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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
48/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a Városligeti építési szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről 
szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el. 

1. §

A Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a Budapest közigazgatási terü-
letén fekvő, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Her-
mina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út, valamint 
a Magyar Államvasutak Zrt. 29737/1–2 és 29834/20–
21 helyrajzi számú vasúti területe által határolt területre 
terjed ki (a továbbiakban: a terület).”

2. §

(1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(4) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő fel-
újításakor a fák életterének védelmét biztosítani kell. 
Közművezeték létesítése miatt fát kivágni vagy életterét 
korlátozni csak ökológiai kockázatelemzés alapján le-
het.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül 
ki:

„(5) Árok, építési gödör ásását a gyökérzettel érin-
tett területen lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben ez el-
kerülhetetlen, akkor a fatörzstől számított 3 m-en belül a 
kivitelezést a gyökérzet kímélésével, kézi munkával vagy 
a talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával kell végez-
ni. Árok, építési gödör, támfal törzstől mért legkisebb tá-
volsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m le-
het, ezen a távolságon belül szegély, illetve burkolat csak 
a gyökérzet sérülése nélkül létesíthető, ökológiai kocká-
zatelemzés alapján. Ezen távolságon belül az eredeti te-
repszint csak a fa életfeltételeinek változatlan biztosítása, 
vagy javítása mellett változtatható meg.”

3. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése és az azt megelőző 
alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Vízi- és energiaközművek,
megújuló energiaforrások létesítményei”

„(1) Épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség, 
valamint a fűtési hőigény távhőhálózatról történő bizto-
sítása mellett lehet.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1a) A távhőellátás kizárólag megújuló energiafor-
rásból származó hőenergiával egészíthető ki.”

(3) Az R. 8. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Talajszonda csak építési helyen belül létesíthető.
(8) Önálló tartószerkezeten elhelyezett napelem (nap-

elempark) nem létesíthető.”

4. §

Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Sportterületen kerítés csak labdafogó célból lé-
tesíthető.”

5. §

Az R. 16. § (5b) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(5b) Vendéglátó terasz kizárólag az 1. mellékleten je-
lölt „V” jelű építési helyeken létesített vendéglátóhelyek 
környezetében a vendéglátóhelytől számított 15 méteren 
belül, legfeljebb 500 m2 alapterülettel létesíthető, kizáró-
lag nem szilárd, vízáteresztő burkolat kialakításával, a 
meglévő fák védelme mellett.”

6. §

Az R. 17. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egé-
szül ki:
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„(3) A játszótér rendeltetésű parkterületek gyermekek 
biztonságát szolgáló, maximum 1,2 méter magas kerítés-
sel szegélyezhetők.

(4) A kutyafuttató rendeltetésű parkterületeken maxi-
mum 1,2 méter magas kerítés helyezhető el.”

7. §

Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) Az 1. mellékleten jelölt különleges rendelteté-
sű parkterület funkciója megőrzendő, használata a „G” 
jelű építési helyhez kapcsolódó vakok kertjének kivételé-
vel csak időben korlátozható.”

8. §

Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) A tó területén – a műjégpálya kivételével – ál-
landó vízfelületet kell biztosítani. A tó 1. mellékleten je-
lölt partvonala ±1,5 méterrel, azaz 3 méter széles sávban 
a partrendezés érdekében módosítható az 1. mellékleten 
jelölt kiemelten értékes fa és facsoport, a fák életterének 
biztosítása mellett.”

9. §

Az R. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. mellékleten jelölt, „Karakterében megőr-
zendő sétány” mentén a gyalogos vagy gyalogos-kerék-
páros kapcsolatot biztosítani kell.”

10. §

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §

Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. §

Az R. 
1. 15. § (4) bekezdésében a „helyeken” szövegrész he-

lyébe a „helyen” szöveg,
2. 16. § (9) bekezdés a) pontjában az „A–E” szöveg-

rész helyébe a „C–E” szöveg,
3. 16. § (9) bekezdés b) pontjában a „7,5 méter” szö-

vegrész helyébe az „5 méter” szöveg,
4. 16. § (10) bekezdésében az „Az „A–E”” szöveg-

rész helyébe az „„A, C–E”” szöveg,
5. 18. § (2) bekezdésében az „A–F” szövegrész helyé-

be a „C–E” szöveg,

6. 20. § (5) bekezdésében az „Az „A–D”” szövegrész 
helyébe az „A „C–D”” szöveg,

7. 20. § (6) bekezdésében az „Az „E” és „F” jelű épí-
tési helyeken tervezett intézmények” szövegrész 
helyébe az „Az „E” jelű építési helyen tervezett in-
tézmény” szöveg, 

