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l; ]i Képviselő-testülete számáľa ij.l::--

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képvi selő-testii leti tilés ic|őpon tja: 2,a1 4' aU guszn l s 2.7' ' sz. lla1riľeltt.|

Tárgyz Javaslat a paľtneľségi egľeztetés lezáľására a ĺórn'sz jogharmonwáciőjáľa|
iisszefüeeésben.

A napirendet nyílt tilésen kell tráľgyalni, a hatérozat elfogadrásďroz minősített

szav azattöbb ség szfü sé ges.

EloxÉszÍro szpRvpzpľI ľcysÉc: VÁnosľBrI,eszľÉsI És róÉpÍľÉszI ÜcyoszrÁly FoÉpÍrÉszl
Inoo,ł. ďćí
KÉszÍľBľľe : IvÁtwl GyÖNcwÉn

PÉNzÜcyl FEDEZETET Ichľrpl/Nty Ic!,t.ĺypu Ic,ązolÁ,s: ĄlL-.: [---]
JoclroľrRou.: łoJl'.',Ą.
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Váľosgazdĺĺlkodási és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottságvé|eményezi tr

Hatźtr ozati j av as|at a bizottság szźtmźr a:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az

előterj esztés megtĺárgy a|ásźń.

Tisztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

L Előzmények

A 48l20|4.(Iil.05.) sziímú hattrozatźhan a Képviselő-testi.ilet úgy dĺintĺĺtt, hogy módosítja a

Józsefuĺĺros Keriileti Építési Szabá|yzatfuől szóló 6612007. (XII.12.) <ĺnkormányzati rendeletet

(JóKÉSa a magasabb szintiĺ jogszabá|yokkal vďó <isszlrang megteremtése érdekében, a

mindennapihasmźiat k<innyítése, ahaszľlźiat soľán felmerĹilt problémas/ellentmondásosnak
ťĺinő előírások átgondolása céljából, továbbá többek kcĺzött a gépjáľmű elhelyezéssel
kapcsolatos rendelkezések előírásainak kidolgozása az oTÉK új előírĺásaira figyelemme|, az

ideiglenes használatľa vonatkozó előíľĺások meghatĺározása (pl. felszíni parkolók, romkocsmák
esete), a beépítési kötelezettségek felülvizsgźlata, azorczy-ĺegyed fejlesztési lehetőségeinek
megleremtése, stb.

Az 53312014. (V.16.) szźtmű hatźrozatában a Vĺíľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a

PľoArch Bt-t nyilvĺínitotta atervezőkivá|asztźsráľa irĺínyuló beszerzési eljarás nyertesének.
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e. ĺirÉsz módosítása a tĺárgyalásos eljárás keretében folyhat a telęülésfejlesztési koncepcióról, az
integralt településfejlesztési stratégiáról és a telepiilésrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajátos jogintéményekről szóló 3I4l20|2. cxl.08.). Korm. rendelet 32. $ (6)

bekezdésben foglaltaknak megfelelően" a 42.$-ban meghaüĺrozott eljárásrend szerint.

n. A beteľjesztés ĺndoka

A tárgyalasos eljaľas első szakasza a pafinerség1 egyeztetés, melyneklezérásárő| a 314/20|2.

cxl.08.). Korĺn. rendelet 39.$ (2) bekezdése alapjan a Képviselő-testiiletnek szĺikséges döntést hoznia.

ilI. Tényĺíllási aĺ|atok

A tervezési feladatokra vonatkozó szerzodés 20|4. május 30.an a ProArch Bt-vel atźńré.sra

keľĹilt. A tervező az egyeztetéshez szĹikséges anyagot 20t4. július 24-én az onkormányzat
részere źLtadta, az eljárĺíssal kapcsolatos felhívás a kerĺilet honlapján megtalálható:
http://wwwjozsefuaros.hďeugyintezes keruleti epitesi.szabal}zatl49l203. továbbá az

előterjesztés mellékletét képezi. A honlap szeľkesztőjéĺek az anyag elktildése - többszöľi
javítríst követően - megtörtént. A vélemények beérkezésére jogszabályban megállapított 15

nap 20|4. augusztus Z}-źtĺ|ejárt. Az eljźtrés során vélemény nem érkezett.

Iv. .Ą dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

,ą. ĺórÉsz magasabb szintĺi jogszabályokkal való összhangjrának megteľemtése éľdekében
szfüséges módosításával tisszefüggésben lefolyatott paľtnerségi egyeztetési eljaĺás
|ezárásáĺő| dönt a Képviselő-testtilet, valamint kezdeményezi az állami füépitészĺé| az
e gy eztető tźr gy a|ás me gtartását
Ezze| páľhuzamosan indokolt, hogy amennyiben az előterjesztés szerinti JOKESZ
ĺnódosítások majd hatá|yba lęnek, a szabźt|yozás tźlrgyźlval összefüggő önkormányzati
renđeletek köztitti ĺĺsszhang megteremtése is megtöľténjen.

v. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a partneľségi egyeztetés |ezźrása és az állami föépítésznél az egyeztető

tar gy a|äs kezdem ényezés e.

A döntés péľzijgy fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺkiirnyezet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleptilésfejlesztési stľatégiáľól és a
településrendezési eszk<izökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jog1ntézményekĺől

sző|ő 314/2012. (XI.$.) Korm' rendelet 42.5 Q) bekezdése alapjan a Képviselő.testiiletnek
szükséges döntést hoznia a partnerségi egyeztetés eredményéről.

Fenti ek a|apj źn kérem az a|ábbi határ o zati j avasl at el fo gad ás át.

HĺrÁnoz,łTI JAVAsLAT

A Képvise|&testĺilet rĺgy dönt' hogy

1. a Jőzsefváros Kerületi Építési Szabtiyzatźró| sző|ő 6612007. (XII.12.) önkormanyzati
ręndelet 1ĺórÉsz;, magasabb szinhĺ jogszabályokkal való ĺisszhangjĺínak megteremtése
érdekében történő móđosításĺának partnerségs egyeztetési szakaszźi|ezźĄa.

