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Városgazdálkodási

és PénziigyĺBizottság

Humánszolgáltatási Bizottság
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véleményezix

véleményezi

tr

Határ ozati jav as|at a bizottság, szämára:

A

Varosgazdálkodási

és PénzĺigýBizottság javasolja a

Képviselő-testĺiletnek az

előterj esztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képvise|ő.testĺilet!

L
A

Előzmények

48120|4.(III.05.) száműhatźtrozatában a Képviselő-testĹilet úgy döntĺitt, hogy módosítja a
Szabá|yzatáről szóló 66/2007. (KI.12.) önkoľmányzati rendeletet
Józsefuaľos Kerületi Építési
(JóKÉSZ) a 36038 he|yrajzi szźnnű telkeket magában foglaló területre (146. tĺimb)
vonatkozóan úgy, hogy azon az átközlekedés lehetősége továbbra is biztosított legyen.

Az

(V.16.) szźmű hatźrozatźban a Varosgazdźikodźlsiés PénzíigyiBizottság
ProArch Bt-t nýlvanitotta atęwező kiválasztására irányuló beszerzési eljrĺras nyeľtesének.
53312014.

a

A JóKÉSZ módosítása

az egyszeríisített eljárás keretében folyhat a telepütésfejlesztési koncepcióról,
az lntegräit telepiilésfejlesztési stratégiráról és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményelaől szóló 3|4/20|2. (xI'08.). Korm. rendelet 32. $ (4)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
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A beteľjesztésindoka

egyszerasített eljáras első szakasza apaĺtnerségiegyeztetés, valamint az źillarĺ:đgazgatási
szervelĺ&e1 a véleményeztetésiszakasz lefolyatása. Ezek |ezźtrźsárő| a 3|412012. (xI.08.).
Korm. rendelet 39.$ (2) bekezdése aLapjána Képviselő-testiiletnek szůikségesdöntést homia.

Az

ilL

Tényállási adatok

A

tervezďési feladatokra vonatkozó szeľződés 20|4. május 30-an a ProArch Ę!-vel a|źńrźsra
kerĹilt. z\ teľvoző az egyeztetéshez sziilĺséges anyagot ?"o14. július 24-én az onkormźnyzat
ĺészercátadta, a véleńényezo éůIarĺńgazgatźsiszerveknek a kikiilđés2014. július 28-źn
megtortént. A véleményekbeérkezésérejogszabályban megállapított 15 nap 20t4. auguszľus
20-éLn lejáĺt.

Iv.

A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

a 36038 he]ryrajzi szźtmű telkeket magában foglaló teľületre (146.
tömb) beérkezett véleményekelfogadásaról dönt a Képviselő-testiilet, egýttal |ezźr1a a
partnerségi egyeztetést és klzdemény ezi az állami főépítésznéla zärő szakmai véleményének
kiadását.

A JoKÉSZ módosításaról,

v. A döntés célja, pénziigyi hatása
A dĺintéscé|ja a véleményezésieljĺĺľas|ezátása

és az állami foépítészzźĺrősza|mai

véleményénekmegkéľése.

A

döntés pénzĹigý fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikłirnyezet
A településfejlesztésikoncepcióról, az

integrált telęülésfejlesztési stľatégiaról és a

eszközi>k'ró|, valamint egyes településrenđezésisajátos jogintézményekről
településrenđeżési
szo1ó l I4l2O|2. (XI.8.) Korm. rendelet 39'$ (2) bekezđésea|apjźn a Képviselő-testtiletnek
szĺikséges döntést hoznia a településrenđezésieszköz<ik ĺnódosításanak véleményezésieljarási
szakaszttnak|ezárásfu ő|.
F enti

ek a|apj tn kérem az a|thbi hattr ozati j avasl at

el fo

gadás át.

H,łľÁnozłTIJAVASLAT
A Képvise|ő-testĺilet

1.

rúgy dtint'

hogy

a Józsefuáros Kerületi ÉpítésiSzabtiyzatźről szóló 6612001. (X[.12.) ĺinkormányzati
36038 he|yĺajzi szäm'ű telkeket magában foglaló területre (146.
ľenđelet(J9KÉSZ),
.móđosítási
eljárásának véleményezésiés partneľségi egyeztetési
tömb) vonatkozó
szakasztlt|ezárja.

Felelos:

Polgármester

Határidő: f0|4. algasztus 27.

2.

ahatźrozat 1. pontja a|ap1źn felkéľia polgármestert, hogy kezdeményezze az állami

f(iépítészné|a végső szakmai véleményénekkialakítását.

Felelős:

Polgármester

Határidő: 2014. auguszhs 27.

A dtintés végľehajtásátvégző szer:vezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítésziUgyosztály
Budapest, 2014. auguszrus

ł1{.:

dľ. Kocsis lN Iáté,
í-.
polgármesteľ
Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina
jeeyző
nevében és megbízásából
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Kerületi Szabályozási Terv
módosítás
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Pro Arch. Építészstúdió
2014. jú|ius

Budapest, Főváros V||l. kerĹi|et
KoRANY| sÁľĺoon -lu-És - oucolrllcs -

olószĺe l sÁľuuel uľcn Álrł ĺnrÁRolĺĺrRÜLrrRe

Kerü|eti Szabá|yozási Terv módosítás

Megbízó: Budapest,

VIIl. kerület onkormányzata

1085 Baross utca

Tervező:

Vezető tervező

Vó rosre

Pro Arch. Építészstúdió
1085. Budapest József krt. 36
T IF: (71 303 1075, proarch@t-online.hu
R. Takács Eszter, ok|. építészmérntik,
vezető telepÜ |ésterv ező TÍt-oI-2883/01

ndezés, építészet: R. Takács Eszter, ok|. építészmérnök,
Adorján Anna, okl. tájépítészmérnök, teIepÜlésmérntik

Pro Arch. Építész
stúdió

1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303-1.0-75,proarch@t-online.hu

vezető tervező: R'Takács Eszter

Budapest, Főváros V||l. kerü|et
roRłlrlvl sÁrĺooR -ltrÉs - oue orulcs - ollszecl sÁuurl urcn Álĺłt-HłĺÁRoLĺĺeRÜLEľRE

KerÜleti Szabá|yozási Terv módosítás

Bevezetés, e|őzmények

t.
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KARÉSZEK

t.1. onkormányzati

..2.

il.

rende|et JoKÉszmódosításról

KSZT módosítás

nnľÁľvlaszTó

M u N KARÉSZEK

ll.1. Településrendezés
Il.1.1. TerĹilet és a tervi e!őzmények bemutatása
11.1.2.

