
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2020. (.... ......) önkormányzati rendelete 
 

a Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út – 

Hungária körút – MÁV vonal – Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László tér északi 

oldala – Népszínház utca – Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület 

(Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed)  

Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában 

és az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út – 

Hungária körút – MÁV vonal – Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László tér északi 

oldala – Népszínház utca – Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület (Népszínház 

negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) 

szóló 35/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 38. § (5) bekezdés e) pontja helyébe az 

alábbi e) pont lép: 

 

„e) a pinceszintek parkolás céljából, a pinceszint feletti szintek csak gyalogos átjárás, 

valamint áru- és hulladékszállítás céljából köthetők össze a vonatkozó tűzvédelmi 

előírások betartásával.” 

 

2. § E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 

 

Budapest, 2020. szeptember … 

 

 

 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 

 

Pikó András 

polgármester 

 

  



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének  

35/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 

 

a Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – 

Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út 

– Hungária körút – MÁV vonal – 

Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László 

tér északi oldala – Népszínház utca – Blaha 

Lujza tér keleti oldala által határolt terület 

(Népszínház negyed, Kerepesdűlő és 

Százados negyed)  

Kerületi Építési Szabályzatáról 

(NKSZKÉSZ) 

Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 

..../2020. (.... ......) önkormányzati rendelete 
 

a Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – 

Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi 

út – Hungária körút – MÁV vonal – 

Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László 

tér északi oldala – Népszínház utca – Blaha 

Lujza tér keleti oldala által határolt terület 

(Népszínház negyed, Kerepesdűlő és 

Százados negyed)  

Kerületi Építési Szabályzatáról 

(NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

38.§ (5) Kialakult állapot esetén - az épületek 

átalakítása, bővítése során a 2. melléklet 

szerinti szabályozási határértékeket az alábbiak 

szerint kell alkalmazni:  

a) a meglévő épület padlástere tetőtérként 

legfeljebb egy lakószinttel építhető be, 

amelyben galériás lakás létrehozható, 

b) a tetőtéri hasznosítás feltétele az eredeti 

tetőidom, torony, tetődísz megtartása 

vagy visszaépítése, 

c) földszinten a belső udvar beépíthető, 

lefedhető az épületközök kivételével, 

d) felvonó létesítésével a megengedett 

legnagyobb beépítettség növelhető, 

legfeljebb 10 m
2
-rel, 

e) a pinceszintek parkolás céljából 

összeköthetők a vonatkozó tűzvédelmi 

előírások és átjárási lehetőségek 

biztosítása mellett. 

1. § A Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – 

Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi 

út – Hungária körút – MÁV vonal – 

Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László 

tér északi oldala – Népszínház utca – 

Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt 

terület (Népszínház negyed, Kerepesdűlő 

és Százados negyed) Kerületi Építési 

Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 

35/2019. (VIII.22.) önkormányzati 

rendelet 38. § (5) bekezdés e) pontja 

helyébe az alábbi e) pont lép: 

 

„e) a pinceszintek parkolás céljából, a 

pinceszint feletti szintek csak gyalogos 

átjárás, valamint áru- és 

hulladékszállítás céljából köthetők 

össze a vonatkozó tűzvédelmi előírások 

betartásával.” 

 

A Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út – 

Hungária körút – MÁV vonal – Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László tér északi 

oldala – Népszínház utca – Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület 

(Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed)  

Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Általános indoklás 

A NKSZKÉSZ módosításának célja az oktatási intézmények zavartalan működéséhez 

szükséges feltételek megteremtése tekintettel a zártsorú beépítésre.  

 



Részletes indoklás 

1.§ A jelenleg hatályos előírások csak a pinceszintek összekötését teszik lehetővé. Az utcai 

kapcsolat felszíni biztosítása az oktatási intézmények működéséhez elengedhetetlen.  

2.§ Hatályba léptető rendelkezések. 

 

 