Felelös: Polgĺármester

Határidö: 2014. augusztls 27.

2. a hatźľrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezze az állami
fü építészné|azegyeztetőtźlrgya|źslefolýatását.



Felelős: Polgárrrester

Határidő: 2014. augusz[s 27.

3. a hattrozat 1. pontja a|apjáĺ felkéri a polgármesteľt, hogy a szúáIyozás taľgyával

összefüggő ĺinkoľmanyzati rendeletek közötti összhang megteremtésére vonatkozőarĺ
készítsen j avaslatot a Képviselő-testtilet r észét e.

Felelős: Polgármester

Hatáńdő: 2014. november havi rendes képviselő-testĹileti ülés

A diintés végľehajtá sátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 2014. augusztus ....

dľ. Kocsis M:áLté,
polgáľmesteľ Ĺ.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából
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:órÉsz vlóoosÍľns zorą

Megbízó: Budapest Főváros, VlI|. kerü|et Józsefváros onkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Tervező: Pro Arch. Építész stúdió
1085. Budapest József krt. 36

T/F: (1) 303 1075, proarch(dt-online.hu

Vezető tervező R. Takács Eszter, ok|. építészmérnok,
vezető telepü lésteruező TT1-0 1-2883 / oL

Vórosrendezés, építészet: R. Takács Eszteą ok|. építészmérnök,
Adorján Anna, ok|. tájépítész mérnok, te|epü|ésmérnök

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Buda pest, József krt.36. (36-1) 303-10-75, proa rch @t-onIine' h u



.lórÉsz vlooosÍrns zorą

Bevezetés, előzmények

lovÁľłavnNDo MUNKARÉSZEK

i.1. onkormányzati rendeletiorÉsz módosításáról

|.2. KSZT módosítás

nnrÁrvlnszTo M U N KARÉszE K

RA'ZI MELLEKLETEK

Pro Arch. Építész stúdió
1-085 Buda pest, József krt.36. (36-1) 303-10-75, proa rch @t-on Iine.hu



.lorÉsz vlóoosírÁs zorą

Bevezetés, előzmények

A Józsefuárosí önkormányzat Képvise|ő - testti-
|ete a 66/2007 (X||.12.) számon jóváhagyott a

Józsefuárosi Kerü|eti Építési Szabá|yzat (lórÉsz)
korrekcióját, pontosítását határozta e|. A munka

az oTÉK 201.2. augusztus 6. e|őtt érvényes ál|a-

pota szerĺnti jelmagyarázat és a foLŻ. decem-

berben érvényes tarta|mi e|őírások, va|amint a

3L4l2o12 (X|. 08.) Kormányrendelet egyeztetési
e|járásra vonatkozó előírásai alapján készü|.

A kerü|et közigazgatási terü|etére érvényes ren-

de|et módosításának cé|ja, hogy a kerü|et |akói, az onkormányzat és az Építés Hatóság az aktuá|ĺs

térképi ál|apotoknak megfe|e|ő, a mai védeImi és kor|átozó intézkedéseket tartaImazó, a könnyebben
haszná|ható térképi és jogi anyaggal rendeIkezzenek a kerü|eti építési Ügyek intézéséné|.

Több e|őírást is érint a közterii|etekre és a kozterĹi|etije||eggel haszná|t magánterü|etekre vonatkozó

e|őírások módosítása, a parko|ó e|helyezésre vonatkozó e|őírások pontosítása. Ezek me||ett szükséges

a tervet az aktuá|is a|aptérképen fe|do|gozni, s a telekrendezésekbő| származó szabá|yozási vona|

módosításokat és az övezeti határe|tolódásokat pontosítani. Továbbá, át keIlvezetni az eddig összeál-

|ított és egyeztetett műemléki környezeti |ehatárolásokat, az eIkészített, s elfogadott KSZT-ket.

A tervanyagban építési ovezetre vonatkozó e|őírást csak egy he|yen szükséges módosítani. A korrek-

ció során a beépítésre szánt és nem szánt terü|etekre vonatkozó e|őírások egyebekben nem vá|toz-

nak, új építési terü|etek nem kerliInek kije|<i|ésre.

Pro Arch. Építész stúdió 4
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It. lóvÁĺnovnruoo ľvluľurnRÉszer
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:orÉsz vlóoosíĺÁs zorą

Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefváros onkormányzata Képviselő-testületének

...l 2oĹ4.('...| iinkormányzati rendelete

a Józsefváros KerĹiteti Építési Szabátyzatáról QóxÉsz} szótó 6612007. (xtt.12.) önkormányzati ren-

delet módosításáró|

, Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete Magyarország he|yi

önkormányzatairó| sző|ő 207I,éví CLXXX|X. törvény 13. 5 (1) hekezclés 1. pontjában,az épített kĺir-
nyezet alakításáró| és véde|mérő| szó|ó t997. évi LXXV|||. törvény (a továbbiakban: Étv.)6. 5 (1) be-

kezdésében megá||apított fe|adatkörében e|járva a 13. 5 (1) bekezdésében, ,, va|amint a 62'5 (6) be-

kezdés 6. pontjában kapott fe|hata|mazás a|apján a következőket rendeli el:

1.S.

(l)Józsefuáros Kerü|eti Építési Szabá|yzatáró| (lórÉsz) sző|ő 66/2007. (X||.12.) önkormányzati rende-

|et (továbbiakban: Rende|et)2.$ (1) bekezdés b) pontja kiegészÜ| egy új 6. ponttal:

,,6. me||ék|et: Az eIhelyezendő gépjárművek számának meghatározása,,

2.9

(1) A Rende|et 5. s (3) bekezdése az a|ábbiakka| kiegészü|.

