2.

melléklet

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
/2018. (

.

.) önkormányzati rendelete

a Városligeti épftési szabályzatról szóló
32/2014. (Vll.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szótó 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (?) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Városliget megújításáról és
fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

1. §
A Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014.(Vll.15.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §a az alábbi 9. és 10. pontokkal egészül ki:

„9. Építészeti jel: az épület megjelenése által kőzvetftett üzenetet, illetve az épület karakterét
érdemben meghatározó épületrész vagy épületelem.
10. Fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan
bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész."

2. §
A R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Új közművezeték létesftésekor vagy meglévő felújftásakor az 1. mellékleten jelölt, kiemelten
értékes fa, és facsoport területére eső fák életterének védelmét biztosftani kell."

3. §
A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a

„(2)
el."

következő

rendelkezés lép:

A Z-Vl övezetben csak az 1. mellékleten jelölt,

különböző rendeltetésű

parkterületek kerfthetők

4. §
A R. 14. § (7) bekezdése helyébe a

következő

rendelkezés lép:

„(7) A K·AN-2 jelű épftési övezet 5000 m2-t meghaladó új beépítésének közlekedési feltétele, a
beépftés rendeltetésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon túl legalább 550 (K-AN-1 és Vi-Sz
jelű ép/tési övezetek, továbbá a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, és a Városliget parkterülete
használatát biztosító) közhasználatú várakozóhely többletparkofó-kapacitás biztosítása, melyet az új
beépítés elkészültéig, de legkésőbb 2020. december 31.·ig meg kell valósítani."

5. §
A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a

következő

rendelkezés lép:

Kiskereskedelmi rendeltetés a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint meghatározott rendeltetések
rendeltetéseként, valamint önállóan az 1. mellékleten jelölt "K" je/ü ép/tési helyeken,
egyenként legfeljebb 80 m 2 bruttó alapterülettel létesfthető."

„(4)

kiegészítő
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6. §
(1) A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A „G" jelű építési hely kizárólag
épület elhelyezésére szolgát."

a vakok kertjét kiszolgáló, legfeljebb 80m2 bruttó afapterüfetü

(2) A R.) 16. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) óná/16 nyilvános illemhelyet csak az 1. mef/ékleten jelölt "/H''jelü épftési helyeken lehet építeni,
egyenként legfeljebb 100 m 2 bruttó alapterülettel. Az illemhelyek elhelyezésekor 300 méternél kisebb
gyaloglási távolság biztosftandó a parkhasználók számára."

(5)
A „ V" jelű ép/tési helyek vendéglátás építmények számára szolgálnak. Új épület vendéglátás
számára csak az 1. mellékleten jelölt, tervezett „ V" jelű épftési helyeken helyezhető el, összesen
legfeljebb 400 m 2 bruttó alapterülettel. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 115 m 2-t."
(3) A R. 16. §-a az alábbi (5b) ponttal egészül ki:
„(Sb) Idényjellegű vendéglátó terasz kizárólag az 1. mellékleten jelölt „ V"jelü épftési helyeken /étesftett
vendéglátóhelyek környezetében a vendéglátóhelytől számftott 15 méteren belül, legfeljebb 500 m 2
bruttó alapterülettel létesfthető."
{4) A R. 16. § {9) bekezdése b) és e) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,b) „G" 7,5 méter
e) „IH", „ V", „K" 5, O méter."

7. §
A R. 23 §(e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út között a vasútvonalak különszintü
keresztezésével közvetlen közúti kapcsolat biztosftása, legalább 2x1 forgalmi sávos közúti
keresztmetszettel;"

8. §
{1) A R. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az Ajtósi Dürer sor között legalább 6, o méter
szélességben összefüggő gyalogos kapcsolat kialakftása, amely az érintett „B", „C''. „D" és a
terepszint alatti építési helyek beépftésének ütemezésével összehangoltan is kialakítható;"
(2) A R. 24. § {2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsoroltakat legkésőbb az új beépítés elkészültéig, a e)
pontban szereplő feltételt a „B", „C", „D" és a terepszint alatti építési helyek beépítési ütemezésének
megfelelően, a d) pontban szereplő feltételt más jogszabályban meghatározott időpontig kell
megvalósítani."

