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a Fôvârosi Kôzgyûlés 2019. mâjus 29-i ulésének jegy
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'A 1/ - —
BuaapeatA napirend 32,/ pontja: Jalvaslaf a

fôvâros telepûlésszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest fôvâros rendezési
szabâlvzat (FRSZ) eseti môdositâsânak elfogadâsâra

a) Budapest X. kerulet, Bihari utca - Ûllôi ùt - Déli Kôrvasùt - Balkân utca
âltal hatârolt terûletre,

b) Budapest II. kerulet, El vis Presley park teriiletére,
c) Egészséges Budapest program III. teruletére (Dél-Budai Centrum),
d) Budapest XXIII. kerulet, Vizisport utca menti hétvégihâzas udulôteriilet

ingatlanaira vonatkozôan

A Fôvârosi Kôzgyûlés

megalkotja 27/2019. (VI. 19.) ônkormânyzati
rendeletét a Budapest fôvâros rendezési
szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet môdositâsârôl Budapest X. kerulet,
Bihari utca - Ûllôi ùt - Déli Kôrvasùt - Balkân

utca âltal hatârolt terûletre vonatkozôan az

elôterjesztés a) 1. szâmù melléklete szerinti
tartalommal.

Hatârozat

a Fôvârosi Kôzgyûlés

685/2019.(V.29.) elfogadja a Budapest X. kerûlet, Bihari utca -
Fôv.Kgy.h. Ûllôi ùt - Déli Kôrvasùt - Balkân utca âltal

hatârolt terûletre vonatkozôan a târgyi môdositâsi
javaslatot, amely szerint az 50/2015. (I. 28.) Fôv.
Kgy. hatârozattal elfogadott Budapest fôvâros
telepûlésszerkezeti terv szôveges leirâsa az
elôterjesztés a) 2. szâmù mellékletében, a
Fôvârosi telepûlésszerkezeti terv mellékletét
képezô 1:10 000 méretarânyù Szerkezeti tervlap
1. Terûletfelhasznâlâs 65-412 szelvénye az
elôterjesztés a) 3. szâmù mellékletében, 3.b)
Epitett kômyezet védelmével kapcsolatos
magassâgi korlâtozâsok terûleti lehatârolâsa 65-
412 szelvénye az elôterjesztés a) 4. szâmù
mellékletében foglaltaknak megfelelôen môdosul.

elOzmény

M 0000797842 ir
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A Fôvârosi Kôzgyûlés

megalkotja 28/2019. (VL 19.) ônkormânyzati
rendeletét a Budapest fôvâros rendezési
szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet môdositâsârôl a Budapest IL kerulet,
Elvis Presley park teriiletére vonatkozôan az
elôterjesztés b) 1. szâmù melléklete szerinti
tartalommal.

"H a-1râT "0 z a 1r

a Fôvârosi Kôzgyûlés

686/2019.(V.29.)
Fôv.Kgy.h.

elfogadja a Budapest IL kerulet, Elvis Presley
park teriiletére vonatkozôan a târgyi môdositâsi
javaslatot, amely szerint az 50/2015. (1. 28.) Fôv.
Kgy. hatârozattal elfogadott Budapest fôvâros
telepûlésszerkezeti terv szôveges leirâsa az
elôterjesztés b) 2. szâmù mellékletében, a
Fôvârosi telepûlésszerkezeti terv mellékletét
képezô 1:10 000 méretarânyù Szerkezeti tervlap
1. Terûletfelhasznâlâs 65-233 szelvénye az
elôterjesztés b) 3. szâmù mellékletében
foglaltaknak megfelelôen môdosul.

A Fôvârosi Kôzgyûlés

megalkotja 29/2019. (VL 19.) ônkormânj^ati
rendeletét a Budapest fôvâros rendezési
szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (IL 16.) Fôv. Kgy.
rendelet môdositâsârôl az Egészséges Budapest
program III. teriiletére (Dél-Budai Centrum)
vonatkozôan az elôterjesztés c) 1. szâmù
melléklete szerinti tartalommal.

687/2019.(V.29.)
Fôv.Kgy.h.