8. 21. § (1) bekezdésében a „61%-a” szövegrész helyé-
be a „62,5%-a” szöveg,

9. 24. § (1) bekezdésében a „B–D” szövegrész helyé-
be a „C–D” szöveg,

10. 26. §-ában az „A–F” szövegrész helyébe a „C–E” 
szöveg,

11. 31. § (3) bekezdésében az „A–F” szövegrész helyé-
be a „C–E” szöveg

lép.

13. §

Hatályát veszti az R.
1. 2. § 9. pontja,
2. III. Fejezete,
3. 8. § (4) bekezdése,
4. 14. § (7) bekezdése,
5. 15. § (4) bekezdésében az „, egyenként” szöveg-

rész,
6. 16. § (5) bekezdésében az „Új épület vendéglátás 

számára csak az 1. mellékleten jelölt, tervezett „V” 
jelű építési helyeken helyezhető el, összesen legfel-
jebb 400 m2 bruttó alapterülettel. Egy épület bruttó 
alapterülete nem haladhatja meg a 115 m2-t.” szö-
vegrész,

7. 16. § (7) bekezdése,
8. 16. § (10) bekezdésében az „a (11) bekezdés szerin-

ti kivétellel” szövegrész,
9. 16. § (11) és (12) bekezdése,

10. 18. § (3) bekezdésében a „, rugalmas burkolatú” 
szövegrész,

11. 21. § (3) bekezdés b) pontja,
12. 21. § (3) bekezdés c) pontjában az „, és az eredeti 

tervek alapján újraépülő épületeken”,
13. 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „„B”,” szöveg-

rész,
14. 24. § (2) bekezdésében a „„B”,”szövegrész.

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba. 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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1. melléklet a 48/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelethez*
A 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 48/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelethez
32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

1. Az R. 2. mellékletében foglalt 4. Városligeti park (Z-VI) elnevezésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Városligeti park (Z-Vl)

Övezet 
jele

Kialakít-
ható legki-
sebb telek-

terület 
m2

Beépítési  
mód

Beépítés 
megenge-
dett leg
nagyobb 
mértéke 

%

Leg
nagyobb 
párkány 
magasság 

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

%

Terepszint 
alatti be-
építés leg-
nagyobb 
mértéke 

%

Szintterü 
leti mutató 
megenge-
dett leg-
nagyobb 
mértéke 
m2/m2

Z-Vl 80 000 szabadon 
álló 5 25 66,5 15 0,3

2. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. Burkolt köztér (Kb-Bk) elnevezésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Burkolt köztér (KbBk)

Övezet 
jele

Kialakít-
ható legki-
sebb telek-

terület 
m2

Beépítési  
mód

Beépítés 
megenge-
dett leg
nagyobb 
mértéke 

%

Leg
nagyobb 
párkány 
magasság 

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

%

Terepszint 
alatti be-
építés leg-
nagyobb 
mértéke 

%

Szintterü 
leti mutató 
megenge-
dett leg-
nagyobb 
mértéke 
m2/m2

Kb-Bk 15 000 – – – – 15 –

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
49/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a fővá-
rosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közöt-
ti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 
7. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormány-
zatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosz-
tásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: forrásmegosztási rendelet) 2. alcímének 
címében a „késedelmi pótlékból és bírságból származó 
bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadá-
sok” szövegrész helyébe a „késedelmi pótlékból és bír-
ságból származó bevételek, valamint az idegenforgalmi 
adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás és a helyi adó-
zással kapcsolatos kiadások” szöveg lép.

2. §

A forrásmegosztási rendelet 2. § (1) bekezdésében a 
„késedelmi pótlékból és bírságból származó bevétele-
ket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat” 
szövegrész helyébe a „késedelmi pótlékból és bírságból 
származó bevételeket, valamint az idegenforgalmi adó-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatást és a helyi adózás-
sal kapcsolatos kiadásokat” szöveg lép.

3. §

A forrásmegosztási rendelet 2. §-a a következő (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érin-
tett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásból

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott 
részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott 
rész megosztását pedig a XVII–XVIII., valamint a 
XX–XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályoz-
za, melynek kerületi önkormányzatonkénti részese-
dését a 2. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési 
arányoknak megfelelően határozza meg.”