9. §
(1) A R. 3. § (1) bekezdésében a „Nagyrendezvények" szövegrész helyébe a „nagyrendezvények"
szöveg lép.
(2) A R. 14. § (6) bekezdésében a „Lapostetős" szövegrész helyébe a ,Japostetős" szöveg lép.
(3) A R. 16. § (1) bekezdésében a „A-G" szövegrész helyébe a „A-F" szöveg lép.
(4) A R. 16. § (11) bekezdésében az „épület alapterületének" szövegrész helyébe az "épület bruttó
alapterületének" szöveg lép.
(5) A R. 21. § (3) bekezdésében a „Lapostetős" szövegrész helyébe a „lapostetös" szöveg !ép.
(6) A R. 26. §-ában a „Közel" szövegrész helyébe a „közel" szöveg lép.
(7) A R. 27. § (3) bekezdésében a „közösségi közlekedés" szövegrész helyébe az „engedéllyel
rendelkező járművek" szöveg lép.
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10.§
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

11. §
Hatélyát veszti a R.
1.
2.
3.

a 2.§ 2. és 5. pontja,
a 3. § (3) bekezdése,

4.
5.

a 4. § (1) bekezdése,

6.

a 9. § (1) és (2) bekezdése,

7.

a 8. alcím,

8.

a 16. § (3), (5a), (8) bekezdése, és (9) bekezdés d) pontja,
a 17. § (3) - (5) bekezdése, és

9.

a 19. § (2) bekezdése.

a Ill. FEJEZET elmében a „ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK" szövegrész,

az

5. alcíme

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr.

Tarlós István

főjegyző

főpolgármester
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1. melléklet a „..12018. („.)

őnkonnányzati

rendelethez

32/2014. (Vll.15.} Főv. Kgy. rendelet

1. melléklet
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Városligeti építési
szabályzatról szóló 32/2014. {VIL 15.) Föv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: VÉSZ).
A Városliget megújftásáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget
törvény) alapján a Városligetben megvalósításra kerülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak
minősülnek.

A Városliget törvény 7. §-ában foglaltak alapján VÉSZ módosítása során Budapest hosszú távú
városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát, valamint a mindenkori
hatályos fővárosi településrendezési eszközök szabályait nem kell figyelembe venni.
Továbbá nem ke!I alkalmazni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (Xll.20.) Korm. rendeletben meghatározott, zöldterületre vonatkozó előírásokat.
A Városliget törvény rögzíti azt is, hogy a Budapest! Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló
2005. évi LXIV. törvény 5. § (7) bekezdésében foglaltakat a városligeti ingatlan területére vonatkozóan
azzal az eltéréssel kelt alkalmazni, hogy a beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt különleges terület
területfelhasználási egységek köréből olyan terület jelölhető ki, amelyen a (3) bekezdés szerinti
rendeltetések

elhelyezhetők.

A Városliget törvény fenti rendelkezéseire tekintettel az építési szabályzat módosításakor különös
gondot kellett fordítani arra, hogy a Liget Budapest program keretében megvalósuló fejlesztéseket
megalapozó szabályok mellett, a tervezési terület épített örökségének, városképének védelmére, a
zöldfelület megújítésára, ökológiai egyensúlyának megtartésára, valamint a terület közlekedési
kiszolgálásának biztosítására is garanciét nyújtson.
A

nemzetgazdasági

szempontból

kiemelt jelentőségű

ügyek,

így

a

VÉSZ

módosítása

a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrő! szóló 314/2012. (XL 8.)
Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.
A VÉSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképnek megfelelően
történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz
A rendeletben használt fogalmak pontosítását, kiegészítését tartalmazza.

A 2. §-hoz
A park növényállományának védelme érdekében új közművek épftése esetén is biztosítani kell a
kiemelten értékes fa, facsoportok életterét.
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A 3. §-hoz
A parki funkciókhoz elhelyezése érdekében módosul az elöírás.

A 4. §-hoz

Az új beépítésekhez

létesítendő parkoló-férőhelyszám előírását

a rendelet és magasabb rendü

jogszabályok már tartalmazzák, csak a korábbi megállapodásnak megfelelő többletparkoló mennyiséget
kel! számszerűsíteni.

Az 5. §-hoz

Az illemhelyek kedvező, a parki funkciókhoz rugalmasan

illeszkedő

elhelyezése érdekében módosul az

e!öfrás. A vendéglétás építményeinek kialakítható alapterülete épftészeti koncepció alapján módosul.

A 6.§-hoz
Az építészeti koncepció változása miatt a rendelkezés pontosításra és kiegészítésre kerül.

A szövegezés pontosításra kerül.

A 8.- 9. §-hoz
Az épftészeti koncepció pontosítása miatt a rendelkezések és kiegészltésre kerül.