Hatârozat

a Fôvârosi Kôzgyûlés

elfogadja az Egészséges Budapest program III.
teriiletére (Dél-Budai Centrum) vonatkozôan a
târgyi môdositâsi javaslatot, amely szerint az
50/2015. (1. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal elfogadott
Budapest fôvâros telepûlésszerkezeti terv
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szôveges leirâsa az elôterjesztés c) 2. szâmù
mellékletében, a Fôvârosi telepulésszerkezeti terv
mellékletét képezô 1:10 000 méretarânyu
Szerkezeti tervlap 1. Temletfelhasznâlâs 65-324
szelvényén az elôterjesztés c) 3. szâmù
mellékletében, 2. Kôzlekedési Infrastruktùra
65-324 szelvénye az elôterjesztés c) 4. szâmù
mellékletében, 3.b) Épitett kômyezet védelmével
kapcsolatos magassâgi korlâtozâsok teriileti
lehatârolâsa 65-324 szelvénye az elôterjesztés c)
'5r-szâmù mellékletében-foglaltaknak megfelelôen
modosul.

A Fôvârosi Kôzgyûlés

megalkotja 30/2019. (VL 19.) ônkormânyzati
rendeletét a Budapest fôvâros rendezési
szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet môdositâsârôl a Budapest XXIII. kerulet,
Vizisport utca menti hétvégihâzas iidulôteriilet
ingatlanaira vonatkozôan az elôterjesztés d) 1.
szâmù melléklete szerinti tartalommal.

Hatârozat

a Fôvârosi Kôzgyûlés

688/2019.(V.29.)
Fôv.Kgy.h.

elfogadja a Budapest XXIII. kerulet, Vizisport
utca menti hétvégihâzas ûdûlôterulet ingatlanaira
vonatkozôan a târgyi môdositâsi javaslatot, amely
szerint az 50/2015. (I. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal
elfogadott Budapest fôvâros telepulésszerkezeti
terv szôveges leirâsa az elôterjesztés d) 2. szâmù
mellékletében, a Fôvârosi telepulésszerkezeti terv
mellékletét képezô 1:10 000 méretarânyù
Szerkezeti tervlap 1. Teruletfelhasznâlâs 65-431
szelvénye az elôterjesztés d) 3. szâmù
mellékletében foglaltaknak megfelelôen modosul.

689/2019.(V.29.)
Fôv.Kgy.h.

Felkéri a fôpolgârmestert, hogy a dôntésekben
szereplô môdositâsok fôvârosi nyilvântartâson
tôrténô âtvezetésérôl gondoskodjon.
Hatâridô: 60 nap
Felelôs: Tarlôs Istvân
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690/2019.(V.29.) Felkéri a fôpolgârmestert, hogy a dôntésekrôl az
Fôv.Kgy.h. âllami fôépi'tészi hatâskôrében eljârô Budapest

Fôvâros Kormânyhivatalât, az eljârâsban részt
vevô ôsszes âllamigazgatâsi szervet, valamint
Budapest Fôvâros X. keriilet Kôbânyai
Ônkormânyzat, IL keriileti Ônkormânyzat, XI.
keriilet Ujbuda Ônkormânyzata és XXIII, keriileti
Onkormânyzat polgârmesterét tâjékoztassa.
Hatâridô: 45 nap
Felelôs: Tarlôs Istvân

A jegyzôkônyvi kivonat hiteles:

Il ^
'z.% '^'(ë"JSchrôdel Norbert

isztâlyvGzcto



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 
  

4. TSZT 
 

4.1. VÁLTOZÁSOK 
 

Átmeneti hasznosítás biztosítása 
Ssz. Kerület Terület Módosítás 

1 X. 

Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által 
határolt területen belül a 38317/17 hrsz.-ú, Budapest 
Közút Zrt. Közúti Szolgáltatási Igazgatóság telephely 

területe 

Vi-2 területen átmeneti 
Gksz-2 jelölés 

 
20. ábra: Átmeneti hasznosítás biztosítása 

 

Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Jelentős változással érintett terület  
Ssz. Kerület Terület 