4. §

A forrásmegosztási rendelet 3. §-ában az „idegenfor-
galmi adó bevételből a bevezetés hatálybalépésének idő-
pontjától kezdődően” szövegrész helyébe az „idegen-
forgalmi adó bevételből, valamint az idegenforgalmi 
adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból a bevezetés 
hatálybalépésének időpontjától kezdődően” szöveg lép.

5. §

A forrásmegosztási rendelet 4. §-a következő (5)–(6) 
bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A 2. § (4) bekezdés szerinti szabályozást a Fő-
városi Önkormányzat részére jóváhagyott idegenforgal-
mi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból a forrás-
megosztással érintett összegre kell alkalmazni.

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak az idegenforgalmi 
adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás folyósítását kö-
vető második hó 20-áig kell a támogatás arányos részét 
átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszá-
molási számláira.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

s



2020. október 12. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1933

s

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
50/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–
c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdé-
sében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. 
§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a követke-
zőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányza-
ta vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet 

a) 55/A. §-a, valamint
b) 62/A. §-a.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
51/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a fővárosi kitüntetésekkel összefüggő egyes rendeletmódosításokról

A Fővárosi Közgyűlés a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetései ről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pont-
jában meghatározott feladatkörben eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) számú önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egé-
szül ki:

„2/A. § (1) „Pro Urbe Budapest” díjra jogosult to-
vábbá

a) az a korábbi főpolgármester-helyettes, aki a megbí-
zatását legalább két teljes ciklusban betöltötte,

b) az a korábbi főjegyző, aki megbízatását legalább 
nyolc évig betöltötte.

(2) Az (1) bekezdés szerint „Pro Urbe Budapest” díjra
a) a korábbi főpolgármester-helyettes a megbízatása 

megszűnésével válik jogosulttá, ha a megbízatásá-
nak megszűnését követően a Fővárosi Közgyűlés-
nek nem tagja,

b) a korábbi főpolgármester-helyettes egyéb esetben a 
Fővárosi Közgyűlésben fennálló tagságának meg-
szűnésével válik jogosulttá,

c) a korábbi főjegyző a megbízatása megszűnésével 
válik jogosulttá.”

2. §

Az R2. a következő 6/C. §-sal egészül ki:

„6/C. § A 2/A. §-t az 51/2020. (X. 12.) önkormányza-
ti rendelet hatálybalépését megelőzően, de a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 1990. évi ál-
talános választását követően főpolgármester-helyettesi, 
illetve főjegyzői tisztséget betöltött személyekre is alkal-
mazni kell, azzal, hogy a 2/A. § (2) bekezdés a) és c) 
pontja szerinti érintettek a „Pro Urbe Budapest” díjra a 
Fővárosi Közgyűlés 1990. évi megalakulásának harmin-
cadik évfordulójától kezdődően jogosultak.”

3. §

(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 
1. § (2) bekezdésében az „évenként legfeljebb 2 posztu-
musz” szövegrész helyébe az „az adományozás évében 
vagy az azt megelőző naptári évben elhunyt legfeljebb két 
személy számára posztumusz” szöveg lép.

(2) Az R2. 3. § (2) bekezdésében az „500 000 Ft ju-
talom” szövegrész helyébe az „– a 2/A. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti díjazottak kivételével – 500 000 Ft ju-
talom” szöveg lép.

4. §

Az R1. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint 
módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 51/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szö-
veggel egészül ki:

„Kenedi János
Koncz Zsuzsa
Molnár Piroska
Riz Levente
Tamás Gáspár Miklós
Térey János”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
52/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

dr. Demszky Gábor volt főpolgármester részére díszpolgári cím adományozásáról

A Fővárosi Közgyűlés a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetései ről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pont-
jában meghatározott feladatkörben eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete e rendelet 
1. melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2020. október 30-án lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 52/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szö-
veggel egészül ki:

„dr. Demszky Gábor”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
53/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Tarlós István volt főpolgármester részére díszpolgári cím adományozásáról

A Fővárosi Közgyűlés a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetései ről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pont-
jában meghatározott feladatkörben eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete e rendelet 
1. melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2020. október 30-án lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 53/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szö-
veggel egészül ki:

„Tarlós István”

s
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