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Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére vonatkozóan Budapest 

főváros  településszerkezeti  tervének  (TSZT)  és  a  Fővárosi  rendezési 

szabályzatnak (FRSZ) módosítása 
 

A hatályos fővárosi településrendezési eszközök, a módosított 50/2015 (1.28.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv (a továbbiakban: TSZT) és a 48/2017. (XII. 20.) 

Főv. Kgy. rendelettel módosított Budapest főváros rendezési szabályzatról szóló (a továbbiakban: FRSZ) 

5/2015. (11.16.) Főv. Kgy. rendelet. A hatálybalépést követően a TSZT és az FRSZ gyakorlati alkalmazása 

során kiderült, hogy hibajavítani szükséges a TSZT és az FRSZ mellékleteit az alábbiak szerint: 

A TSZT 1. Területfelhasználás tervlapjának 65‐233 szelvényén módosítani szükséges a Zkp jelű közkert, 

közpark  területfelhasználási egység és a Vi‐1  jelű  intézményi,  jellemzően  zártsorú beépítésű  terület 

területfelhasználási egység határát. Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) épülete 

részben érinti a Zkp jelű területfelhasználási egységbe sorolt, 14478/1 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlant, az Elvis Presley park elnevezésű közterületet. A Zkp és Vi‐1 jelű területfelhasználási egységek 

határát a kialakult állapotnak megfelelően, az épület kontúrjához javasolt igazítani a 14478/1 helyrajzi 

számon nyilvántartott telken.  

TSZT 1. területfelhasználás tervezett szerkezeti tervlapjának részlete a változás és a meglévő 

épületállomány bemutatásával: 

 

A  Fővárosi  rendezési  szabályzat  1.  mellékletének  65‐233  szelvényének  módosítása  a  fentiekben 

részletezett területfelhasználási egység módosítása miatt szükséges. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TERÜLETI MÉRLEG 

A területi mérleg a beépítésre szánt Vi‐1 és a beépítésre nem szánt Zkp területfelhasználási egységek 

közötti 246 m2 (0,02 ha) területű átsorolásnak megfelelően változik. 

A  kerületi  bontásban  megadott  tervezett  területfelhasználás  a  II.  kerületre  és  a  kerületek 

összességére vonatkozóan az alábbi pontokon módosul: 

Beépítésre szánt területek    II.   

Vegyes területek       

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület:  Vi‐1  4,90  624,09 

Vegyes területek összesen:    139,83  4307,59 

Beépítésre szánt területek összesen    1838,00  30906,82 

Beépítésre nem szánt területek    II.   

Zöldterületek       

Közkert, közpark  Zkp  39,24  947,78 

Zöldterületek összesen:    39,24  1430,75 

Beépítésre nem szánt területek összesen    1795,74  21605,68 

 

A 0,02 ha területű változás a TSZT területi mérlegét több tekintetben (területfelhasználási egységek 

megoszlása, beépítésre szánt területek megoszlása, vegyes területek megoszlása, beépítésre nem 

szánt területek megoszlása, zöldterületek megoszlása) módosítja.  

A főváros közigazgatási területe 52.512 ha. Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 30.906 

ha, beépítésre nem szánt terület 21.606 ha, ami a teljes terület 58,86%‐át, illetve 41,14%‐át jelenti. 

 

 

Módosul a 26., 27., 28., 30. és 35. ábra: 

26. ábra: Területfelhasználási egységek megoszlása 
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27. ábra: Beépítésre szánt területek megoszlása 
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28. ábra: Beépítésre nem szánt területek megoszlása 
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30. ábra: Vegyes területek megoszlása 
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35. ábra: Zöldterületek 
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SZERKEZETI TERVLAP 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

(65‐233 szelvény) 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § 
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép ha-
tályba. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormány-
zat feladatává teszi. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Ön-
kormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzat-
ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a további-
akban: FRSZ). A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-án 
fogadta el az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot Bu-
dapest településszerkezeti tervéről (TSZT 2015), vala-
mint a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). A Fővárosi Közgyűlés 
2017. 12. 06-án a 1651/2017. (XII. 6.) számú Főv. Kgy. 
határozattal hagyta jóvá a felülvizsgált településszerke-
zeti tervet (TSZT 2017), és 48/2017. (XII. 20.) rendeleté-
vel módosította az FRSZ-t is.

A fővárosi településszerkezeti tervnek és a fővárosi 
rendezési szabályzatnak mint a fővárosi településrende-
zési eszközöknek együttesen kell megfelelő szakmai és 
jogi alapot biztosítaniuk a főváros közigazgatási terüle-
tén fekvő telkek területének felhasználásával és beépí-
tésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő 
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettsé-
geket megállapító építési szabályzatok kidolgozásához. 

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rende-
let mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek 
megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
(ORFI) telkének földhivatali nyilvántartása rendezetlen 
állapotot rögzít, a keleti telekhatár átvágja a százéves fő-
épület központi szárnyát, így annak egy kisebb része át-
nyúlik az Elvis Presley park 14478/1 hrsz.-ú, a TSZT-ben 
Zkp jelű közkert, közpark területfelhasználási egység-
be sorolt területébe. A korábbi tervek nem voltak tekin-
tettel e hibára, a területfelhasználás lehatárolása is a jogi 
telekhatár szerint történt. A kerületi építési szabályzat 
ugyancsak ennek megfelelően, a magasabb rendű terv-
vel összhangban készült. A Budai belvárosi Duna-partok 
megújítása akcióterv és megvalósíthatósági tanulmány 
kiemeli az ORFI historikus épületének városképi értékét, 
a területre készült nyertes tervpályázat az épület és a tör-
téneti park egységének erősítésére törekszik.