,,A kerÜ|et kozterü|etein a nem haszná|t közművezetékeket átépítéstik esetén eI ke|| távo|ítani.,,

(2) A Rendelet 6. $ (4) bekezdés c) az a|ábbĺak szerĺnt módosu|:

,,6.5 (4) c) 1.,20 méterné| nagyobb átmérőjű parabo|aantenna, műho|dvevő, i||etve távköz|ési,

adatátviteIi berendezés kü|téri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábe|ei védett épÜ-

|eten sem az utcai sem a be|ső hom|okzaton, sem a |épcsőházban nem he|yezhetők e|. Nem vé-

dett épÜ|et közterü|etről |átható hom|okzatán ezek a berendezések csak takartan he|yezhetők e|,

kábe|ei a homlokzaton és a lépcsőházban nem he|yezhetők el.,,

(3) A Rende|et 6. 5 (5) bekezdése hatá|yát veszti.

(4) A Rende|et 7. 5 hatá|yát Veszti'
3.S.

(1) A Rende|et 10. 5 (1) bekezdése az a|ábbiak szerint módosu|:

,,10.$.(1)Közteri.i|eti pavĺ|onok építési he|yeit a szabá|yozásĺ terv je|ö|i ki.,,

(2) A Rende|et 10' 5 (2) bekezdés a) az a|ábbiak szerint módosu|:

,,d) Új közterĺiIeti pavi|on |étesítése, cseréje csak kozterü|eti terv a|apján, virág,- újság és

é|eImiszer-árárusítás, va|amint ku|turá|ĺs rendezvények cé|jábó| engedé|yezhető.

(3) A Rendelet 10. 5 (2) bekezdés d) az a|ábbĺak szerint módosu|:

,,d) Pavi|on csak abban az esetben helyezhető el, ha:

L A gya|ogos-sáv szé|essége (LG = 2,5 méter) a bĺztonsági sáwa| (0,5 méter) együtt |e-

ga|ább 3 méter és
2' a járda te|jes szélessése (U) lega|ább 5 méter és

3' a gyalogos-sáv szélessége (LG) és a járda te|jes szé|ességének (U) aránya nagyobb,

mint 0,5."

(4) A Rende|et 10. 9 (3) bekezdés a) és b9 az a|ábbiak szerint módosu|:

,,(3) Vendég|átóterasz eIhe|yezése
a) Vendég|átó terasz közterü|eten, közterü|etre nyíló magánterü|eten vagy közhaszná|at cé|-

jára átadott magánterü|eten csak abban az esetben |étesíthető, ha:

Pro Arch. Építész stúdió

1-085 Buda pest, József krt.36. (36-1) 303-10-75, proa rch @t.o n line.hu



(s)

(6)

JoKÉsZ ĺvlóoosíĺÁs zorł

1. a gya|ogos sáv (LG) szélessége - a biztonsági- és berendezési sávok megtartásáva| -
lega|ább 1,5 m,

2. a gya|ogos-sáv szé|essége (LG) az árkád a|att is |egalább 1,5 méter és

3. a terasz legfeljebb 3 méter szé|es, i|letve enné| nagyobb méretű terasz esetében |ega-

|ább 1,5 méter széles felü|eten a körüljárhatóság biztosítható, kivéve járda szé|én és a

ház fa|áná|.

b) Terasz olda|ai 1,0 méterné| magasabb nem ideig|enes-je||egű anyagokkal és szerkezette|

nem határoIhatók le.,,

A Rendelet 10. 5 (8) bekezdése hatá|yát vesztĺ.

A Rendelet 11. s (7) bekezdése az a|ábbiak szerint módosul:

,,(7) A (6) bekezdés a) és b) esetekben a zárófódém fe|építménnye| nem beépített részén, az öve-

zetre e|őírt |egkisebb zĺj|dfelü|et mértékének megfe|e|ő száza|ékban tetőkertet ke|| kialakítani. A

(6) bekezdés c) és d) esetében a zárófödémen az <ivezetre e|őírt |egkisebb zö|dfe|ület mértéké-

nek megfe|e|ő száza |ékba n tetőkertet ke| | kia |a kíta ni.,,

(7) A Rendelet 13. s (6) bekezdése hatályát veszti.

(8) A Rende|et 13. 5 kiegészi.ilegy új (6) bekezdésse|:

,,(6) A meg|évő, zártsorú beépítésben a KL-KT kĺjzterü|et fe|é kozvet|enÜ| |akás nem nyitható.,,

(9) A Rende|et 14. s (3) bekezdése az a|ábbíak szerint módosu|:

,,(3) o|dalsó és hátsó telekhatár fe|é - amennyĺben a szomszédos meg|évő épÜ|et(rész) arra néző

homlokzatára huzamos tartózkodásra szo|gá|ó he|yiség nyí|ik - az épü|etek között 8 méter tá-

vo|ság biztosítása köte|ező,,

4.S.

(1) A Rende|et 15. s (6) bekezdése hatá|yát veszti.

(2) A Rende|et 15.5 kiegészü| egy új (7) bekezdésse|:

,,(7) A beépítet|en te|kek az 5 éves beépítési köte|ezettség idejére átmeneti je||egge| hasznosítha-

tók.
a) Az tires te|keken ideig|enesen e|he|yezhető vendéglátó |étesítmény, parko|ó, he|yi piac, va-

|amint egyéb, a környezetet nem zavarő |étesítmény, az övezeti e|őírásban megengedett

funkcĺótó| fĺ'igget|enü|.

b) Parko|ó létesítése esetén a magasabb szintű jogszabá|yban e|őírt faü|tetési köte|ezettséget

dézsás/konténeres fák e|he|yezéséve| ke|| biztosítani, me|yek fenntartásáró| gondoskodni

kell.
c) A telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejére zárt tére|határo|ást ke|| építeni, az e|-

helyezett építmények épÜletmagassága 4 métert nem ha|adhatja meg.,,

A Rende|et 18. s (2) b) pontjának szövege megvá|tozik, az a|ábbiak szerĺnt:

,, A párkány közterü|et fe|ö|i |egnagyobb magassága nem |ehet nagyobb a tömbben kĺa|aku|t

|egnagyobb párkányná| és |egfe|jebb 3 méterre| |ehet nagyobb a csat|akozó, az övezetre e|ő-

írt |egkisebb építmény magasságot e|érő épü|etek építménymagasságának értékéné|.,,

A Rende|et ls. s (2) c) pontja he|yett az a|ábbi szövegrész kerü|:

,,A tervezett épü|eten visszahúzott épÜletszint a megengedett párkánymagasság vona|átó|

húzott 45%-os sík a|att létesíthető.,,

A Rende|et 2.-3, és 4' ábrája törlésre kertil.

