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TA R TA L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 58/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési 

szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  ............................................................................. 1948
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 59/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a Duna-part Budapest V., IX. 

és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról  ..................................................................................................................................................................................... 1950

s
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
58/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 

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

Budapest főpolgármestere 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

Budapest Főváros Közgyűlésének az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) 
bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól 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.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 
1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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1. melléklet az 58/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez*

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet („A terü- 
letfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 
65-411 szelvénye helyébe a következő 65-411 szelvény lép:

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
59/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési 
szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

Budapest Főváros Közgyűlésének az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §

A Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szaka-
szára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: R.) IX. Fejezete a következő 23/B. alcímmel egé-
szül ki:

„23/B. A Vt-V jelű városközpont terület építési övezet

36/D. § (1) A Vt-V/1 jelű építési övezet területén ki-
zárólag 

a) meglévő, kialakult funkcióhoz kapcsolódó, azt ki-
szolgáló és kiegészítő egyéb funkciók helyezhetők el, 
amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg 
az intézményterületekre vonatkozó jogszabályokban rög-
zített, előírt határértékeket,

b) csak a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkci-
ók helyezhetők el.

(2) A Vt-V/1 jelű építési övezet területére eső 37061/6 
hrsz.-ú telek területével a 37061/7 helyrajzi számú telek 
összevonható a szabályozási terven „javasolt megszünte-
tés” jellel jelölt telekhatáron.

(3) A Vt-V/1 jelű építési övezet területén épület nem 
helyezhető el.

36/E. § A Vt-V jelű építési övezetek határértékeit a 2. 
melléklet 3A. pontja határozza meg.”

2. §

A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon 
lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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1. melléklet az 59/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez*

A Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. 
(XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2. szelvénye helyébe a következő 2. szelvény lép:

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet az 59/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

A Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. 
(XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 3A. ponttal egészül ki:

[Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei]

„3A. Városközpont területe
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