Fentiek értelmében a park tervezett megújítását meg-
alapozó kerületi építési szabályzatnak a Fővárosi rende-
zési szabályzattal való összhangjának biztosítása érdeké-
ben a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 
1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-233 szelvényé-
nek tartalmát hibajavítani szükséges.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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s

1. melléklet a 28/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási 
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-233  szelvé-
nye helyébe a következő 65-233 szelvény lép: 

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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MELLÉKLETEK 
 

 









Kivonat 
a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A napirend 32./ pontja: Javaslat a Budapest 
főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési 
szabályzat CFRSZ) eseti módosításának elfogadására 
a) Budapest X. kerület, Bihari utca - Üllői út - Déli Körvasút - Balkán utca 

által határolt területre, 
b) Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére, 
c) Egészséges Budapest program III. területére (Dél-Budai Centrum), 
d) Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégiházas üdülőterület 

ingatlanaira vonatkozóan 

685/2019.(V.29.) 
Főv.Kgy.h. 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 27/2019. (VL 19.) önkormányzati 
rendeletét a Budapest főváros rendezési 
szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról Budapest X. kerület, 
Bihari utca - Üllői út - Déli Körvasút - Balkán 
utca által határolt területre vonatkozóan az 
előterjesztés a) l. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadja a Budapest X. kerület, Bihari utca -
Üllői út - Déli Körvasút - Balkán utca által 
határolt területre vonatkozóan a tárgyi módosítási 
javaslatot, amely szerint az 50/2015. (1. 28.) Főv. 
Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros 

településszerkezeti terv szöveges leírása az 
előterjesztés a) 2. számú mellékletében, a 
Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét 
képező 1: 10 OOO méretarányú Szerkezeti tervlap 
l. Területfelhasználás 65-412 szelvénye az 
előterjesztés a) 3. számú mellékletében, 3.b) 
Épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozások területi lehatárolása 65-
412 szelvénye az előterjesztés a) 4. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul. 



686/20 19.(V.29.) 
Főv.Kgy.h. 

687/2019.(V.29.) 
Főv.Kgy.h. 

- 2 -

A Fővárosi Közgyű lés 

megalkotja 28/2019. (VI. 19.) önkormányzati 
rendeletét a Budapest főváros rendezési 
szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról a Budapest II. kerület, 
Elvis Presley park területére vonatkozóan az 
előterjesztés b) 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadja a Budapest II. kerület, Elvis Presley 
park területére vonatkozóan a tárgyi módosítási 
javaslatot, amely szerint az 50/2015. (1. 28.) Főv. 
Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros 

településszerkezeti terv szöveges leírása az 
előterjesztés b) 2. számú mellékletében, a 
Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét 
képező l : l 0 OOO méretarányú Szerkezeti terv lap 
1. Területfelhasználás 65-233 szelvénye az 
előterjesztés b) 3. szamu mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosul. 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 29/2019. (VI. 19.) önkormányzati 
rendeletét a Budapest főváros rendezési 
szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az Egészséges Budapest 
program III. területére (Dél-Budai Centrum) 
vonatkozóan az előterjesztés e) 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadja az Egészséges Budapest program III. 
területére (Dél-Budai Centrum) vonatkozóan a 
tárgyi módosítási javaslatot, amely szerint az 
5012015. (1. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 
Budapest főváros településszerkezeti terv 



688/2019.(V.29.) 
Főv.Kgy.h. 

689/20 l 9.(V.29.) 
Főv.Kgy.h. 

- 3 -

szöveges leírása az előterjesztés e) 2. számú 
mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv 
mellékletét képező 1: 10 OOO méretarányú 
Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 65-324 
szelvényén az előterjesztés e) 3. számú 
mellékletében, 2. Közlekedési Infrastruktúra 
65-324 szelvénye az előterjesztés e) 4. számú 
mellékletében, 3. b) Épített környezet védelmével 
kapcsolatos magassági korlátozások területi 
lehatárolása 65-324 szelvénye az előterjesztés e) 
5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosul . 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 30/2019. (VI. 19.) önkormányzati 
rendeletét a Budapest főváros rendezési 
szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról a Budapest XXIII. kerület, 
Vízisport utca menti hétvégiházas üdülőterület 

ingatlanaira vonatkozóan az előterjesztés d) 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadja a Budapest XXIII. kerület, Vízisport 
utca menti hétvégiházas üdülőterület ingatlanaira 
vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot, amely 
szerint az 50/2015. (1. 28.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadott Budapest főváros településszerkezeti 
terv szöveges leírása az előterjesztés d) 2. számú 
mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv 
mellékletét képező 1: l 0 OOO méretarányú 
Szerkezeti tervlap l. Területfelhasználás 65-431 
szelvénye az előterjesztés d) 3. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben 
szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson 
történő átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest 
Főváros Konnányhivatalát, az eljárásban részt 
vevő összes államigazgatási szervet, valamint 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat, II. kerületi Önkormányzat, XI. 
kerület Újbuda Önkormányzata és XXIII. kerületi 
Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 
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