A Rende|et kiegészü| egy új 19lA. $-sa|:

Pro Arch. Építész stúdió
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.lórÉsz ĺvlóoosÍras zoĺł

(1) A 6. számú meIlék|etben a helyi sajátosságokra tekintetteI e|őírt gépjármű-elhe|yezési kĺjte|e-
zettséget te|ken be|ü| ke|| biztosítanĺ.

(2| Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti gépjármű-e|he|yezésĺ köte|ezettség te|ken beli.i|

nem o|dható meg, ezen köte|ezettséget az ingat|an kapubejárójátó| számított 500 m-es suga-

rú korön be|ü| ta|á|ható parko|óházban, teremgarázsban, va|amint közterü|eten ke|| te|jesíte-
ni.

(3) A gépjármű e|he|yezés megvá|tására az erre vonatkozó kü|ön helyi rende|etben fog|a|taknak

esetén van |ehetőség.

(4) Új epulet esetén a gépjármű-eIhe|yezési köte|ezettség teIken kívüli te|jesítésének mértéke

a) legfe|jebb 50%, me|ynek engedé|yezésérő|, ha a te|ekméretek, Vagy a kedvezőt|en műsza.
ki adottságok (p|.: geotechnika, közművezetékek eIhe|yezkedése, forga|omtechnikai okok
stb.) miatt a szükséges parko|ók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a keri.i|etifőépítész
á||ásfog|a|ásának ismeretében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont.

b) |egfe|jebb Lo}%, amennyiben a parko|óhe|yek a KSZT-ben kĺje|ö|ésre kerÜ|tek.

(5) A közterü|eten e|he|yezhető gépjármíi arány táb|ázatát a 6. számú me|lék|ete tartaImazza.

(6) Az (2) bekezdés szerint számított minden megkezdett 50 várakozóhe|y után 1 db mozgássé-
rü|t várakozóhelyet keIl |étesíteni.

(7) Autóbusz-várakozóhe|yet ke|| |étesíteni minden o|yan építményhez 200 |átogatónként, vásár-
lónként, ĺ||ető|eg férőhe|yenként, ahoI i|yen rendszeres forgalomra számítani ke||. Az i|yen

építmények főbejáratáná| biztosítani ke|l |ega|ább egy, mozgáskor|átozottakat is szá||ító au-

tóbuszbó| történő biztonságos ki- és beszá||ás |ehetőségét.

s.s
(1) A Rende|et 20. s (2) bekezdése az a|ábbiak szerint módosul:

,,(2) Parko|óház |étesítése esetén a beépítés mértéke elérheti a7oo%o-ot, a 11.5 (7) bekezdés be-

tartása me||ett.,,

(2| A Rende|et 24. s e) bekezdése (táb|ázata) az a|ábbiak szerint módosu|:

,,(2) Az építési övezetek terü|etén a telkekre és az építményekre vonatkozó je|lemzőket a 3. számú

Pro Arch. Építész stúdió

táb|ázat feIhasználásávaI keIl tározni.,,3. sz. táblázat
Az építési öve-

zet jele
a telek megengedett az épü|et megengedett

LzlA beépĹ

tési mód

Iegkisebb kiaIakítható legnagyobb legkisebb legkisebb ĺegnagyobb

terü|ete szé|essége
beépítési

mértéke

szintterü|eti

mutatója

terepszint

alatti

beépítési

mértéke

zciIdfe|ü|eti

mértéke
építménymagassága

m m % m/m % % m

rzlA-Vilr-1 z 600 16
35

s45

1,20

sx 1,25

35

s45

5

5

s30

4,5
715

sx 10,5

LzlA-Vtlt-z z 600 Lo 40

s55

1,50

s1,75

60

s75

50

s30
7,5 72,5

s
sx

saroktelek esetén,

sarok telek esetén és a szomszédos beépĺtésekhez illeszkedve, illetve kialakult állapotnúl alkalmazhotó

(3) A Rendelet 26. s (1) bekezdés d) pontja az a|ábbiak szerint módosu|:
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lórÉsz vóoosÍrłs zorą

,,d) Lakóte|epĺ egység beépítetlen részére a kozterü|etre vonatkozó előírások érvényesek, azt

közterü|eti jeIleggeI kelI fenntartani',,

6.S.

(1) a Rende|et 37.S (3) bekezdés c) pontja az a|ábbiakra módosu|:

,,c| Az <ivezet területén kozhaszná|at elől elzárt terü|etet kĺa|akítani nem |ehet, a terü|etek az

éjszakai ic|őszakľa zárható módon kerítésse| |ekeríthetők, il|etve a zö|dfe|Ület vódclmót szo|-

gá|ó gyepvédő rácsok és kor|átok eIhe|yezhetők.,,

(2) a Rende|et 37.5 (4) bekezdés a) pontja az a|ábbiakra módosu|:

,,1. A Z-KK-V||| övezet terü|etén kozhaszná|at elő| e|zárt terü|etet kia|akítani nem |ehet, a terü-

|etek |egfe|jebb 4'5 1,8 méter magas áttört kerítésse| keríthetők |e.

(3) a Rende|et 38.5 (3) bekezdés az a|ábbiakra módosul

,, (3) A terü|eten a beépítési kötelezettség sajátos jogintézményét ke|l alka|mazni, és

a) a je|en rendelet hatá|yba lépésekor már üres építési telkeket a rende|et hatá|yba lépésétő|,

számított 5 éven belül

b) a jelen rende|et hatá|yba |épését követően az épü|etek e|bontásávaI kia|akuló üres építési

te|keket a bontástó| számított 5 éven be|ül be ke|| építeni, |ega|ább a közterÜletek mentén

kia la kított épü|et, épü letrész megva |ósításáva |.