(ha) 
Indoklás 

1 X. 10 ha 
Funkcióváltó terület - korábban is átalakulásra tervezett volt, de a 

szerkezeti tervlapon korábban nem került megjelenítésre 
(Bihari utca – Üllői út - Déli körvasút – Balkán utca által határolt terület) 

 
Jelentős változással érintett területek 

 
 
 

 
 
Új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján  
 

Az Üllői út, illetve a vasúti terület mentén a környezeti terhelés alapján a lakófunkció új 
funkcióként nem kívánatos, ezért az új jelentős változással érintett intézményterületen 
feltüntetésre került „Új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján” jelölés. 
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Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján 

 
 
  

 

4.2. TERÜLETI MÉRLEG 
A módosítással érintett terület új, „jelentős változással érintett terület”, így a Beépítésre szánt 
területek fejlesztési potenciálja táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Területfelhasználási egység 

Területfel-
használási 

egység 
kódja 

Kialakult 
terület 

(ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ALULHASZNO- 

SÍTOTT 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ÜRES 

terület 
(ha) 

Infrastruktúra 
függvényében 
ütemezetten 

igénybe vehető 
terület (ha) 

Össz-
terület 

(ha) 

Vegyes területek 

Intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület Vi-2 1076,62 577,22 416,39 34,77 2105,00 

ÖSSZESEN: 25822,04 2331,27 1930,68 822,80 30906,79 

 
A tervezett átmeneti területfelhasználásra vonatkozó táblázat az alábbi sorral egészül ki: 

Területfelhasználási egység  Átmeneti területfelhasználási 
egység  Terület (ha) Kerület 

Intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület Vi-2 Gazdasági, jellemzően raktározást, 

termelést szolgáló terület Gksz-2 1,88 X. 

Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 

4.3 MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA 
 

A hatályos TSZT 2017 Szerkezeti terv „3. b) Épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozások területi lehatárolása” című, M = 1 : 10 000 méretarányú tervlapjának 
módosítása: 

 

Magassági korlátozás változása 
Ssz. Kerület Terület (ha) Indoklás 

1 X. 10,0 A változással érintett területen a környező területek 
lehetőségeihez való igazodás 

 
Magassági korlátozás változással érintett területek 

 
 

5 
Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 

4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG  

 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény hatálya 2019. 03.15-től az alábbi: 

„2. § (1) A Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT.) 
területi hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. 

(2) A Harmadik Részben foglalt, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (a 
továbbiakban: BATrT.) területi hatálya Budapestre, valamint Pest megyének az 1/1. mellékletben 
felsorolt, a budapesti agglomerációhoz tartozó településeire (a továbbiakban együtt: Budapesti 
Agglomeráció) terjed ki.” 
 
Jelen TSZT és FRSZ módosítás elfogadása az eljárási rend betartása mellett, 2019. március 15-e 
után fog történni, ezért a 2018. évi CXXXIX. törvény által rögzített új OTrT és BATrT 
rendelkezéseinek való megfelelést is vizsgálni szükséges. 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
Az OTrT szerint az Ország Szerkezeti Tervén ábrázolt országos területfelhasználási kategóriák 
közül a módosítással érintett terület települési térségbe besorol. Az OTrT területfelhasználási 
kategóriára vonatkozó előírásait a megyei és kiemelt térségi területrendezési tervek készítése 
során kell érvényesíteni. 
A 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet: Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve szerinti térségi 
területfelhasználási kategóriák közül a tervezési terület települési térségbe sorolt. 
 

 
2018. évi CXXXIX. törvény 7. mellékletének területre vonatkozó részlete a tervezési terület jelölésével 

 
A tervmódosítás eredményeként, átmeneti területfelhasználásként gazdasági, jellemzően 
raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) területfelhasználás kerül kijelölésre a 
meglévő települési térségen belül a korábbiakban már műszakilag igénybevett területen. A 
beépítésre szánt területek kiterjedésüket tekintve nem változnak. 
 
MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK 
A 2018. évi CXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései: 
„14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. 
melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. 
melléklet tartalmazza.” 

Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutak 

 
  3.    Távlati főutak 
3.1.    Meglévő szakaszok: 

  A B 

4. 4. sz. 
főút: 

Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház – 
Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna) 

 

4/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 

1 . Tervezett nagysebességű vonalak 
 

1.1 
(Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – Budapest [XI. kerület, 
Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és 
Kübekháza – (Szerbia és Románia) 

1.2. (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest 
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna) 

 
2. Meglévő Országos törzshálózati vasúti pályák 

 
  A B 

1. Vasútvonal száma   
2. 1 Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hegyeshalom – (Ausztria) 
 
Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok közül – az OTrT /1. és /3. mellékletei szerint 
a tervezési területet a főútként tervezett 4. sz. főút fővárosi bevezető szakasza, és a MÁV 
országos törzshálózati vasúti pályája érinti (a fővároson keresztül ezen fog bonyolódni a 
nagysebességű vonatforgalom is), ezen elemeket a tervezett módosítás nem befolyásolja. 

 
ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK 
Országos ökológiai hálózat magterületének övezete 
Az OTrT és a BATrT alapján a tervezési területet az országos ökológiai hálózat magterület 
övezete nem érinti. 
Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete 
Az OTrT és a BATrT alapján a tervezési területet az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezete nem érinti. 
Országos ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
Az OTrT és a BATrT alapján a tervezési területet az országos ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete nem érinti. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
Az OTrT és a BATrT alapján a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett. 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani (de valószínűsíthető, hogy nem 
érinti a területet).  
Erdők övezete 
Az OTrT és a BATrT alapján az erdők övezete nem érintett. 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani (de valószínűsíthető, hogy nem 
érinti a területet).  
Tájképvédelmi terület övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani.  
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
Az OTrT alapján az övezetet a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. Budapest esetében a TSZT 2017 határolta le tényleges kiterjedésének 
megfelelően. Eszerint a tervezési területet világörökségi és várományos terület nem érinti. 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani. 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
Az OTrT alapján az övezetet a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. Budapest esetében a TSZT 2017 határolta le tényleges kiterjedésének 
megfelelően. Eszerint a tervezési területet Honvédelmi és katonai célú terület nem érinti. 
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani (de valószínűsíthető, hogy nem 
érinti a területet). 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja megállapítani (de valószínűsíthető, hogy nem 
érinti a területet). 
Földtani veszélyforrás területének övezete 
A területi lehatárolását miniszteri rendelet fogja. 
 
A tervmódosítást az országos és térségi övezetek nem érintik. 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 
SZERKEZETI TERVLAP 

(65-412 szelvény) 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME B) ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
VÉDELMÉVELKAPCSOLATOS MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA TERVLAP 
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Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 

5. FRSZ 
 

Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt területre 
vonatkozóan TSZT 2017 és FRSZ módosítása 

10 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
27/2019. (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 szó-
ló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

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 Bihari utca 2., 38317/17 hrsz.-ú telken a Budapest 
Közút Zrt. Közúti Szolgáltatási Igazgatóság telephelye 
található, ahol jelenleg olyan gazdasági telepengedély-
hez kötött tevékenység végzése folyik, melynek fenntar-
tása intézményi építési övezetben nem lehetséges, ezért 
a telephely folyamatos üzemeltetésének lehetőségét biz-
tosítandó, átmeneti gazdasági területfelhasználás kijelö-
lése szükséges.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet 
mellékletét képező térképi mellékleten jelölteknek meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli 
körvasút – Balkán utca által határolt terület vonatkozá-
sában a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képe-
ző 1:10000 méretarányú tervlapsorozat 65-412 szelvénye 
tartalmának módosítására vonatkozik.

