelmi Minisztérium feladatrendszeréből adódóan a honvédelemről és a 
Magyar Honvédségröl, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 54. §előírásainak megfelelően az objektum 
teljes területe fegyveres biztonsági örséggel védett 

A fentiekkel összhangban a Fővárosi közgyúlés által 1651/2017. (Xll.6) számú 
határozattal elfogadott Budapest Fővárosi Településszerkezeti Terve (TSZT) a fent nevesített 
területet (K-hon) különleges honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági célra szolgáló területbe, 
míg az 5/2015. (II.16.) Fővárosi Közgyűlés rendelettel elfogadott és a 48/2017. (XII.20.) 
rendelettel módosított Budapest Főváros Rendezési Szabályzata {FRSZ) a· fenti területek teljes 
területét - K-hon: 5.5 (4.5+1.0) - különleges honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület övezetbe sorolja. 

A Hvt. 1.§ (J) szerint „a honvédelem nemzeti ügy", továbbá a Hvt. 42. § (1) szerint a 
Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátott 
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állami tulajdonú, a honvédelemért . felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkeulésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése a honvédelmi feladatok 
ellátásának biztosítása. 

Továbbá a Hvt. 42. §(la) bekezdés szerint: 'j4 honvédelem.ért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében alkalmazandó 
közigazgatási hatósági eljárási szabályokat - törvény vagy lcormányrendelet e"e vonatkozó 
rendelkezése alapján - a nem a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében álló ingatlan vonatkozásában /étesftett ingatlanhasználaJi jogviszony 
hatálya alatt az ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlanok esetében is alkalmazni 
kell. „ 

A honvédelmi tárca a fent nevesített ingatlanok hosszű távú, korlátozásmentes, 
honvédelmi célú használatára - a Magyar Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű 

és jogszeni ellátása, Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatáro7.6 vagy a 
NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességeinek 
teljesítése érdekében - továbbra is igényt tart. A fentiekre és a Hvt. 80. § 8. pontra tekintettel 
a katonai ingatlanok korlátozásmentes használatának biztosítása nemzeti és egyben 
honvédelmi érdek is. 

Az OTrT 16/C. §. BATrT. 3.21-22 melléklet, valamint a hatályos TSZT és FRSZ 
alapján a kiemelt fontosságú honvédelmi teriilet övezetbe tartozó a Balaton utca, Falk 
Miksa utca, Markó utca, Honvéd utca által határolt terfiletet, a kerület 
településrendezési eszközeiben tényleges kiterjedésének megf elel6en kell lehatárolni, és a 
szabályozási tervben - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének megfelelő 
jelkulccsal killönleges beépftésre szánt honvédelmi terület (K-Hon) egységbe kell sorolni. 

2. Kerületi Épftési Szabályzatban a honvédelmi terület övezetek megjelenftése, 
szabályozása 

A Kerületi Építési Szabályzat készítésénél kérem továbbá az alábbi jogszabályon 
alapuló előírásokat is figyelembe venni szíveskedjenek: 

- Az országos telepOlésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTÉK) 24. § (1) bekez.dés szerint a különleges honvédelmi 
terllleten az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást 
gyakorolnak a környezetükre. vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is 
védelmet igényelnek, ezért a különleges honvédelmi terület beépítési előírásait és a 
terület honvédelmi funkcióját, célját a helyi építési szabályzatban minden esetben 
meg kell határozni. 