A beépítésĺ köte|ezettség szempontjábó| beépítésre kote|ezett építési te|eknek ke|| tekin-

teni azt az építésĺ te|ket, me|yen a meg|évő épület bontásának eredményeként |egfeljebb

az e|őírt |egkisebb építménymagasságot e| nem érő épÜ|et, épü|etrész a|aku| ki Vagy a te-

|ek építésĺ helyének közterĹilet fe|őli lega|ább 15 méter szé|es sávja beépítet|en, a telek te-

repszint feletti beépítettsége legfe|jebb 10%.

c) a más he|yi rende|etben HW-nek kije|o|t terü|eten az a) és b) szerinti beépítési köte|ezett-

ség 10 éwel meghosszabbítható',,
7.S

(1) A Rende|et 1sz. ftigge|éke kiegészü| a műem|éki környezetek |ehatáro|ásáva|.

(2) A Rendelet 5., 6., 7. sz. függe|éke tör|ésre kerü|.

(3) A Rende|et a je|en rende|et 2. sz. me||éke|tét képező 6. sz. me|lék|ettel egészül ki (Az e|he|ye-

zendő gépjá rm űvek számána k meghatá rozása).

8.9.

(l|Eza rende|et a kihĺrdetést követő napon |ép hatá|yba.

(2) E rende|et hatályba |épéséve| a JKSZT azonos lehatáro|ású részei he|yébe e rende|et 1. me||ék|e-

tének szabá|yozási tervi e|emei |épnek.

(3) A szabályzatot a kihirdetést követően indított építési ĺ.igyekben ke|l a|kalmazni.

Budapest, 2oĹ4. ..........

Danada.Rimán Edina

iegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Pro Arch. Építész stúdió
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2. sz me||ék|et

6. MELLÉKIET
Az EtH ELYEZEN Dő a ÉplÁnľvl ÚVEK szÁMÁNAK M EG HATÁRozÁsA

Pro Arch. Építész stúdió

rururcló
ldb személygépkocsi elhelYezését ke|l
biztosítani

közterü|eti engedmény

o/o

|akás * Iakásonként 50

kereskedelem,
bruttó szintterü|et < 100 m2

minden megkezdett nettó 20 m2 után 100-

kereskedelem,
bruttó szintterriIet >100 < 1000 m2

100 m.alatt minden megkezdett nettó 20
m2 után, 1oom2 fe|ett minden megkezdett
nettó 40 m2 után

100,

kereskedelem,
bruttó szintterü|et > 1000 m2

100 m . a|att minden megkezdett nettó
20 m2 után, 1oom2 felett minden megkez.
dett nettó 40 m. után

0,

szál|ásheIv-szoIeá|tatás minden 2 vendégszoba után 50

vendég|átás a fogyasztótér minden megkezdett nettó
10 m. után

100

bö|csőde,a|só-és középfokú okta-
tás, neve|és

önálló ręndeltetési egység minden foglal-
koztatőja és/vagy tanterme nettó, alaPterü-

lętének minden meskezdett 40 m -ę után'

100,

feIsőoktatás

önálló rendeltetési egység oktatrísi és kuta-
tási helyiségeinek minđen megkezdett 40

m nęttó alaptertileteután,

50

egyéb közosségi szórakoztatás
minden megkezdett 10 férőhe|y után,
férőhelvenként

0

egyéb műve|ődés
a huzamos tartózkodásra szo|g^á|ó he|yi-

ségek minden megkezdett 100m. után
50

sport|étesítmény, strand
a rende|tetési egységek minden L0 férő-
he|ve után

0

igazgatás, e|látás, szo|gáltatás, nem
fekvőbetee-e||átás

a huzamos tartózkodásra szo|gá|ó he|yisé-

eek minden meskezdett 20m2 után
25,

fekvőbeteg-e| |átó gyógykeze| és
rendeltetési egységek minden megkezdett
5 betesáev után

50

rpar
a rende|tetési egység gyártólszere|ő he|yi.
séseinek minden meskezdett 200m. után

0

raktározás
raktárhe|yiségek minden megkezdett
1500m2 után

0

közforgaImú szemé|yközIekedés
OTEK e|őírástól 50%-os e|térés megenge-
dett

0

egyéb (irodaház)
a huzamos tartózkodásra szo|gá|ó he|yi-

ségek minden megkezdett 40 m2 után
0

park, je|entős zö|dfe|ületű kĺjzössé-
gi|étesítmény, minden megkezdett 1000m2 után 100

öregek otthona
huzamos tartózkodás cé|ját szo|gáló iro-
dahelvisés minden megkezdett 20 után

0

1085 Buda pest, József krt.36' (36-1) 303-10-75, proa rch @t-on Iine.hu
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JóKÉSZ vóoosÍľas zoĺą

lruoorous

ĺ.5.
Je|en|eg a Józsefuáros területén az építtetők gépjármű-e|he|yezési kötelezettségérő| a Lź/loLl.
(|l|.18.) onkormányzati rendelet tarta|maz előírásokat. Tekintette| arra, hogy a BVKSZ hatályát vesz-

tette, így jogbizonyta|anság jött |étre. A he|yi sajátosságok figyelembe véte|ére nĺncs más lehetőség,

csak ha a lórÉsz-ue rendeIkezések kerÜlnek be|e a parkolóférőhelyekre vonatkozóan.

2.S
(1) A fö|dben maradó vezetékek a későbbi építkezésekné| prob|émát jelentenek.

(2)A védett épĹi|etek be|ső hom|okzatait az újabban kiépített, kiépÜlő hírkĺjz|ésl rendszerek vezetékei

eIcsúfÍtjá k, ezek eI he|yezését sza bá|yoznĺ keI l.