Tervjavaslat

|!.2. Közlekedés

tl.3. Zöldfelületek

ll.4. Kiirnyezefuédelem
l|.5. KözmííeIlátás
lt.6. orŕikségvédelem

ilt.

MELLÉKLETEK

Pro Arch' Építészstúdĺó

1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303-10-75,proarch@t-onIine.hu

vezető tervező: R'Takács Eszter

Budapest, Főváros V|l|. kerü|et
roRÁrĺvl sÁNDoR -llrÉs - oucorrllcs - ollszect sÁrr,luel UTCA ÁLTAL HłrÁRolrre RÜlĺĺRt

KerÜleti Szabá|yozási Terv módosítás

Bevezetés

A

V||l. kerÜ|etĺ önkormányzat képvise|őtestü|ete a 63l2ot2(X|.23) számon jóváhagyott, Ludovika Campus KSZT (Műhely Zrt.)
kismértékűmódosítását határozta e|.

A tervezés cé|ja, hogy a módosítás a Főváros fe1|ődő, áta|aku|ó térségében,a Nemzetĺ Közszo|gá|ati
Egyetem melIett |évő tömb átépü|ését,a beépítésvárosias struktúrájának kiépü|ésételősegítse.

A KSZT módosítás az e|mú|t években kido|gozott és jóváhagyott szabá|yozási terv fej|esztési szándé.
kaiva| és rendezési e|veĺve| osszhangban van. A terv egyszerűsített Ál|amigazgatási egyeztetésĺe|járássaI készÜ|.

A terü|et me||ett a Korányi Sándor utca másĺk o|daĺán a Lovarda megúju|, s ezzel összhangban a vizsgált tombbel szemben egy kor|átozott
forgaImú szemé|ybejárat nyí|ik a Campushoz. A jóváhagyott szabá|yozás szerint, a bejárathoz vezető gya|ogút részére a tömbben kozterÜ.
|et került kia|akításra. A keskeny te|keken a zártsorú, magas házak kö.
zott átvezetett gya|ogutat, a je|en á|lapotok szerint,- zárt tűzfa|ak határolnák.

A módosítási javas|at szerint, az utcai térfaIat meghatározó

épü|et
építésére|esz |ehetőség a gya|og út fe|ett. A kozterü|etĺ szabá|yozás
he|yett, építésite|ek |esz, me|ynek a fö|dszĺntjén a gya|ogos átköz|ekedést biztosítanĺke||. íey a Lovarda me|ĺetti gya|ogos bejáró a Baross
utca fe|ö| ĺs megközelíthető |esz, de a tömb zártsorú utcai térfa|a városképĺszempontbó| nem sérü|.

Pro Arch. Építészstúdió

1085 Budapest, József krt.36.(36.1)303-10-75,proarch@t.online.hu

vezető tervező: R.Takács Eszter

Budapest, Főváros V||l. kerÜlet
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Kerü|etĺ Szabá|yozási Terv módosítás

l.

JÓVÁHAoYANDoMUNKARÉSZEK

l.1. Budapest Főváros VIll.
...l

kerĹi|et Józsefuáros önkormányzata

Képvise!ő-testü|etének

fot4.|...| iinkormányzati rendelete

(JóKÉsz) szó|ő 6612007. (xl|.12.) önkormányzati ren.
delet módosításáról a Korányi Sándor.|llés Dugonics. Diószegi Sámuel utca által határolt 146.
Szabá|yzatárót
a Józsefváros Kerüteti Építési

ttimb területére

Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testÜ|ete az építettkörnyezet
a|akításáró| és véde|méről szó|ó 1997' évi LXXV||l. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. s (1) bekezdésében kapott fe|hatalmazás a|apján, Magyarország helyĺ önkormányzatairó| szó|ó 2011.évi CLXXX|X.

törvény 13. s (1) bekezdés 1' pontjában, és az Étv.s. s (1) bekezdésébenmegá||apított fe|adatkörében eljárva a következőket rende|i

e|:

1.9.
(1) Ez a rende|et a kihirdetéskor |ép hatá|yba.
(2) E rende|et hatá|yba lépéséve|a JKSZT azonos |ehatáro|ású részei he|yébe e rendelet 1. me||ék|eté-

nek szabá|yozási tervi eIemei |épnek.
(3)A szabá|yzatot a kihirdetést követően indított építésĺ
Ĺigyekben

Budapest, 2014.

ke|| aIkaImazni.

..........

Rimán Edina

dr. Kocsis Máté

iesvző

polgármester

Pro Arch. ÉpítészStúdió

1085 Budapest, József krt'36.(36-1)303-10-75,proarch@t-on|ĺne.hu

vezető tervező: R.Takács Eszter
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Budapest v||ĺ. ker|l|et

í46. tömb szabályozás| teN
Módosĺtási javas|at

Budapest, Főváros V|||. kerü|et
KoMNY| sÁNDoR -ll-t-És - oue

|l.
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KerÜ|eti Szabá|yozási Terv módosítás

ańľÁľvlnszro ľvlulĺxARÉszEK

ll. 1. TelepĹilésrendezés

Tervi előzmények
iš:t.==

A tervezési terü|et Budapest V||l. kerÜlet
Korányĺ Sándor utca - |||és utca . Dugonics
utca . Diószegi Sámue| utca á|ta| határo|t,
Ĺ 146-os tömbje' A terÜ|et a ,,Ludovika

Campus,, kerü|eti szabá|yozási tervének
részétképezte (63l2oL2(X|.23.) önk. ren.
de|ettel jóváhagyva), a tervezett Nemzeti
Közszo|gá|ati

Egyetem kozvet|en környeze.

téhez tartozik.

