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Budapest Józsefvá ľosi on ko rmányzat
Kéoviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényá|Iás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület a f10/20|5, (IX.17.) sztlrluhatározatźlbaĺ úgy döntĺitt, hogy a Józsefuárosi
Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007.(XII.12.) önkormányzati rendeletet (JóKÉSZ) módo-
sítja a 125. tömbre vonatkozóan, melynek érdekében településrendezési és tervezési szerződés meg-
kötésére is fęlhatalmańa a polgármestert.

201S,október 7.jéĺ az onkormányzat településrendezési szerzÍidéstkötött a Corvin Ingatlanfejleszté-
si, Epítő és Váosľehabilitációs Zrt.-vel, valamint haromoldalú tervezési szerződést kotott a Koľényi
és Tarsai Epítész Kft.-vel, mint Tervezőve|, és a Corvin Ingatlanfejlesztési, Épió és
Varosrehabilitációs Zrt.-vęI azzaL, hogy a költségek viselését a Corvin Ingatlanfejlesztési, Epítő és
Városľehabilitációs Zrt,, mirú Megľendelő váLla|ja.

,ą. rórÉsz módosítása az egyszerűsített eljáľás keľetében történhet a településfejlesztési koncepció-
rő|, az integrált településfejlęsztési stratégiaról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekľől sző|ő 374lf0l2. (XI.08.)' Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm. ĺendelet) 32' $ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Af0I5. okÍóber 7-énazá|-
Iatigazgatási szervek részére a ĺórÉsz módosítás tervezetę (1. sz. melléklet) vé|eményezésľe ki-

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0I5. november 5. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a l oĺęÉszmódosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet-y1lýzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerÍĺ/4ryĘ[qilqrt szavazat-
ttibbség szükséges.

ErcrÉszÍrÓ SZERVEZETI EGYSÉG: V,ą.nospprlpszľÉsl És roÉpĺĺÉszĺ ÜGYoSZTALY

Iŕ ÉczíTn.r'r.n. Trr Á xlvr 1lvÄllnvrrŕo

PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMJG]'IYpI,IGAZoLÁS: z.L-' třĄ^
Jocr rcoNrRoLL:
BnrBzupszrÉsRľ łlreLvłs: DłNeoł-fuye'N EDINA

JEGYZO
TARTósrÁvoLLÉrÉsBN ĺt l,|' -|, ą "s-9

ĺ!l,r, , }a1tav tu-"-I
l/,, v ĺ

DR. MÉSZÁREzuxĺ
ALJECYZO
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meg-
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A véleményęk beérkęzésére jogszabályban megállapított 15 nap 2015. október 30-án lejárt. A határ-
időig beérkezett vélemények koztil az tilami foépitész és a Fovárosi onkormányzat adott szakmailag
megfontolandó véleméný, a többi szerv hozzájźtl|t aÍervezethez.

vélemény vá|asz

Budapest Főváros Kormányhivata|a

Építésügyi Osztá|y Á||ami Főépítész

A megküldött módosítani kívánt szabá-
lyozási tervlap részleten a sajátosjogin-
tézménnyel érintett tęrület határvonalát
kéľem javítani. A tömb közepén, a
jelenleg építés alatti teľületre vélhetően
kiterjed' valamint a jelen|egi módosĹ
tással érintett déli résne is.

Rendben, az elővásárlrísi jogot
jelentĺ! hatlírvonalat módosítjuk.