A K-Hon jelű honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terüJet, 
melyen elsődlegesen honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági építmények 
helyezhetők el, ezért kérem a KÉSZ-ben megjeleníteni, hogy „ a különleges 
beépítésre szánt honvédelmi terület: honvédelmi rendeltetésű, vagy azt kiszolgáló 
építmények elhelyezésére szolgáló terület. " 

Az OTÉK 32. (2) bekezdés szerint, honvédelmi és katonai, valamint 
nemzetbiztonsági épitmények valamennyi épftési övezetben, illetve övezetben 
... a telek megengedett beépftett terOletére és beépítési magasságára a 
rendeletben, továbbá a helyi építési szabályzatban meghatározott el6frásokra 
tekintet nélkül - elhelyezhetők, továbbá az Étv. 20. § (7) e) pontja szerint a 
honvédelmi teriiletre építési tilalom, korlátozás nem jelBlheto ki. 
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Fentiekre tekintettel kérem, hogy a terület használatát korlátom - új építés esetén -
épf tési helykijelölést, illetve meglévő épOletbontási köteleze~get vagy kötelező fásítást 
el5író rendelkezéseket a területre vonatkozóan mellömi szíveskedjenek. 

3. Kerületi Építési Szabályzatban a honvédelmi érdeket szolgáló különleges 
honvédelmi területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületek megjelenítése 

Az új Kerületi Építési Szabályzat készítésénél az alábbi jogszabályon alapuló 
elöfrásokat kérem figyelembe venni: 

Megkeresésükre a fentiekkel összhangban megvizsgáltuk a kerület k(1zigazgatási 
területén lévő és a kerület közigazgatási területét érintő, honvédelmi érdeket sz.olgáló 
.különleges honvédelmi területek korlátoz.ásmentes működéséhez és a környező nem katonai 
területeken folytatott tevékenységek és területhasználatok biztosítása érdekében előírandó 
védőterületeket . 

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a kerületben található honvédelmi 
rendeltetésű ingatlanok esetében szükség van a honvédelmi objektwnok korlátozásmentes 
működéséhez és a környező nem katonai területeken folytatott tevékenységek és 
területhasználatok biztosítása érdekében a 100 méteres védőterület kijelölésére. 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a teriilet korlátozásmentes működéséhez és a 
környező nem katonai teriileteken folytatott tevékenységek és terilletbasználatok 
l>iztosítása érdekében az új KÉSZ-ben a 100 méteres védőterületet a telekhatártól 
mérten (egyértelmű, mással nem összetéveszthető jelöléssel) megjeleniteni szíveskedjenek. 

3. Kerületi Építési Szabályzatban a honvédelmi érdeket szolgáló különleges 
honvédelmi területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületek szabályozása 

A Magyar Honvédség működési és a honvédelmi területek védőterületén belül - az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIJI törvényben nevesített 
általános, és sajáJos építményfajtáknál - az engedélyezési eljárásokba a Honvédelmi 
Minisztériumot, mint szakhatóságot érintettség esetén kell bevonni az adott építményfajták 
építésügyi. építésfelügyeleti, hatósági eljárásokról szóló (pl. 312/2012.; 3 l /2014. 36212008. 
382/2007. 267/2006., stb.) kormányrendeletek szerint 

Az eljárások keretében a Honvédelmi Minisztérium köteles vizsgálni, hogy a 
működési és védőterületeken belül a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 
feladatai hogyan és milyen további feltételek mellett biztosíthatóak. 

A jogbiztonság megalapozásához nélkülözhetetlen, hogy a fenti jogszabályokban a 
szakhatóságok bevonásának feltételéül meghatározott védőterületek az OTÉK 38.§ (2) 
bekezdés alapján (a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása alapján) egyértelműen ki 
legyen jelölve a Kerület településrendezési eszközeiben. 

A Honvédelmi Minisztérium, mint szakhatóság bevonásának szükségességét 
magasabb szintű jogszabályok már tartalmazzák, ezért a jogbiztonság érdekében, mint a 
HÉSZ nonnaszövegét és rajzi szabályozást egyértelműsítő elemeket a KÉSZ függelékben 
kérem, megjeleníteni szíveskedjenek az alábbiak szerint: 

~ Honvédelmi M"misztérium szakhatósági szervezete a különleges honvidelmi 
rendelJetésli terület 100 méteres védőterületén az építési engedélyezési eljárások 
keretén belül, mint szakhatóság egyedileg vizsgálja az építmények elhelyer.ésének 
f eltéJeleiJ" 

"' 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Kérem, hogy a kerillet közigazgatási területét érintő különleges honvédelmi területek 
védőterületén belül a jövőben tervezett fejlesztések tervezésénél és a kapcsolódó projektek 
megvalósításánál a terület korJátozásmentes működéséhez és a környező nem katonai 
területeken folytatott tevékenységek és területhasználatok biztosítása érdekében a 
védőterületek és a honvédelmi terület övezeti előírásait figyelembe venni szíveskedjenek. 