A tervezési terü|et közvet|en környezetében a Nemzeti Kozszolgá|ati Egyetemhez
kapcso|ódóan ot fej|esztés megvalósítása
van fo|yamatban: a Campus oktatási épülete és a Ludovika épü|et felújítása, új
Sportközpont és uszoda |étesítése,Ko||égium és Lövészetĺ csarnok a Dĺószegi Sámue| utca mellett és Lovarda, |ovas gyakor|ó pá|ya a KorányiSándor utcáná|.

Pro Arch. Építészstúdió
1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303-10-75,proarch@t-onIine.hu

vezető tervező: R.Takács Eszter

Budapest, Főváros V|||. kerÜ|et
roRÁľlvl sÁNDoR -tt-lÉs - oueoľĺlcs - olószecĺ sÁvuEt- UTCAÁLTAL HATÁRoLTTERÜLETRE
Kerü|eti Szabá|yozási Terv módosítás
A tömb Budapest kiterjesztett be|városi zónájában he|yezkedik e|, aho| a |egfontosabb a be|ső komp.
|exĺtás megőrzése me||ett a Iakófunkció megtartása, a szerkezet fe|lazítása és a park és térrendszer
fejIesztése.
KERETTVEZETEK
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FSZKT kivonat

A

terület je|en|egi besorolása

az

FSZKT.nak és Budapest TeĺepÜlésszerkezeti tervének megfe|e|ő, nagyvá

rosias

zá

rtsorú |akóterÜlet.

A kerti|et övezetĺ tervében az FSZKTnak megfeleĺően L1-V|||-1 tjvezetbe
soro|t a tömb egésze. A maxĺmá|is
lt/lł r ł ł.. ł ł ?. ť. r.r í í áŕ|
y\.' \..1 ł \.. t l a t L t ttl]!
|..í J. đJ'' |. ŕ... ĺ ŕ l.. ď f f, ,!.
t i a aii r t ł t ! t.r lt1ltł
1

párkánymagasság 21 m'

A

tervezett gyaIogos átkötés

á|taI

érĺntettte|ek is |akóövezeti besoro|ásban van.

kerÜ|et övezeti terv kivonat

Pro Arch. Éoĺtész
Stúdió

1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303.1.0-75,proarch@t-on|ĺne.hu vezető tervező: R.Takács Eszter

Budapest, Főváros V|||. kerület
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KerÜ|eti Szabá|yozásĺ Terv módosítás
A tömbre vonatkozó szabá|yozás _ 63/2o72.(x|.23.) önk. rende|ette| jóváhagyott orczy kert és kör.
nyezete KSZT
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A tervezett |étesítményeka meg|évő zárványtertiIetek feltárását is szükségessé teszik, a tervben gya|ogos fe|tárások, új kapuk szerepe|nek a Ludovika tömbje körü|. A tervezési terÜleten a KVSZ a Korányi Sándor utca felo| is Iehetőséget ad a campus megkoze|ítésére'
A tervezési terÜ|eten gya|ogos összeköttetés he|yét a teljes teIek szé|ességénekkiszabá|yozásáva| (19
m) biztosŕtja' A tömb többi terü|ete L1-V|||-]. nagyvárosias lakóterÜ|eti ovezetbe van soro|va.
A

tomb az L1-Vll|-1 építésiovezet e|őírásai (JóKÉSZ 22'5

(1) és (2) bekezdései)
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Kerü|eti Szabá|yozási Terv módosítás
A terü|et bemutatása

A tervezésiterü|et K|inikák és a Füvészkert, az áta|aku|ó Ludovika tömb és a jobb korokat |átott Dugonĺcs utcaĺ és Diószegi Sámue| utca Iakótömbökkel határos.

A beépítésötvözi a nagyvárosĺas és kisvárosias karaktert: a tombön be|Ül mú|t századi fö|dszintes

udvaros, százade|ejei 4 szintes bérház és 90-es években épĹilt 6 szintes társasház, iskola és idősek
otthona is ta|á|ható'

a század

e|eji 4 szintes bérház párkánymagassága
megegyezĺk a 90-es években épÜ|t 5+T szintes |akóházéva|, , a régi házak míves hom|okzati díszítései
me||ett, az újabb kor épü|etei dísztelen, puritán homIokzatúak

A korszakok kü|önbségei ĺs jó|

megÍigye|hetők,

I
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KerÜ|eti Szabályozási Terv módosítás
aIaku|ása, arcu|ata
A tömb beépítésének

*

Il. katonai felmérés(1806-1869)

Látható, hogy a vizsgá|t tömb határai kia|aku|.
tak, a terÜ|eten egy-két épü|et már megépü|t.
,, utcára zárő,,
Ezek, feltehetően fö|dszintes
épÜ|etek
A térképszerint, az |l|és utca je|entősebb útvonal vo|t a Ká|vária tér és a Ludovika között,
me|y két városi teret kötött össze, az egyiken a
ká|vária a másikon a kút á||t.

||l.

katonaĺ fe|mérés (1884)

A térképszerint a városi szövet sűrűbb |ett, de
ebben az időben is,- feltehetően,- a fö|dszintes

o|dalhatáron á||ó i||etve keretes beépítésa jelIemző.

XX. század e|ején, szecessziós stí|usban épÜ|t az
|||és utca.Korányi utcaĺ sarokház

és az

isko|a

épü|ete. A város és a kerii|et Az 1.970-as évektő| a fö|dszintes beépítésfe|számolását indította el.
A XXl. században újra a terü|etek fe|értéke|ődésefigye|hető meg, ekkor, a 90-es évek kozepén éptilt a
két tomb között á||ó idősek otthona, és egy 5 szintes |akóház a Korányi Sándor utcában.
Az e|múlt évszázadban a terület intenzitását je||emző szintterÜleti mutatószám (az egyes te|kekre

Vetített hasznos terü|et nagyság) 10-12 szeresére nőtt. A régĺ,kis zártsorú beépítésto,4-o,5 - tis értekke|je||emezhetjÜk. Az intenzitás háromszorosára nőtt a több szintes bér-|akóházakná|, aho| ez az
értékL,4-L,9. A mai beépítésekné|a szintterÜ|eti mutató 4.5 ktizött van.
Pro Arch. Építészstúdió
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KerÜ|etĺ Szabá|yozási Terv módosítás

A tömbben

a|apvetően |akófunkció dominá|,

azonban a két je|entős intézmény is taĺá|ható: a

Dugonĺcs utcai á|ta|ános. és középisko|a és az
AranyaIkony idősek otthona az |||és utca me|Iett (L a|akban két telek összevonásáva|).