A kömyezetalakitási tervlapon
bemutatott, a Tömo utca felőli tervezett
épület e|helyezkedése megkéľd<ĺjelezi a
tömb Bókai Jáĺros utca és Tömĺĺ utca
sarokrészének beépítési lehetőségét,
illetve ennek a szabályozási terwel
való összhangiát. Kérem ábrázo|ni az
a|átttmasztő munkarészben a tömb déli
részének tervezett végleges
környezetalakítását, annak éľdekében,
hogy a szabá|yozás megfelelősége
ellenorizhető legyen. Ha a Bókay János
utca 48, 50 és 52. szám alatti épületek
tartósan megmaradóak, felújítandóak,
ak'kor az ennek megfeleló ábrazolást
kérem a módosítaní tervezeÍt
szabályozási teľvlap ľészletén. (Az
ęítési hely jelének ,,levételď' e három
ingatlanról.) Ha a felsorolt harom
ingatlanon Iévő épületek helyett rij
épületek létesítése lenne tervezett,
akkor bizonyosan nem megfelelő a
szabályozźlsi tervlapon ábrtzolt
mepolĺlás

A Tömő és Bókay utca sarkán lévo
harom telken álló társashazak felújĹ
tandók, ennek megfele|óen a szabá.
lyozási tervlap részletet módosíduk,
töröljük a három telken az építési
hely jelölést.

Városképi szempontból aggályosnak
tartom a Tömo utca felol a Bókai János
utca saroképületéhez teÍvezett F+2
szintes,,nyaktag'' típusú csatlakozást,
amelyet a kömyezeta|akítási terven
jelöltek. Hasonlóképpen városképi és
funkcionális szempontból egyaĺánt
megkérdőjelezhető a mindössze 3-5
méter szélességű, F+4 szintes
csatlakozása az F+8 szintes épület és a
Bókai János utca 48' szám alatti épület
között. Kérem a továbbtervezés során
ezek tartalmi átgondolását, és a
környezetalakítási lapon való
korrekciókat.

A kömyezetalakítási terven módo-
sítjuk a kifogásolt épületľészeket
F+4 illetve F+8 szintre.

Amennyiben a párkánymagasság 30m-
es lehetoségévek a Szigony utca felől és
a tömbbelsőben tervezett épületnél is
élni kívannak kérdéses, hogy az övezet
25 m megengedett legnagoybb
építménymagassága betaľtható marad-e.
Kérem, hogy az a|tłámasnő
munkarészben ę||enőizzék az eloírt
építménymagasság és a beépítésí
javaslaton ábtćuolt épület viszonyát, a
késobbi értelmezési kérdések
meeelőzése érdekében.

Az alátámasztó munkarészhez mel-
lékeljük a kömyezetalakítási terven
äbrźuo|t épület építménymagasság
szćmítźtsttt.

Budapest Főváľos onkormányzata

Váľosépítési Főosztály Főépítész

A módosítás során változott a Józsefvty
rosi Kerületi Szabźiyozźlsi terv
(JKSZT). A Szigony és Tcimő utca
sarkán a Tömo utca mentén 15-20 m
hosszban változik az utcai építménv-

A terveztt új irodaęülettel szemben
a Szigony utca másik oldalán egy 45
m magas toronyhźu á|l. Ezért indo-
kolt a Szigony utca mentén egy 30
m masas térfal kialakítlísa. A Szi-
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magasság 18,0 m-ľől 30,0 m-re. Ez a
magasság a 1ó,0 m széles Szigony utca
mentén megengedett, de a Tömő utca
sarkánál - tekintette1 a 9,5 m-es utcaszé-
lességre -kedvezőtlęn légtéraráný
jelent, mely az éńntett ingatlanok áté.
két és a közterületek használati értékét
csökkenti.

gony utca és a Tömő utca sarkán a
pźlrat|an oldalon a Szigony utcaköte-
lez<ĺ szélesítése miatt a Tömő utca
21'. szźlm alatti telek beépíthetősége
gyakorlatilag megsziĺnik. (Ez igaz a
szomszédos tömb Szigony utca
mentén lévő összes telękre.) Ezért a
saľok beépítését (telekösszevonás-
sal) mindenképpen át kell gondolni.
A 'szabályozási terv módosítását a
KESZ készítése során lehet realizál-
ni. Az új irodaépület a Tömő utca
északi oldalán helyezkedik el, azért
a másik oldal benapozástĺt az épit-
ménymagasság növelése nem aka-
dá|yozza. Erzékelve az ésnęvéte|
során jelzett problémát a változással
érintett utcaszakasz hosszát 12-18
m-re csökkentiük.