A 2. §-hoz

A Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli 
körvasút – Balkán utca által határolt terület vonatkozá-
sában a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. (térképi) mellékletét képe-
ző 1:35000 méretarányú tervlap tartalmának módosításá-
ra vonatkozik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1. melléklet a 27/2019. (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) 65-412 szelvé-
nye helyébe a következő 65-412 szelvény lép:

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

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2. melléklet a 27/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

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

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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a Fôvârosi Kôzgyûlés 2019. mâjus 29-i iilésének jegy:

ROS FÔPOLGÂRMESTERl
HIVATAL
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IKTATVA: 2019 JÛN 1 4.

lYINTÉZO

Budapest

MELLÉKLET

jer

A napirend 31./ pontja: Javaslat a

fôvâros telepûlésszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest fôvâros

rendezési szabàlvzatânak (FRSZ) eseti môdositâsaihoz kapesolôdô komvezeti

értékelés szûkségességének eldôntésére

a) Budapest XV. keriilet egyes teriileteire,

b) Budapest X. keriilet, Bihari utca - Ûllôi ùt - Déli Kôrvasùt - Balkân utca
âltal hatârolt teriiletre,

c) Egészséges Budapest Program III. teriiletére (DÉL-BUDAI CENTRUM),
d) Budapest XXIII. keriilet, Vi'zisport utca menti hétvégi hâzas udûlôterûlet

ingatlanaira vonatkozôan

ELÔZMÉNY

Hatârozat

a Fôvârosi Kôzgyûlés

680/2019.(V.29.)

Fôv.Kgy.h. az

ùgy dont, hogy nem tartja szûkségesnek Budapest

XV. keriilet egyes teriileteire vonatkozôan

50/2015. (I. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal elfogadott

Budapest fôvâros telepûlésszerkezeti terv (TSZT

2017) és a Budapest fôvâros rendezési

szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.

rendelet (FRSZ) môdositâsâhoz kapcsolôdôan - a

2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet alapjân kômyezeti

vizsgâlat készitését.

681/2019.(V.29.)

Fôv.Kgy.h.

Ùgy dont, hogy nem tartja szûkségesnek Budapest
X. keriilet, Bihari utca - Ullôi ùt - Déli Kôrvasùt

- Balkân utca âltal hatârolt teriiletre vonatkozôan

- az 50/2015. (I. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal

elfogadott Budapest fôvâros telepûlésszerkezeti

terv (TSZT 2017) és a Budapest fôvâros rendezési

szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.

rendelet (FRSZ) môdositâsâhoz kapcsolôdôan - a

2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet alapjân kômyezeti

vizsgâlat készitését.
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682/2019.(V.29.)

Fôv.Kgy.h.

r

Ugy dont, hogy nem tartja szùkségesnek az

Egészséges Budapest Program III. teriiletére

(DÉL-BUDAI CENTRUM) vonatkozôan - az
50/2015 (I. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal elfogadott

Budapest fôvâros telepûlésszerkezeti terv (TSZT

2017) és a Budapest fôvâros rendezési

szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.

rendelet (FRSZ) môdositâsâhoz kapcsolôdôan - a

2/2005. (I. II.) Korm. rendelet alapjân kômyezeti

vizsgâlat készi'tését.

683/2019.(V.29.)

Fôv.Kgy.h.

Ûgy dont, hogy nem tartja szùkségesnek Budapest
XXIII. keriilet, Vi'zisport utca menti hétvégi hâzas

ûdulôteriilet ingatlanainak teriiletére vonatkozôan

- az 50/2015. (I. 28.) Fôv. Kgy. hatârozattal

elfogadott Budapest fôvâros telepûlésszerkezeti

terv (TSZT 2017) és a Budapest fôvâros rendezési

szabâlyzatârôl szôlô 5/2015. (II. 16.) Fôv. Kgy.

rendelet (FRSZ) môdositâsâhoz kapcsolôdôan - a

2/2005. (I. II.) Korm. rendelet alapjân kômyezeti

vizsgâlat készitését.

684/2019.(V.29.)

Fôv.Kgy.h.

Felkéri a fôpolgârmestert, hogy gondoskodjon a

680-683/2019. (V. 29.) Fôv. Kgy. hatârozatok

szerinti dôntések kômyezet védelméért felelôs

érintett szervezeteknek tôrténô megkiildésérôl,

valamint annak kôzzétételérôl.

Hatâridô: 30 nap

Felelôs: Tarlôs Istvân

A jegyzôkônyvi kivonat hiteles:

fodszt

Norbert
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