A Diószegi Sámuel utca _ Korányi Sándor utca
sarkán ta|á|ható az egyet|en, kereskede|em és
irodafunkciójú épü |et.

A ttlmb többĺ |akóházának fö|dszinti funkcióĺ
koztitt is megta|á|hatók kereskede|mi, szo|gáltató létesítmények(Dugonics u.- ||lés utca sarki
ABC, ||lés-utca . Korányi S utca . vendég|átóhe|y
F(ívészkertvendéglő).
Je||emző a terü|eten hogy az önkormányzat

tu.

Iajdonában aIacsony szintszámú, viszony|ag
rossz á||agú épü|etek vannak. A három kisebb
ingat|an közül a Dugonics utca 11. szám alatti
társasház

A

Dugonics utca 17/27 szám a|atti Dugonĺcs

András Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium, Kövessi

Erzsébet Baptista SzakközépĺskoIa, Szakiskola

épĹi|ete is onkormányzati
tulajdonban van. A nagy múltúintézmény

és Gimnázium

épÜ|ete kielégítő á||apotú.

A tombre je||emző a kontrasztos beépítés,az új

építésű,4-5 szintes házak, 80-100%-os beépítés
me|lett fö|dszintes épü|etek is megta|á|hatók.

Az

aIuĺhasznosítottte|kekné| a beépítés

mértéke2o.5o% köztitt vá|tozik,

építménymagasság 4,5.6 m között

Pro Arch. Építészstúdĺó

1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303-10.75,proarch@t-onlĺne.hu
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KerÜ|eti Szabá|yozási Terv módosítás

Tervjavaslat

A 146-os tombre a .lorÉsz L1-V|||-1 nagyvárosĺas |akóterÜ|etre vonatkozó e|őírásai érvényesek' A
3603812 hrsz-ú ingat|an közterü|etként van szabá|yozva. Az érvénybenlévő szabályozás szerĺnt, a 19
méter szé|es közterÜ|eti sávot zártsorú beépítéshatáro|ja. A ktiz|ekedésfej|esztési javaslat a terÜ|eten
átmenő gépjármű forga|omma| nem számol, csak gya|ogos átjárás számára tartja fenn a te|ek terti|etét.
A módosításĺ iavas|at szerint, a tömbre érvénves e|őírások az eddig közterü|etként szabá|vozott teIekre kiteriednek. a 36038/2 hrsz-ú ĺneat|an is beépíthető |esz. A beépítésfe|tétele. hogv a te|ken közforgaIom e|őtt megnvitott gvalogos átiárási |ehetőséget ke|| biztosítani.

Ate|ek az L1-V||l-1építésiövezet eĺőírásai(JlKÉsZz2'5

Í) és (2) bekezdései)építhetőbe,aza|ábbiak

szerint:
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A javas|at aĺapján a Lovarda bejárata a Baross utca fe|ő| gya|ogosan megkoze|íthető |esz, a tervezett

gyaIogos há|ózat megva|ósu|.
Az új beépítésse|a tombben |évő foghíj beépü|het, egységes nagyvárosias utcakép a|aku|hat ki.

l|.2. Kiizlekedés
Afejezet a 63/2012. (Xl.2j) Ludovika Campus KSZT módosítós olótdmosztó munkarészénekterĺjletre vonatkozó
vizsgálati és javoslati elemeinek felhasználásóval került összeóllítósra (tervező MĹj-hely Ztt., közlekedéstervező
munkatárs: Rhórer Ádóm Közlekedés KÍt.)

KözIekedési há|ózati eIemek
A terü|et kozvet|en elsőrendű főúthálózati kapcso|ata az Ü||ői út. A 2x3 sávos, forgalmát összehango|t
je|ző|ámpás csomópontokka| szabá|yozva bonyoĺÍtják |e. Az Ü||őĺ úton balra kanyarodási |ehetőség

van a Korányi Sándor utcai csomópontban, a terület e|sődIeges megkoze|ítése innen valósuIhat meg.
A terÜlettő| DK-re át|agosan 1 km távo|ságban húzódik a Könyves Ká|mán körút, a főváros osszes sugárirányú főútjávaI kapcso|atot biztosító Hungárĺa gyűrű része'

Másodrendű főút a terÜ|ettő| északra át|agosan 800 méterre húzódó Baross utca a Vl||. kerÜ|et K-NY-I
irányú tengeĺye.
A terÜ|etet az e|sőrendű főút Ü|lői útta| és a másodrendű főút Baross utcávaI a Korányi Sándor utca
és az |||és utca gyűjtő utak kötĺk tissze. Mindkét gyűjtőút 2x1 sávos, kéto|dalĺ |eállósáwa|. A terü|etet
ke|etrő| határo|ó Diószegi Sámue| utca is gyűjtőút, 2x1 forgalmĺ sávva| és kéto|dali leá||ósáwa|. A
tervezési terü|et ttimbjét északró| határo|ó Dugonics utca kétĺrányúforgaImú kiszo|gáló út.

A főforgaImi utak csomópontjainak kapacitását, a jelző|ámpák ritmusát a forgaIomnak megfele|ően
alakították ki. A korányiSándor utcábó| a kihajtás K=600 Ejlóra, a forgalom Fcsó=400 Ej/óra, az Ü|lői

Pro Arch. Építészstúdió

1085 Budapest, József krt.36.(36-1)303-10-75,proarch@t-onIine.hu
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út felő| a Korányi Sándor utcába baIra nagyíves forga|om 27o Ej/őra a kapacitást 360 Ejĺőra 75%-ban
használja ki.
A terÜ|etet érintően forgaIomcsi||apításĺ iavaslatot tartaImaz a Nemzeti Közszo|gá|atĺ Egyetem fej|esz-

tési terve, ame|y a há|ózati besoro|ását nem érintené.A tömbön
átvezetését nem tervezte'

keresztül gépjármű közúti forgalom

Közosségĺ közIekedési há|ózati kapcsoIatok
A tervezési terÜ|et közosségi köz|ekedés szempontjábó| e||átottnak mondható, bár az e|érési távo|sá.
gok a nagysűrűségű járatoktó| nem fedik le a tömb te|jes terü|etét.