A további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, és kérem, hogy a 
véleményez.ési dokumentációt elektronikus adathordozón szíveskedjenek megküldeni. 

Tájékoztatom, hogy kizárólag olyan településrendezési eszközöket és településképi 
rendeletet áll módomban támogatni, amely a jelzett ingatlanok, honvédelmi rendeltetésű 
területek zavartalan használatát nem befolyásolják. 

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását. 

Ktszolt: 2 ptld*1)i>an 
Egy ptldány: 4 lap 

Tisztelettel: 
Dr. Simicskó István 

· arország honvédelmi minisztere 
nevében és megbízásából 

T~~~.;)..„ 
honvédelmi hatósági os.ezető 

Ogyinlézö {t.el/tax): Bucdnszky Zoltán alezredes {tcl.:+36 ( l) 474-1111127-749; HM 022-27-749; fax: +36 (1) 237-SS57) 
Kapjál: 1. sz.. pld.: Címzett 

2. sz. pld.: Irattér 



Gombos Izabella 

Feladó: 
Küldve: 
amzett: 
M'5olatot kap: 
Tárgy: 

Tisztelt Cúnzett! 

Albert Ágnes <agnes.albert@me.gov.hu> 
2018. április 12. 20:01 
Polgármester 
Simonné Szabó Mónika 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület új kerületi építési szabályzatának 
(KÉSZ) elók:észítése 

A tárgyi témájú előzetes eljárásban tá~koztatom, hogy az előkészítéshez a településfeflesztési koncepci6r6l, az 
integrált telepüJ.ésfejksztési stratégiáról és a telepÜlésrendezési eszközökről, valamint egyes telepalésrendezési sajátbs 
jogintézményekról szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet (I<r.1.) 9. mellékletében előú:t adatszolgáltatásnak 
elektronikus levélben teszünk eleget, melyben megadjuk a kulturális örökség vi.delméról szóló 2001. évi LXIV. 
törvény (Kötv.) 71. § (1) bekezdés a), e), d), e) pontja szerinti adatokat a település teljes közigazgatási 
terliletére. A kiemelt térségi és megyei teriJletrendeúsi tervek, valamint a telepiJiésrendezési tervek készítése során az 
ors7.ágos, a kiemelt térségi és a megyei. öoezetek teriikti érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kőt&z.ett 
államigazgatási szervek kiiréról. és az eljárás részkt.es szabályairól. szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alapján az adatszolgáltatás tartalmazz.a a „Budapest- a Duna-partok, a Budai 
Várnegyed és az Andr~ út'' elnevezésíi világörökségi helyszín, a „Lechner Ödön mdvei", valamint nA 
római birodalom határai-A dunai limes magyarországi s7.akasza" eJnevezésd világörökségi várományos 
helyszínek kerületre vonatkozó információit, továbbá magában foglalja a védett ingatlanok adatait a 
kultuTális örökség védelmével kapcsolatos smbál.yokr6l szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (I<r.2.) 20. §alapján 
védett környezetnek tekintett területekkel együtt Feilúvom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás nem 
minősül a IWzigazgatási hatósági eljárás és szolg6lllltás álllllános szabályair6l szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § 
(1) szerinti hatósági bizonyítványnak, az adatok a tárgyi eljárásban használhatók fel, abból harmadik 
félnek adatot szolgáltatni a felhasználó nem jogosult. 
A Miniszterelnökség részt vesz az eljárás további szakaszaiban. Kérjük, hogy az örökségvédelmi 
alátámasztó munkarészek aktualiú1ását a Kötv. 74/C. § (1) bekezdése szerint, a javaslatot a I<ötv. 85/ A. § 
(1) bekezdésének és a Kr. 2. 14. mellékletének megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány vonatkozó 
megállapításaL valamint a Kötv. 4-0/ A.§, továbbá a Kötv. 85/ A.§ (2) bekezdésének foglaltak figyelembe 
vétel~el készítsék elő a véleményezésre. A tervezetek megküldését elektronikus adathordozón kérjük. 
Köszönettel és üdvözlettel: 