(3) A homlokzat áta|akításokró|, nyí|ások eIhe|yezésérnek mikéntj érő| az onkormányzat megaIkotta az

5lzo13,(|t.Lg.) sz. önk. rende|etét, Ęy az ezekre Vonatkozó előírás tör|ése szĺikséges a párhuza-

mos szabályozás eIkerü|ésére.
(4)A rek|ámokra vonatkozó e|őirások tör|ése szükséges, mive| ezekről az onkormányzat az 55/2oL3

(X|l.20.) sz. önk. rende|etében már rende|kezik.

3.S.
(1)A bekezdésbő| törlésre kerü| a vendéglátóhe|yekre Vonatkozó megje|ĺi|és, mive| a je|entkező új

igényeket a szabá|yozási terv nem tÜnteti fel (eddig sem kerü|t fe|ttintetésre). A
közterü|etfog|alássa| és a teraszokkaI kapcso|atos e|őírások kezelik az eIhe|yezést.

(2)Az e|he|yezhető építmények kialakítását és elhe|yezését az országos előírásokka| összhangban,-

közterÜ|et a|akításĺ terven kelI bemutatni. Lehetőség |esz éĺelmiszerárusító helyeket is lizemeltetnĺ

közterü|eten.
(3)A pavi|onok, vendég|átóhe|yek, kerékpártárotók eIhe|yezésére vonatkozó előírások kisebb módo-

sítása szükséges.
(4) A vendég|átó teraszok eI he|yezésére vonatkozó előírások pontosítása szükséges.

(5)A kerékpártáro|ók e|he|yezését a KRESZ szabá|yozza,igy az építési e|őírások kozött már nem ke|l

szerepeltetni.
(6) Parkolóházak fe|etti zö|dfe|ü|etek kialakítására vonatkozó szabá|yok a he|yĺ építésĺ e|őírásban több

he|yen szerepeI nek, ezek cisszha ngját ke|| megteremteni.
(7) Nem szükséges az előírások között az építési he|y határvona|ait magyaráznt, ezt a magasabb szintű

jogszabá|y megteszi.
(8)A régi épü|etekben többször e|őfordu|ó prob|éma, hogy a fö|dszinten |évő és a kozterü|etre nyí|ó,

kihaszná|at|an üz|etet |akássá szeretnék átminősíteni' Ezt a gyakor|atot kívánja a módosítás meg-

szüntetni. A sűrűn beépített be|városi szituációkban ezeket a lakásokat közbiztonsági szempontbó|

nem lehet megengedni.
(9)A nyí|ásokka| megnyitott o|da|hom|okzatok között je|enleg 10 méteres távo|ságot kel| tartanĺ a

szomszédos teIken új beépítés eIhe|yezéséné|. A köte|ező távo|ság nagyságának módosítása a szűk

te|ek struktúra miatt szÜkséges.

4.S.
(1)A te|kek ideig|enes beépítési |ehetőségének megteremtésével az e|őírás tĺjrö|endő, mert e||en-

mondást okozna.
(2)A kerü|etnek prob|émát je|ent az ĺjres te|kek ideig|enes hasznosításának szabá|yozása. Ezeken a

terÜ|eteken szükséges szabá|yozni,- átmenetije||egge|, az 5 éves beépítési köte|ezettség idejére,-

a romkocsmák, ideig|enes parkolók, egyéb környezetet nem zavaró hasznosítás építési fe|téte|eit.

Ezze| az üres teIkek közbiztonsági, köztisztasági prob|ematĺkája is megoIdódik.

(3) -(5) Építménymagasságra vonatkozó előírások módosuInak:

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Buda pest, József krt.36. (36-1) 3o3-Lo-7 5, proa rch @t-onIine. h u
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. ||l' fejezet 18.s (2)b) elírás van, ezt korrigá|ni ke||.

- A tervezett épÜletek visszahúzott eme|eti szintjére vonatkozó e|őírás egyszerűbb |esz.

- Ezze| párhuzamosan az eddigieket magyaráző f .,3.,4., ábrák is tör|ésre kerü|nek.

(6)Jelenleg a Józsefuáros terí.i|etén az építtetők gépjármű-e|he|yezési köte|ezettségérő| a lslfoLl.
(|||.18.) tinkormányzati rendelet tartalmaz e|őírásokat. TekintetteI arra, hogy a BVKSZ hatá|yát

Vesztette, így jogbizonyta|anság jott |étre. A he|yi sajátosságok figyelembe vételére nincs más |e-

hetőség, csak ha a .lórÉsz-be rendeIkezések kerü|nek beIe a parko|óférőhe|yekre vonatkozóan.

s.s
(1) A 1l.s (7) módosítása miatt sziikséges ezen e|őírás pontosítása.

(2) Lf/A övezetben (a Tisztviselő te|epen az Elnök utca mentén) a megengedett építmény magasság
jóval alacsonyabb a kialaku|t mértékné|, a mai épü|etek mel|ett az új beépítések nem tudnak i|-

|eszkedni a meglévőkhöz. A javaso|t építmény magasság 7,5 méter. A többi építési e|őírást is a

megengedőbb paraméterhez kelI hangoIni.
(3) A pavilonok, vendég|átóhelyek, kerékpártárolók eIhe|yezésére vonatkozó e|őírásokat és a terü|e-

tek fenntartására vonatkozókat a lakóte|epi kozhaszná|atú terekre is ki ke|| terjeszteni. Ezze| a

kozhaszná|atú magánterületek he|yzete is egyérteImű |esz.

6.S.
(1) - (2) A zo|dterületeken / parkokban a kerítés je|en|eg 1,2 méter magas lehet, a módosítás alapján

1,8 méter magas kerítés is |étesíthető |esz.

(3) A jelen gazdasági he|yzetben a beépítési köte|ezettség lazítása a realitás irányába ad kedvez-

ményt.

7.S
(1) A műem|éki kornyezetek fe|soro|ása pontosÍtja a Szabá|yozásĺTeruen szerep|ő |ehatáro|ásokat.

(2| A védelemre javaso|t épü|etek kozü| az arra érdemesek bekerĹi|tek a helyi építészeti értékek

védelméről sző|ó 5f/2o11.(|X.19.) sz. önk. rende|etbe, a védendő fasorok és zo|dterü|etek pedĺg

a Kerü |eti zö|dfe| ü|et fen nta rtási és környezetvédeIm i koncepcióba.