Pest dé|i részénekközösségi köz|ekedési tenge|ye a 3. metró vonal, közvetlen kapcsoĺatot bĺztosíta
Be|város, va|amint Észak- és Dé|-pest fe|é. A tervezési terü|ettő| át|agosan 700 m-re ta|álható a Nagyvárad téri és a K|inikák metróál|omás, gya|ogosan a K|inikák riividebb riton koze|íthető meg. A metró
csúcsidőben 2,5 percenként közlekedĺk, a terÜ|et utasforgalmának je|entős részétbonyolítja Ie.
Az orczy úton közlekedő 24-es vi||amos biztosítja az összeköttetést a Ke|etĺ pá|yaudvar, a V|||. kerü|et
északi része és a Duna part köztitt. A Fiumei út-orczy út - Ha||er utca vona|on ktizlekedő járat Diószegĺ Sámuel utcai megál|ója a terÜ|ettő| 3-400 méterre ta|álható'
A terÜĺettő| a Baross utcán köz|ekedő 83-as tro|ibusz, 9-es busz és a 99.es busz megá||ói is gya|oglási
távoIságra vannak.

Utasforgalom
A közösségi koz|ekedési e|emek je|entős szabad kapacitássaI rende|keznek' A terÜlethez köze|i szaka.
szon a 3. metróvona| át|agos napi utasforgaIma 170000 utas/nap/2 irány, a je|en|egĺ kapacitása
190000 utas/nap.
Pro Arch' Építészstúdió
1085 Budapest, József krt'36.(36-1)303-10-75,proarch@t-onIine.hu
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KerÜ|etĺ Szabá|yozási Terv módosítás

A 24-es vi|lamos utasforgaIma 11000-18000 utas/nap, kapacĺtása 22ooo utas/nap. A 99-es busz forga|ma a Kőris utcai szakaszon mintegy 10000 utas/nap.

Parkolási he|yzet
A tervezési terü|eten be|ü|i intézmények(idősek otthona, álta|ános iskola) jelentős parko|ási igénnye|

nem rende|keznek, a tömb közelében |évő intézményekidőszakos megnövekedő forgaIma azonban
esetenként érinti.

A Napsugár lakóotthon saját szint

a|atti garázzsa| rendelkezik. A Dugonics utcai Kövesse| E. lsko|a
parko|óigény 24férőhe|y, te|ken belÜli parko|ója nincs. A Magyar természettudományi Múzeum és a
FÜvészkert megkozelítése a tömb |l|és utcai határához köze| ta|á|ható, ide hétvégén,rendezvények

idején érkezik nagyobb számú gépjármű, ame|yek a Korányi Sándor utca tervezési terÜ|eten be|Üli
szakaszán is parko|nak'

A kozvet|en szomszédos intézmények (TÜdőgondozó) és kereskede|mĺ egységek (sEFT Kft.) pako|ása
te|ken be|ül mego|dott.
Hétköznap, munkanapokon a terü|eten a he|yi Iakosok parkolása je|entkezik a köztertileten, hiszen a
|akóházak tobbségében a te|ken be|ü| nem |ehet parko|ni. A fizető parko|ó zóna l||és utcáĺg történő
kiterjesztéséve| a tervezési terü|eten nagyon je|entős parko|ási terhe|ést je|ent az, hogy P+R terü|etté
vált a még nem fizetős terÜletkén az utcaszakasz. A metró re|atív köze|sége miatt a korábban Üresen
pangó utca hétköznap megte|ĺk parkoló autókkal. Ez a terhe|és várhatóan átmeneti, a fizető övezet
kiterjesztésével a P+R parkolás tovább tolódik, vagy áthe|yeződĺk más várositerÜ|etekre.
A tömb körÜ|i parko|ásaĺ |ehetőség közterü|eten, forga|ommaI párhuzamosan Ieá||ósávban:

o
o
.
o

Korányi Sándor utca 66 férőhe|y
|l|és utca 8 férőhe|y

Dugonics u' 60 férőhe|y
Diószegi Sámue| utca 8 férőhe|y'

A környező tombökben tervezett fejlesztések parko|óhe|y igénye te|ken be|ü| kerü| kia|akítására,

a

tervezésĺ terÜlet közteruIeteit nem terhe|i. A |átogatói parkolás elképze|hető, hogy részben a közterületen fog bonyo|ódnia szomszédos |ovarda esetében, ezafizető/nem fizető parko|ó zóna besoro|ástó| fÜgg'

Kerékpáros kapcsoIatok, gya Iogos |étesítmények

A területen a gya|ogos forga|om az intézmények köze|ében je|entősebb, itt gya|ogos átke|őhe|yek

biztosítják a biztonságos átjutást. Az utcák járdáĺ kiépítettek.
A környező tömbökben tervezett új ĺntézményekmegva|ósu|ásáva| |ehetőség nyílik a je|enIeg elzárt
terü|etek átjárhatóságának biztosítására, Az orczy kert a tervezési terü|et irányábó| a Korányi Sándor
utca me||etti aIulhasznosított és magántuIajdonú területek beéke|ődése miatt nem megközeĺíthető' A
tervekben a kert gyalogos e|érhetőségét a Ká|vária utca és a Sárkány utca meghosszabbításában szerepe|' A tombot érĺntően a tervben a gya|ogos összeköttetést a Dugonics és Korányi S' utca között a
36038/2 hrsz te|ken keresztü| javaso|ja a terv megva|ósítani. A tervezett gya|ogos kapcsolatná| forgaIomIassító gyaIogos átke|őhe|y megépítésétjavaso|ja.

A terÜ|eten je|enĺeg semmi|yen kerékpáros |étesítménynincs, fejlesztési javas|atban a Diószegi Sámue| utcai kerékpársáv kia|akítása szerepe|, ame|y a Korányi Sándor utcán tervezett kerékpárútta|,
kerékpársáwal az Ü||ői út me||ettĺtervezett kerékpáros útvonaIhoz csat|akozik.