:\\INI\/ ll IU 1 NOh.'IU1 

Albert Ágnes 
miJemlékl referens 
Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesz.tési F&szt~tv 
Műemléki és Régészeti Osztálv 

Om: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. 
Mobll: +36 30 822 8867 
Fax: +36 1 795 0812 
E-mail: agnes.albert@me.gov.hu 

Ezen üzenetes annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt ál, a nyilvános közléstöl védett. Az. üzenetei kizárólag a cimzett. Rletve az általa 
meghatalmazol~ k ha~álhalják fel. Ha On nem az üzenet clmzettje, úgy k~rjük, hogy telefonon, vagy e-maíl·ben értesl1se erről az üzenet küfdqél és törölje 
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszetéból. Ha On nem az üzenet clmzettje. abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak 
bármely csatolt mellékletét lemésolnia, elmentenle. az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azml visszaélnle. 

This mossaga and any attachment are confidentiel and ant legalty privileged. 11 is intended solety tor tlle uee of the individual or entlty to whom lt is 
addressed and others authorlsed to recelve II. lf you are not lhe intended recipient, please telephone or emall the sender and delete this message and any 
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felad6: 
KiHdve: 
amutt: 

BFKH NFO Közegészségügyi Osztály I <kozegl@nfo.bfkh.gov.hu> 
2018. március 28. 12:29 
Polgármester 

Másolatot kap: BfKH Főigazgató; BFKH Kabinet BFKH Kabinet 
T'rgy: Belváros-Lipótváros V. kerület új kerületi épitési szabályzat készftésének egyeztetési 

eljárása 
Mellékletek: V. kerület Belváros-Lipótváros új kerület építési szabálYDt készítésének egyeztetési 

eUárása.pdf 

BP/FNEF-TKl/02127-2/2018. 
BP/FNEF-TKI/02128-2/2018. 

Szentgyörgyvölgyi Péter polg6rmester 
részére 

Belv,ros-Llp6tvjros 
Budapest: F6város V. keriileti Önkorm6nyzata 

Tisztelt Polgármester Úri 

Mellékelten megküldjük tárgyi üggyel kapcsolatos lratunkat. 

Üclvözlettel : 

Tisztelettel: 

Dr. Homor Zsuzsanna 
fóvárosl és megyei tlsztiflSorvos megbfzásából: 

Kálvin Piter 
közegészségügyi-Járványügyi felügyelö 

~ 
BFKH N6pegészHg0gyl Főoat'ly 
Közegészségügyi osztltly I. 
Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. 

Telefonszám: +36-1-465-3866 
Email: kozeg l@nfo. bfkh.goy. hu 

Honlap: http:l/www.kormanyhlyatal.hu 
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BuDAPEST FOVAROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Szentgyörgyvölgyi P6ter polgilrmnter úr 
részére 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi önkonnényzata 

lktatólzém: 

Ogyintézö: 
Telefonszám: 
E-mail: 
Tárgy. 

