
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Villányi út – Dávid F. u. – Diószegi u. – Tas vezér u. által határolt területre kerületi építési                   
szabályzat készítése van folyamatban. A tömb Diószegi út felőli telkén (hrsz: 4467/6)            
tulajdonos váltás történt, az új tulajdonos számottevő ingatlanfejlesztést kíván a területen           
megvalósítani. 
  
Az ingatlanra jelenleg a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a            
62/2015 (XII.22.) XI. ÖK rendelettel elfogadott, a Villányi út – Dávid F. u. – Diószegi u. –                 
Tas vezér u. által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása van            
hatályban. Fontosnak tartom, hogy a terület beépülése ne a jelenlegi– várhatóan már csak             
rövid ideig hatályban lévő – szabályozás, hanem az előkészítés alatt álló, hosszabb távra             
szóló új építési szabályzat alapján történjen meg, ne folyhassanak olyan építési munkák,            
melyek az új KÉSZ-ben megfogalmazandó célokat veszélyeztethetik. Minderre tekintettel az          
érintett telektömbre VÁLTOZTATÁSI TILALOM elrendelésére teszek javaslatot. 
  
Indoklás: 

● 2002-ben a kerületvezetés előterjesztése szerint a képviselő testület         
36/2002./XII.23./ XI.ÖK számú rendelettel, a mai napig érvényes beépítési tervet          
fogadott el az érintett területre. A szabályozás jelenleg 37 ezer négyzetméter iroda- és             
kereskedelmi funkció létesítését engedi meg az összesen 12.345 négyzetméteres         
telekingatlanon. 

● Az ingatlan tulajdonváltását követően a fejlesztő Horizon Development Kft.          
bejelentette, hogy 2019. év végéig 23.000 négyzetméter összterületen 350         
lakóingatlan megvalósítását tervezi. 

● A területre érvényben lévő szabályozás lakóingatlan funkció építését nem teszi           
lehetővé, a fejlesztő által felvázolt tervek jelentős lakossági tiltakozást váltottak ki. 

● Az Újbudai Önkormányzat a hatályos 2002-ben megalkotott szabályok szerinti          
irodafunkció létesítését akár milliárdos nagyságrendű kártalanítás árán tudná csak         
megakadályozni. 

● Habár az ingatlan beépítését az Újbudai Önkormányzat véglegesen megakadályozni          
nem tudja, a változtatási tilalom elrendelése közérdeket szolgál. Célja a fejlesztő és a             
lakosság közötti párbeszéd elindítása, továbbá a visszafordíthatatlan változások, a         
terület olyan módon történő beépítésének megelőzése, amely elviekben akár         
ellentétesek is lehetnek a 2018. év végéig megalkotandó építési szabályzattal. 

  
A változtatási tilalom elrendelését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.            
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 21. §-a teszi lehetővé. Ennek értelmében a helyi              
építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésének időszakára azok         
hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat           
rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. 
  



Az Étv. 22. § (1) bekezdésének értelmében a változtatási tilalom alá eső területen telket              
alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani,          
illetőleg más építési hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani          
nem szabad. Ez az előírás garanciát jelent arra, hogy az építési szabályzat elfogadásáig             
visszafordíthatatlan folyamatok ne induljanak meg. 
A változtatási tilalom csak a feltétlenül szükséges ideig, a készítés alatt lévő építési             
szabályzat hatályba lépéséig marad hatályban. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 
  
 
  
Budapest, 2017. október 18. 
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