Pro Arch. ÉpítészStúdió
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ll.3. Zöldfelületek
A fejezet o 63/2072. (Xl'23) Ludovika Campus KSZT módosítás alátámasztó munkarészénekterÍjletre vonotkozó
vizsgőlati és javosloti elemeinek felhosznólósóval készült (tervező M(Í-hely Zrt., tervező munkotársak: 1ólyom

Rudolfl.

A tervezési terü|eten a közhaszná|atú, közterü|eti zöldfe|ü|etek az utcai fasorok je|entik. A Korányi
Sándor -|||és - Dugonĺcs - Diószegi Sámue| utca á|ta| határo|t terü|eten két utcában is fővárosi védelem aIatt á||ó fasor ta|á|ható.

A Dĺószegi Sámue| utcai fasor ke|eti ostorfákbó|

(Celtis occidenta|is), ame|y |ehaj|ó ágaĺva| igazán
értékes,hangu|atos utcaképi e|em, je|entős értéketképvisel. A tervezési terijIet csak rövĺd szakaszon
érinti' A fasor hiányait az eredeti fafajjal ke|| póto|ni, megőrzendő.
á||

A Korányi Sándor utcai akácfasor (Robinia pseudoakacia) e|oregedett, az idős pé|dányok kivágása
miatt igen hiányos' A fasor pót|ására kőris egyedeket a|ka|maztak (Fraxinus sp'), ame|yek városi alka|mazása támogatható, jó törzsneve|ő, hosszan |ombtartó és e||ená||ó fajok, azonban habitusban a
Korányi utcai és Diószegi utcai fasortól is igen eĺtérnek.
A fasor további je|entős hiányaĺnak pót|ására vagy akár te|jes újrate|epítésére
is javaso|ható a kőris
a|kalmazása. A fővárosi véde|em miatt az ĺs megvizsgálandó, hogy az eredeti akác fajtáva| te|epítsék
teljesen újra az utcát, hiszen a fasor és egyben az utca karakterének megtartása fontos szempont.
Az |||és utca tervezési terü|etet érintő szakasza nem egységesen és a Dugonics utca egésze fásítat|an.
JavasoIható |enne egységes fafaj aIkaImazássaI az utcák Iega|ább egyo|daIi fásítása.
A tervezett övezeti e|őírások a zöldfe|Ü|eti arányra nézve nem változnak'

l|.4. Kiirnyezetvédelem
A fejezet a 63/2012, (Xl.23) Ludoviko Campus K,ZT módosĺtós alótómosztó munkorészénekterüIetre vonatkozó
vizsgóloti és javaslati elemeinek felhasználásával állítottuk össze (tervező M(i-hely Zrt., tervező munkatdrsak:

9óIyom Rudolf)'

A terü|et Budapest V|l|. kerÜ|etében található, régĺbeépítésűtömb.

A városon be|ü|i környezeti, tlko|ógiai he|yzetét a környező nagy kiterjedésű zö|dfe|ü|etek, intézményterÍ.iIetek pozitívan befo|yáso|ják. E|sősorban az intenzíven fenntartott Füvészkert hatása érezhető, a Ludovika tombje, az orczy kert pozitív hatása az Korányi Sándor utca me||ett |évő extenzív,
gyomos és szárazterÜ|etek (vo|t BKV buszgarázs) mĺatt nem érzékelhető már.
A tömb közvetlen környezetében |évő intézményiterÜ|etek jeĺentős áta|aku|áson mennek át a kĺjze|jövőben, ame|y a tömb környezeti á||apotát is befolyásolja. A tervezett zö|dfe|Ü|eti je||egű intézmény

fej|esztéséve| (Ludovĺka Campus, Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem és |étesítményeĺ)a környezet megújításaés a zöldfe|Ü|etek minőségi javu|ása va|ósu| meg a szomszédos terü|eten. Várhatóan a megúju|ó épü|etek és új |étesítmények kis mértékbennöve|ik csak a tertjĺet forga|mát, inkább pozitív hatásai lesznek érezhetőek. A konkrét tervezési terÜ|eten a tervezett fej|esztések kapcsán új |étesítmény nem jelenik meg.
Levegőszennyezettség

A terü|et |égszennyezettségi besoro|ása a 4/2oo2.(x'7.) KvVM rendelet a|apján 1. Budapest és kornyéke légszennyezettségi agg|omeráció. A térségbena |evegő á||apota közepesen szennyezett, a
mikrok|imatikai viszonyokat javítják a tömb környezetében |évő zö|dfe|ü|etek, rontják a környező
nagy forgaImú utak, e|sősorban azu||ői út köz|ekedési forga|ombő| származő |evegőterhelése.
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KerÜ|eti Szabá|yozási Terv módosítás
A környező terÜ|eteken tervezett fejlesztések hatására a terü|etre távolabbró|, pl az Ü||ői útról érkező
|evegőszennyezés ménékenem csökken, de a mĺnőségi zö|dfe|ü|etek és a rendezettség, fasorok pót|ása, burkolt fe|ü|etek kis mértékben javíthatják a Korányi Sándor utcai o|da| állapotát. A tömb másik
o|da|án |évő beépítésrea terv jelentős hatást nem gyakoro|.

A tervezési terĺj|eten be|Ü| |égszennyező pontforrás nincs, A tervezett KSZT módosítás hatására

új

pontforrás nem a|akul ki.