Hivatkozási sz.ám: 
oolgannest&r@belvarps..flootyaros.hu 
Ez a IMI kfzllrófag elektronikusan kerül megkQ!désreJ 

TiRtelt Polgjrmeater Úri 

BP/FNEF-TKl/02127-21'2018. 
BP/FNEF-TKl/02128-2/2018. 
Dr. Homor Zsuzsanna 
+JC>.1-4653866 
kozeg1@nfo.bfkh.gov .t.J 
Betváros • Lipótváros V. kerület új kerületi 
épltésl szabéfyzat készltésének egyeztetéei 
eljáása 

Belvéros • Lipótváros V. kerület területére vonatkozó új kerületi építési szabályzat készltése egyeztetési 
eljá'éséban a népegészs6gOgyl feladatkorbn eWáró Budapest Fövároa KorményhiVatala (a 
tovébblakban: BFKH) részt kfván venr;t. és a teljes dokumentéciót CD-n kéri megküldeni. 

Az. elOzetes Uij6koztatés alapjén BFKH k6zegészség0gyi szempontból a kornyezeti vizsgélat elvégzését 
nem tart;a szükségesnek. 

Az 6rfntett 18rOleten lennMzetn gyóg~nyed 6rtntetts6ge nem tii fenn, •drt • uempontb6I • 
BFl<H ..,.._..yezHI ,..,_,......,nem „ndelkezlk. 

A BFKH jelen véleményét az tgyes terve/e, illetve programok kiJm;vzeti ~ szóló 2/2005. (1. 
11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezd6sében 6s 3. uémú meUkletében; 8 leMpQ/ésfejle~sl 

koncepc;iOról, az ln""11"1t telepO/lsfejlesztlst stTatfgilról Is s teleplJINtendezé&J eszkDriJlcrOI, valamint 
egyes telepiJMSl'Mdedsi sa}ltos jo(JintézmlnyekrtJI szóló 314/2012. (Xl. 08.) Korm. rendelet 9. mmú 
meNklelében; továbbá a f6v*Dsi 6s megyei kormflnyhivetel, valamlflt s jén1si (16vlrosi kfHOfeti) hivatal 
népegészslgOgyl feladatai~. tovM1bé az eg6szdg(Jgyl '/lamigazgatási szerv kijelO/ldrCI azóló 
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakltotta ki. 

&ldapest. 2018. március. }'f: .. -. 

Melléklet: 
Erröl értesOf: 1 . címzett 

2. Irattár 

Tisztelettel: 

1139 Budepe&t, Teve u. 1/1J-c. - 13&4 Bp., Pf.: 234. -Telefon: +36 (1) 896-2433-Fax; +36 (1) 237....a82 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.go'll.hu - Honlap: - .konnanyhivatal.hu 



Kérjük, válaszában hivatkczzon ügyiratszámunkra! 

Szentgyörgyvölgyi Péter, 
polgármester 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Budapest 
Erzsébet tér 4. 
1051 

Tisztelt Polgármester Úr! 

:r:Je5p lr Q@ ( )o( q. 

Ü1 / j . 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

2509 Esztergom. Strázsa - hegy ~ 1525 Budapest. Pf. 86. 
Ügyfélfogadás: 1121 Budapest. Költő utca 2J. 
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168 
E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu 

Üi.sz.: 1725/ 1/2018. 
Ü.lnt.: Mike Eszter 
Tárgy: Budapest V . ker., új Kerületi Építési 
Szabályzat készítése és a Településképi rendelet 
felülvizsgálata 
Hív.sz.: -
Mell.: táj- és tennészetvédelmi szempontú kijelölés 
alatt álló területek 

Hivatali Kapu 

Beérk. Dátuma: 201 8-04-12 

bU MÍ\- - \ttL_y 
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület új Kerületi Építési Szabályzat készítésével és a 
Településképi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban megküldött megkeresésére az alábbi állásfoglalást 
adjuk: 

A kerület terültén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek találhatóak: 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT), valamint a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (BATrT) megjelent 
országos ökológiai hálózat övezet; 
az OTrT-ben, valamint a BA TrT-ben megjelent tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete. 