A 10. §
A VÉSZ 1. mellékletét képezö Szabályozási terv módosítása.

A 11. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséröl rendelkezik.

A 12. §-hoz
A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés e) pontja alapján az elfogadást követö napon lép
hatályba.

2

3. melléklet
Hatásvizsgálat
Készült

a

Városligeti építési szabályzatról szóló 3212014. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet

módosftásához
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Városligeti építési
szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: V!::SZ}.
A Városliget megújításáról és

fejlesztéséről

szóló 2013. évi CCXLII. törvény (továbbiakban: Városliget

törvény) alapján a Városligetben megvalósításra kerülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak
minősülnek.

A Városliget törvény 7. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Városligeti !::pítési Szabályzat területi
hatálya Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Hermina út - Ajtósi Dürer sorDózsa György út - Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti terület által
határolt területre terjed ki.
A varosliget törvénnyel és a kapcsolódó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A

jogszabály

módosításának

szükségessége,

a

elmaradásának

jogalkotás

várható

következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti a Városliget törvényben kiemelt állami feladatként
meghatározott beruházások megvalósitását.

A

tervezettjogszabály~módosítás

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet - mint építési jogot keletkeztető jogszabály - teremti meg az alapját az új nemzeti
közgyűjtemény együttes megvalósításának, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének, valamint a
városligeti zöldfelület megújításának. A jogszabály ezen kívül lehetőséget teremt a ma kissé hiányos
közlekedési infrastruktúra és a parkolási rendszer megújítására. Mindezek
nőhet

lehetővé

tételével jelentősen

a terület turisztikai vonzereje, ami hozzájárul a turizmusból származó bevételek növekedéséhez.

A fejlesztés teret ad az állami és esetlegesen a magánerős beruházások számára, ezzel - mind a
beruházások klvitelezése idején, mind pedig azt követően, az intézmények működtetése kapcsán jelentős

számú új munkahely jön létre.

A tervezett jogszabály-módosftás környezeti és egészségügyi következményei, adminisztratív
terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotását követően megvalósuló beruházások alapvető célja a természeti és épített
környezet minőségének javítása. A park felújítása során kiemelt figyelmet kap a terület biológiai
aktivitásának növelése, a közlekedési beavatkozások révén jelentősen csökken a zaj- és
levegőszennyezés,

ami hozzájárul a Liget egészségesebb tisztább környezetének alakításához.

A jogszabály-módosítás tervezete tovább

erősíti

a

meglévő

faállomány fokozott védelmét, tovébbá a

nagyrendezvények által igénybe vett zöldterület folyamatos rehabilitációját.

A rendelet-módosítás nem változtatja meg azt az előírás, amely alapján a Városliget zö!dfelütetét a mai
alig több mint 60o/o-ról 65°/o-ra kell növelni.
A Liget Budapest Projekt a Városliget teljes megújitását és komplex fejlesztését szolgálja. A
fejlesztésnek köszönhetően a Liget - az új múzeumépületek révén, a park zöldfelületének teljes
megújításával és bövitésével, valamint a már itt működő intézmények rekonstrukciójával és
fejlesztésével - a jövőben Budapest egyik meghatározó, Európa-szerte ismert turisztikai és kulturális
desztinációja, családi élménypark.ja lesz.
Fentiek alapján a rendelet-módosítás elfogadását követően megvalósuló fejlesztés várhatóan
jelentősen javítja a Városliget környezeti állapotát és egészségesebb, esztétikusabb környezetet
biztosít a látogatók szélmára.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Városliget törvény rendelkezései alapján a Városliget 99 évre a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.
vagyonkezelésébe került. Néhány feladattól ettekintve a terület kezelésével, üzemeltetésével
kapcsolatos költségek a továbbiakban a vagyonkezelőt terhelik. A Liget Budapest projekt
finanszírozásával kapcsolatos 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a beruházások költségeit a
2014-2020 közötti európai uniós tervezési és programozási időszakra vonatkozó operatív programok
tervezése és végrehajtása keretében kiemelten kell kezelni. A Korm. határozatban a Kormány felhívta
a nemzetgazdasági minisztert, hogy az operatív programok tervezéséért felelős érintett miniszterek
bevonásával - a 2014-2020 között Magyarország számára elérhető uniós források felhasználása
keretrendszerének kialakítása során - a költségek uniós támogatásból történő finanszírozási
lehetőségének vizsgálata alapján - vegye figyelembe a projekt megvalósításához szükséges
költségigényt.