A köz|ekedésbő| eredő |égszennyezésen kívü| a terÜ|eten je|entős a fűtésbő| származő szennyezés,
ami a té|i időszakban megnövekedő nitrogéndioxid, nitrogénoxid koncentrácĺók eme|kedésében mutatkozik meg leginkább. A korszerű fűtőberendezések aIkaImazásávaI a hatás cstikkenthető.
Zaj- és rezgésvédelem

A terü|et domináns zajforrása a főutak, e|sősorban az Ül|ői út forgaImából eredő zajterhelés. Ezen
kívü| a terÜ|etet határo|ó gyűjtőutak forga|ma is zajforrás, amelyet a burko|atmĺnőség és a zártsorú
beépítés,zárt kerítéstovább erősít' A forga|mi értékekbő| 2012.ben számított zajszintek azt mutat-

ták, ami a Budapest Főváros Stratégiai Zajtérképénis |átható, hogy a terÜ|eten a 27l2oo8.(x||'3)
KvVM-EÜEM együttes rende|et 3' me||ék|etébenmeghatározott zajhatárértékeket megha|adja a ter.
helés. A jogszabá|y szerinti határértékek a gyűjtőutak me||ett nappa| 65 dB, míg éjje| 55 dB, ehhez
képest a számított értékek5-10 dB-es ménékűhatárérték tú|lépéstmutatnak.
Vízminőség-védeIem
terĹilet. A tömbon belü| talajvízszennyező léteA tervezési terület csatornázott, rendezett beépítésĹĺ
sítmény nincs és nem is tervezett. A ta|ajvíz igen köze| fekszik a fe|színhez, 1-3 m között ta|á|ható
mĺndenho|.

A környező terü|eteken megva|ósu|ó fejlesztések a vízvéde|mi prob|émákat rész|etesen vizsgá|ják, az
e|érhető |egjobb techno|ógia aIkalmazásával a vízminőség véde|em mego|dható'
TaIajvédelem
A terü|et a

27

/2ooa.(x|l.25') KvVM rende|et érte|mében fe|szín aIatti víz szempontjából érzéken katebe|ü| ta|ajszennyező tevékenység nem üzeme|, és nem is tervezett.

góriába sorolt. A tömbön
Hulladékkeze|és

A terÜ|eten a kommuná|is hu||adékok gyűjtését és szá||ítását az FKF Zrt, végzi. A tömbon be|ü| a sze|ektív hulladékgyűjtésis a |akóházakon be|Ü|, kÜlon papír és műanyag gyűjtőedényekkel mego|dott. A
terÜ|eten korábban sze|ektív hu||adékgyűjtő szigetek is vo|tak, ame|yek az i||egá|is huIladék|erakást is
vonzották. A szigetek egy részétmegszüntették, je|en|eg a Korányi Sándor utca - Dĺószegi Sámue|
utca sarkáná| ta|á|ható egy i|yen. A csökkentett számú sze|ektív hu||adékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartása kisebb fe|adatot jelent, így konnyebben mego|dható.
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Il.5. Ktizműellátás
fejezet o 6j/2012. (Xl.23) Ludovika Compus KSZT módosÍtós alátómasztó munkarészénekterületre vonotkozó
vizsgólati és javaslati elemeinek kivonotos ismertetése (tervező M(i-hely zrt,, közműtervező munkotórsok: Bíró
Attila, Honczdr Zsoltné KÉsz Kft.)

A

tömbje, a ktizműhálózatok a közterü|eteA vizsgá|t terület Budapest V|l|. kerületének régi beépítésĹí
víze||átás,
vízelvezetés,
villamosenergia el|átás, gáze||átás és az
ken teljes korűen kiépü|tek, így a
e|ektronikus hírköz|és |ehetősége rende|kezésre á||. A tervezési terÜ|eten be|Ü| az érvényesépítési
e|őírások aIapján aIuIhasznosított telkek nagyobb intenzĺtású beépÜ|éseesetén is biztosítható a terÜIet el|átása.

Víze||átás

A terü|et víze||átását az egységes fővárosi há|ózatot üzeme|tető Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. A
tervezési terü|eten a Korányi Sándor utcában DN300-as göv és DN125-ös giiv, a Dugonĺcs utcában
DN150-es göv, a Diószegi Sámue| utcában DN100-as öv majd DN150-es öv épü|t ki.

A Korányĺ utca 125-ös és Diószegi utca vezetékek régi építésűontöttvas vezetékek, ame|yek nem
tartoznak a korszerű vezetékek közé. A nagy terhe|ésű utcákban ezeken gyakori a meghibásodás.
A területen a je|enlegi beépítésnekmegfe|e|ő mennyiségű tÜzivíz csapok elhe|yezésre kerÜ|tek.

A környező terÜ|etek fej|esztéseinek megvalósu|ása esetén a Korányi Sándor és Dĺószegi Sámue| utcákban a korszerűt|en vízvezetékek átépítéseszÜkséges a |étesítményekkonkrét tÜzĺvízigényének
ismeretében.
VízeIvezetés
A tervezési terü|et szenny- és csapadékvíz e|vezetéséreegyesített csatornaháĺózat á|| rendelkezésre.
A há|ózat üzeme|tetője a Fővárosĺ Csatornázási Művek Zrt, Az összegyűjttitt szennyvíz a csepeli Központi Szennyvíztisztító te|epre kerü|, ahoI megtĺsztításután a befogadó Dunába kerÜ|.

A terü|etet határoĺó Korányi Sándor utcában 63/95-ös beton és Q84-es beton, a Diószegĺ Sámue|
utcában 63/95-ös beton il|etve románbeton, a Dugonics utcában 63/95-ös beton csatornák épü|tek
ki. A Korányi Sándor utca l||és utca- Diószegi utca közötti szakaszán Üzeme| egy magán, nem az FCSM
keze|ésében |évő nyomóvezeték ĺs.
A tervezett fejlesztések megva|ósítására a há|ózat e|egendő több|etkapacitássaI

rendelkezik.

Energiae||átás

A terü|et vĺ||amosenergia e||átását a szo|gá|tató a 10 kV-os középfeszü|tségű járdák a|att elhe|yezett
fö|dkábelrő| biztosítja, ame|ynek táppontja a NépĺigetiLZol7o kV-os a|á||omás. A környéken tervezett
|esz szÜkség.
fej|esztések megvalósítása során a terü|eten várhatóan új 10 kV-os kábe|kör kiépítésére
A tervezésĺterü|eten belül a várható kapacitásigény a je|en|egi há|ózatró| kie|égíthető.
Az utcák közvĺ|ágításĺ há|ózata a fővárosi közvi|ágítási há|ózati rendszer részétképezi, a tervezési területen kiépített'
Földgáze||átás

A térséggázellásátásának bázisa a
középnyomásri há|ózat

a

Sa|gótarjáni utcai gázátadó á||omás, az innen indu|ó nagy-

terü|etet NÁ3oo-as mérette| a Dĺószegi Sámue| utcában

éri e|.