(3) rd. 1.5.

8.S.
(1) 

^3L4l2oL2'(X|.8.) 
Korm. rende|et 43.5 (1) bekezdés c) pontja a|apján az elfogadást követő na-

pon hatályba |ehet |éptetni a módosító e|őírásokat.

(2) A Szabályozási Terv|ap javításait egyéb sport- i||etve oktatás szakmai előírásokhoz va|ó igazodás

teszik sztikségessé.

(3) Az építésĺe|őírásoknál szokásos módon, a kihirdetést kovetően indított ügyekben ke|| aIkalmazni

a módosított e|őírásokat, mert nĺncs olyan indok, ami mást tenne szükségessé.

Pro Arch. Építész stúdió

1085 Budapest, József krt'36. (36-1) 303-10-75, proarch@t-onIine.hu
12



lorÉsz vóoosíĺÁs zorą

a ńrÁľvleszro ľvl u ľu xeR Észe r
Módosítások a lorÉszBEN,

Áltatános problémák,

A rende|etben ke|l szabályozni, hogy a kerü|et k<jzterÜ|etein a nem haszná|t kĺjzművezetéke-

ket az átépítéstik esetén, el ke|| távo|ítani (5.5 (3).

A Városképvéde|mére vonatkozó e|őírásokat a védett épü|etek be|ső udvarain és a lépcsőhá.

zak fa|ain megjelenő kábe|ek, közmíívezetékek elhelyezésére Vonatkozó e|őírásokkaI keIl ki-

egészíteni'(l|. fejezet 6.s (4)

A homlokzat átaIakításokró|, nyí|ások eIhe|yezésérő| az önkormányzat már rendeIkezettígy az

ezekre Vonatkozó e|őírás tör|ése szükséges. (||. fejezet 6.s (5)

A reklámokra vonatkozó e|őírások tör|ése szükséges, mive| ezekrő| az onkormányzat kü|ön

rendelkezik. (ll. fejezet 7.5)

Az onkormányzat szĹikségesnek |átja az előírások á|ta|ános részében a közterületekre és a

közterÜ|etként haszná|t, il|etve a közterü|etre nyí|ó magán terÜ|etekre vonatkozó e|őírások

kisebb módosításait, mivel a je|en|egi gyakor|atot a mai szabá|yozás nehezíti, de rendezett

módon az e|he|yezésüket nem o|dja meg'

A (|ll. fejezet ].o.5 (1.)-bekezdésbő|tör|ésre kerĹil a vendéglátóhe|yekre vonatkozó megje|ö-

|és, mive| a jelentkező új igényeket a szabá|yozásiterv nem tüntetife|'

A (|l|. fejezet lo.s (2.)-bekezdés megváltozik. Az e|he|yezhető építmények kia|akítását és e|-

he|yezését kozterü|et aIakítási terven ke|| bemutatni. Lehetőség |esz é|eImiszerárusító he|ye-

ket is üzeme|tetni köztéren.

A pavilonok, vendégtátóhe|yek, kerékpártárolók e|helyezésére vonatkozó előírások kiegé-

szítése szükséges.(||. fejezet 10.5 (2)pavi|onokra, (3) teraszokra, (8) kerékpártáro|óra,lV. feje-

zet 26.S (1) d) |akótelepi közterÜ|etekre vonatkozó előírások)

A parkoló ethelyezésre vonatkozó szabá|yokat is rögzíteni ke||ene a lorÉsz-oen. Je|enleg a

Józsefuáros terü|etén az építtetők gépjármű-eIhe|yezési köte|ezettséeérő|aL5l2o11. (l||.1"8.)

önkormányzati rende|et tartaImaz e|őírásokat. A je|en|eg hatá|yos oTÉK azonban a heĺyi épĹ

tési szabályzat kereti közé uta|ja a parko|ó férőhely szám meghatározását. Tekintette| arra,

hogy a BVKSZ hatá|yát Vesztette, így a he|yi sajátosságok fĺgye|embe véte|ére nincs más |ehe-

tőség, csak a lorÉsz-oen va|ó rende|kezés esetén, 
^L5/fo77. 

(|||'18.) rende|etet nem |ehet

módosítani, csak vá|tozat|an formában aIkaImaznĺ vagy hatá|yon kívü| he|yezni, a feIhataIma-

zó rendeIkezések vá|tozása miatt.

A kerü|etnek prob|émát je|ent az üres telkek ideig|enes hasznosításának szabá|yozása. Eze-

ken a terü|eteken szabá|yozni kel|,- átmenetije|leggel, az 5 éves beépítési köte|ezettség ĺde-

jére,- a romkocsmák, ĺdeig|enes parko|ók, egyéb környezetet nem zavaró hasznosítás építési

feltéte|eit. (|||. 15s (7)

Parko|óházak fe|etti zö|dfe|ü|etek kia|akítására vonatkozó szabá|yok a helyi építési e|őírásban

tobb he|yen szerepe|nek, ezek összhangját ke|| megteremteni.(||. fejezet 11.s (6) zo|dfe|Ü|et

minimumra vonatkozó e|őírások és a lIl. fejezet 20.5 (2) parko|óház zö|dfelü|eteĺre vonatkozó

e|őírások)

játszóterek kerítése je|en|eg L,f méter magas lehet, a módosítás alapján 1,8 méter magas ke-

rítés is |étesíthető |esz. (V. fejezet 37. s(4) a)1. aIpontja)
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Beépítésre és beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások

o A régi épü|etekben tobbszor e|őfordu|ó prob|éma, hogy a fö|dszinten |évő és a közterÜ|etre

nyí|ó, kihaszná|at|an üz|etet |akássá szeretnék átminősíteni. A JTKÉsZ erre vonatkozóan nem

tarta|maz előírást' |||. fejezet 13.S-a erre vonatkozóan új bekezdésse| egészü| ki (6). Az e|őírás

szerint; KL-KT kozterü|et felö| közvet|enÜ| |akás nem nyitható.