Ezen természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeket a mellékelt térképen ábrázoltuk. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, 
hogy Igazgatóságunk az OTrT 12/A. §által biztosított pontosítási lehetőség alapján a helyi adottságokhoz 
igazította az övezet lehatárolását. Az OTrT és a BA TrT módosítása az idei évben várható. A 
területrendezési tervek módosításához szükséges adatszolgáltatást Igazgatóságunk a Földművelésügyi 
Minisztérium részére megküldte, mely a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetének felülvizsgálatát is jelentette. A felülvizsgálat eredménye látható a mellékelt térképen, mint az 
övezet tervezett módosítása. A módosítás még nincs elfogadva, egyeztetés alatt áll. Fontosnak tartottuk 
azonban jelezni, mint a települést érintő ágazati elhatározást (Jásd. 314/2012. Korm. rendelet 37. § (4) 
bekezdés ha) pont). 

A kerület érintő természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek lehatárolását digitális 
formátumban (shp, dxf vagy dwg formátumban) külön megkeresésre e-mailen el tudjuk küldeni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településfejlesztési koncepcióról , az intet:,'fált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú meJléklete alapján a szabályozási terven jelölni kell a fentiekben 
sorolt természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álJó területeket. 

A tervezett fejlesztések, a szabályozási szándékok pontos mibenléte nem egyértelműen meghatározható a 
benyújtott előzetes tájékoztatás alapján, így konkrét táj- és természetvédelmi áJlásfoglalásunkat csak az 
eljárás későbbi szakaszában, a tervezett módosítások részletesebb ismeretében áll módunkban megadni. 

Általánosságban kérjük továbbá a kerületi építési szabályzat készítése során a táj- és természeti 
adottságokat figyelembevevő szerves településfejlesztés megvalósítását, a táj képének kedvező irányba 
történő befolyásolását, az építési szabályozás, valamint a tervezett fejlesztések, elképzelések olyan módon 
történő megtervezését, hogy a táj jellege, esztétikai, természeti értékei, a tájra j~llernző természeti 
rendszerek és egyedi tájértékek megóvása biztosítható legyen. Fontos minden fejlesztés tervezésekor a 
megfelelő méretű zöldfelületek kiszabályozása, kialakítása, a tervezett beruházások tájba illesztése, iJletve 
mindezek érvényesíthetősége érdekében megfelelő szabályozás kialakítása. 
Mindezen elvárásainkat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény támasztja alá. 

Tekintettel a kerületet é ri ntő tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére, valamint a 
Dunára, mint az ökológiai hálózat részére, a véleményezési eljárásban Igazgatóságunk részt kíván venni. 

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes 
településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet43/A . § (6) bekezdés 
e) pontja alapján a településképi rendeletet véleményezésre Igazgatóságunknak meg kell küldeni . 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése és 1. számú melléklete szerint település egészére készülő helyi építési szabályzat készítéséhez a 
környezeti vizsgálat lefolytatása mindig kötelező . 

Állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3 7. § (2)-( 4) bekezdése, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71 /2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § 
d) pontja alapján adtuk meg. 

Budapest, 2018. április l 0. 

Üdvözlettel : 
Füri András ,,,..---i"Tz-· 

igazgató megbízásából / '.> '' A e „, ~ /.' ' .,,. , ! (. Aft, · ~ 
ti-- \' " .. Q 

dr. Kézdy Pál \ „ ~ A~ 
szakmai igazgatóhelyettes"-, -< ,,,. -0'4.q; 

Kapják: I. Címzett ( . .liKP'. - BUD05) 
2. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal K<imyez.etvédelmi és TcnnéslA!tvédclmi FőosZlál y ( .. HKP„ - KDVKTVF) - tájékoztatásul 
3. Irattár 
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Budapest V. kerület Kerületi Építési Szabályzat készítése és 
Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata 

• 
Táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek 

Jelmagyarázat 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

országos ökológiai hálózat 

magterület 

ökológiai folyosó 
