Nagyközépnyomású há|ózat üzeme| a Korányi Sándor utcában is' A Diószegi Sámue| utca- orczy út
sarkán üzeme|ő nyomáscsökkentő á||omás üzeme|, ahonnan kiindu|va a kisnyomású vezeték |átja e|
tágabb környezet ĺgényeĺt.
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Kerü|eti Szabá|yozási Terv módosítás
A várható igények kiépítésevé|hetően a már kiépített,a fej|esztési terÜ|eten határo|ó há|ózatró| biz-

tosítható.
EIektroni kus hírköz|és

A terület térségénekvezetékes távköz|ésĺ szo|gá|tatója a Magyar Te|ekom NyRt. Kiépített há|ózata
részbell ľtl|dkábeIkélrt, részbelt a|építlllérlybefektetve az utcák jáľdáiban ha|ad, biztosítva

a

je|entke.

ző igények kie|égítését.
A vezetékes hírköz|ési hálózat e|eme a Korányi Sándor és Diószegi Sámue| utcában haladó ELMÚ optikai kábe|ei, ame|yek védelmétbiztosítani ke||'

Vezeték né|kü|i hírközlés
A terü|eten be|Ü| közcé|ú vezeték nélkÜli hírkozlést szo|gá|ó berendezés nem iizeme|. A szo|gá|tatók

a

szomszédos terÜ|eten Üzeme|ő |étesítményeiksegítségévelte|jes Iefedettséget bĺztosítanak.

l.1. örtikségvédelem
A tervezési terü|et a Korányĺ Sándor utca- |||és utca, Dugonics utca- Dĺószegi Sámue| utca által határolt tömb. A je|en|egi beépítésfunkciók, építészetiminőség, kor, á||ag, szĺntszám stb' szempontjábó|
vá|tozatosak. A tervjavaslat az egységesebb utcakép érdekében- a tervezett gya|ogos összeköttetés
megtartásával - új beépítésread Iehetőséget.
be|ü| régészeti terü|et, mĹĺem|éknem ta|á|ható, a Dugonics utcai |sko|a épü|ete Fővárosi
véde|em alatt á||. A Diószegĺ Sámue| és a Korányi Sándor utcai fasorok fővárosĺ véde|em aIatt állnak.

A tömbön

A beépítéskiaĺaku|ása
Az 1800-as években épÜ| be, azóta a városi szövet része. Az egykori zárt udvaros, a|acsony - fti|dszĺntes kĺsvárosias beépítésta 20' század e|ején 3-4 szintes bérházak váltották fe|. A foghíjak, |erobbant,
|ebontott házak he|yén nem a|aku|t ki zártsorú beépítés.A rendszervá|tozásig fennmaradt ez a dĺszszonancia a tombben, majd o|yan új épÜ|etek je|entek meg, ame|yek szintterÜ|etisűrűsége korszerűen je|entősen megha|adta a száz éves házakét. A fo|yamat a gazdasági vá|ságot kijvetően megtorpant, egy idősek otthona és egy |akóház után új beépítésaz eImúlt évtizedben nem je|ent meg. A
tömbben két o|yan te|ek maradt, ame|yen nem zártsorú az utcai beépítés,a Dugonics utca 13., és a
Korányi Sándor utca 14 (a te|ek a Dugonics utcával is határos)'
A történe|mi térképektanúsága szerint a térségtombstruktúrája még a 19 század e|ején kĺa|aku|t, a
tervezett gya|ogos összeköttetés he|yén a tombot fe|táró út nem vo|t.
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KerÜleti Szabá|yozási Terv módosítás

Építettértékek
Műem|ék, műem|éki környezet

A szomszédos tömbben |évő vo|t Ludovika Akadémia az Ü||ői út 80.82, Ludovika tér 1, orczy út 1.
(hrsz 36030) és a Fűvészkert műem|ék egyedi műem|éki környezete nem kerü|t kÜ|ön kije|iilésre, de
mive| a tömb a tertiIette| határos, ezért a Korányi Sándor utca fe|ő|l té|eksáV egy részétműem|éki
környezetként ke|| kezelni. Az |||és utca felő| a Füvészkert mrjem|éki kornyezete érintĺa terü|etet.

Fővárosi védelem a|att á|ló épüĺet
Egyedi véde|em a|att á|| a Dugonics utca 77-2L - Korányi Sándor utca 22-25 (hrsz 36034) - E|emi iskola, terveztet Szabó Gyu|a 1911 ktjrÜ|. Az épü|etben je|enleg ĺs oktatási intézmény működik, tinkor.
mányzatitulajdonban van, a módosítás nem érinti.

Fővárosi véde|em a|att á||ó fasorok

A Diószegi Sámue| utcai fasor ke|eti ostorfákbó| á|| (Ce|tis occidenta|is), ame|y |ehaj|ó ágaiva| igazán
értékes,hangulatos utcaképi e|em. AtervezésiterÜ|et csak rövĺd szakaszon érinti.

A Korányi Sándor utcai akácfasor (Robinia pseudoakacia) e|oregedett, az idős pé|dányok kĺvágása
miatt igen hĺányos. A fasor pót|ására kőris egyedeket aIkaImaztak (Fraxinus sp.).
A terv az értékesnövényzet megtartására és pót|ására tesz javaslatot.
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KoRANYI sÁNDoR -ltrÉs -

tsszegzés
A tervezési terü|etre a 2011.ben jóváhagyott KSZT, FSZKT módosítás rész|etes orökségvéde|mi hatásvizsgálatot tartaImazott. A hatásvizsgá|at e|sődIegesen a Ludovika tömbjének építészeti,kertépítészeti orökségét, és a tervezett fej|esztések, új épÜletek hatásait vizsgá|ta. A vĺzsgá|atok és értékelések
során kia|aku|t tervezési koncepcĺón a je|en terv nem vá|toztat, a kismértékű, egY telket érintő módosítás a kieme|t értékeketnem érint, építettvagy természeti értéketnem veszélyeztet'
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