o A nyí|ásokka| megnyitott o|da|hom|okzatok között 10 méteres távo|ságot kel| tartani, szom-

szédos telken új beépítés e|he|yezéséné|. Sziikséges a köte|ező távo|ság nagyságának átgon-

dolása. (|l|. fejezet 14.s (3)

o Építménymagasságra vonatkozó e|őírásokban módosuInak:

ĺ||. fejezet 18.s (2)b) elírás van, ezt korrigálni ke|l: ,, A párkány közterü|et fe|ö|i |egnagyobb

magassáfiĄem |ehet nagyobb a tombben kia|akult |egnagyobb párkányná| és legfeljebb 3

méterre| iěń,et nagyobb a csatlak oző, azövezetre e|őírt |egkisebb építmény magasságot e|érő

épü|etek építménymagasságának értékéné|.,,

A tervezett épÜ|etek visszahúzott eme|eti szintjére vonatkozó összetett előírás egyszerűbb

lesz: A Rendelet Il|. fejezet 18.s (2) c),I.2.3. a|pontjaĺ he|yett új c ) a|átörés kerÜ|:

,,A tervezett épĹi|eten visszahúzott épületszint a megengedett párkánymagasság vona|átó|

húzott 45%-os sík a|att |étesíthető.,,
Ezze| párhuzamosan a 2..3., 4. ábra is tör|ésre kerü|.

o L2/A övezetben (Az Elnök utca me||etti Tisztvise|ő te|epen) a megenge-

dett építmény magasság az általánosan kia|aku|t mértékné| a|acsonyabb, a

mai épÍ.i|etek me||ett az új beépítések nem i||eszkednek a meg|évőkhöz. A
javaso|t építmény magasság 7,5 méter. A többi építési előírást is a megen-
gedőbb paraméterhez ke|| hango|ni.

(lV. fejezet 24.5 (rl

s saroktelek esetén,
sx sarok telek esetén és o szomszédos beépítésekhez illeszkedve, illetve kiolakult óllapotnól al-

kalmozható

o A játszóterek kerítéseinek magasságára vonatkozó e|őírásokat módosítani ke||' (V. 37's (3) (4)

Prob|émát je|ent, hogy egy részük nem keríthető e| és a jelen eĺőírások szerint 1,5 méterné|

magasabb kerítés nem |étesíthető.
o 38.5 (3) bekezdésben szabá|yozott beépítési kötelezettség sajátos jogintézményének e|őírása

módosu|, mive| a gazdasági körü|mények sok esetben nem teszik lehetővé az 5 éven be|ü|i
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beépítést. így a szabá|yzat vá|tozásával a HW-nek kĺje|ö|t terti|eteken a beépítési köte|ezett-

ség 10 évre meghosszabbítható.

Függe|ékek módosítása
C Az 1. számú, a műem|ékek jegyzéke módosu|.
o A 5.,6., 7. függe|ékek törlésre kerü|nek.

KszT, Rajzi munkarészek korrekciója

o A szabá|yozásitervet az aktuá|is a|aptérképen ke|| ábrázo|ni.

o A szabá|yozási terv 10-es szelvényén, a 38855 és 38852/6 hrsz-ú telkeken (3f3,325 tömb) az

építési he|y módosu|, lgy a sportpá|yák szÜkség szerint az UEFA előírások betartásávaI a meg-

fele|ő irányba tájolható lennének.

o A szabá|yozási teruen ábrázo|ni ke|l a már e|fogadott KSZT-ket.

o,, Lu d ovi ka,, KszT, 63 l zoLŁ{x|.23.|, te rvező : M ű he |y Zrt.

o,,LL!,, -est<jmb KSZT, 27 /2ot3(xl.13.) tervező:KAS|B Kft.

o Nemzeti Lovarda és környezete KSZT, 78/zoL4.(v|.L2'|teĺvező: Műhe|y Zrt.

o Józsefvá rosĺ Pá |ya udva r KszT, 50 /2013.(X| |.5.) tervező: M űhe|y Zrt.

o A kerü|eti szabá|yozásban a 2007-évben érvényes törvény szerinti műem|ékĺ kĺirnyezeti |eha-

tárolásokat a térképi me||ék|etek nem tüntette fe|. A szabá|yozási terven csak a műem|éki hi-

vatalok á|ta| 20O7.ben korrĺgá|t |ehatáro|ások szerepeInek. Ez sokszor megnehezíti a hatósági

munkát, mive| a szomszédos tĺjmbökben nincs ábrázo|va az értékvéde|mi érintettség. A mű-

em|éki környezet ábrázo|ását az önkormányzat már egyeztette a Műem|ékek megóvásának

érdekekért fe|e|ős Hivata|okka|. A jelen munka kapcsán ezeket a lórÉsz műemléki fe|soro-

lást tanalmazó függeléke kiegészítéseként ke|l elfogadni az egyeztetett műemléki környe-

zet lehatárolásokat.

o A Corvin-Sétány területén az érvényben lévő szabá|yozás a párkány magasságokra vonatko-

zó e|őírásokkaI több helyen kor|átozza építési |ehetőségeket.

Az új közterÜ|et me||ett a Nagytemp|om és a Szigony utca között (Leonardo da Vinci és a

Bókay utca me||ett), a Práter és a Tömő utca közotti zónában a párkány magasság vá|tásra

vonatkozó he|yek szabályozása tör|ésre kerü|t. A magasságra vonatkozó e|őírás nem módo-

sul. A tĺjmbökben az új épületeknél a megengedett párkány magasság továbbra is 23 és 30 m

között engedé|yezhető. A módosítás a tervezőknek nagyobb |ehetőséget biztosít a változato-

sabb utcai tömegformá|ásra. A szabá|yozási terven a kia|aku|ó hat építési tömbben tor|ésre

kerü|t a két párkány magassági e|őírás határát je|ző (vi|ágoskék) határvona| és annak kottája.

Ezek módosítását is tartaImazza a 4 sz. szelvény módosítása.
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