Amennyiben a hatályos JoKESZ-ben
szereplő párkánymagasság definíciója
helyett a terv az ltcai építménymagas-
ság foga|mat kívánja használni, annak
fogalommagyarázata el,engedhetetlen a

normaszövegben.

Az utcai építménymagasság fogal-
mtĺt a | 5 120I5.(III.3 1.) önk. rendelet
I 5.$-a iktatta be.

Kéri figyelembe venni a kömyezeti zaj
értékeléséról és keletkezéséről szóló
f08l2004.(X.20.) Korm' ľendelet alap-
jĺín készült, a Fovárosi Közgyilés
|21112007.(vI.28.) számú határozatá-
val elfogadott Budapest és vonzáskör-
zete stratégiai zajtérkép számításon
alapuló zajterhelésľe vonatkozó értéke-
it. Zajterheléssel érintett teriileteken
(Pľáter utca, Tömő utca mentén) lakos-
sági érintettséget növelő lakófunkció
fejlesztést, zajterhelés szempontjából
védendő terület illetve épület (p1. okta-
tási intézmény) létesítését nem támoga-
tom.

A l25. tömb északi részén jelenleg
is épül a NOKIA irodahäz, a t<imb

déli részéľe szintén irodaházat teÍ-
vez fei leszteni a beruht-zó.

A JoKÉSZ módosítás az FSZKT és a
Budapesti Városrendezési és Építési
Keĺetszabźiyzatról szóló
4711998.(x.|5.) Főv. Kgy. ręndelet
előírásainak mesfele].

A véleményeket és az affa adott válaszok összefoglaló táb|ázatti a2. sZ' melléklet tarta|mazza.

Ezze\ egyidejűleg a partnerségi egyeńetés a keľület honlapján is 20l5. november 2-i véleményęZési
hataridővel kihiľdetésľe került.

II. A beteľjesztés indoka

Az egyszerusített eljarás első szakasza a partnersé gi egyeztetés, valamint az źi|amigazgatási szervek-

kel a véleményeztetési szakasz lefolytatása. Ezęk |ezárásáról a Korm. ręndelet 39'$ (2) bekezdése

a|apjáĺ a Képviselő{estületnek szükséges döntést hoznia.

ilI. Diintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A döntés célja a partnerségi és a véleményęZési eljrárás |ezárása, valamint az á||ami fóépítész ztrő
szakmai véleményének megkérése.

A döntés pénaigyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A településfejlesztési koncepcióľó|, az íntegrált településfejlesztési stratégíáról és a településrendezé-

sí eszközökről, valamint egyes településrendęzési sajátos jogintézményekról szóló 3I4l20I2.(xI'8.)



Korm. ľendelet 39.$ (2) bekezdése alap1án a Képviselo-testületnek szükséges döntést hozĺia a tele-
pĺilésrendezési ęszközök módosításának véleményezési eljaľásí szakaszának|ezárásáró|.

Kérem az a|éhbi határ ozati j avaslatok elfo gadás át.

I. HaľÁnoz,łTI JÁ.vASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dtint' hogy

1. a Józsefuáľos KerĹileti Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007. (Xil.12.) önkormányzati rendelet
(rorÉsz), 125. tömb módosítására vonatkozó véleményeket elfogadja.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 5.

2. a Józsęfuáros Keľületi Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007. (XII.12.) önkormányzati rendelet
(JóKÉSa, l25. tömbre vonatkozó módosítási eljárásának véleményezési és partnerségi egyez.
tetési szakas ztú IezĄ a.

Felelős: polgármester

Hatáńdő: 2015. november 5.

3. feIkéri a polgármestert, kezdeményezze az tilamí főépítésznél a végső szakmai véleményének
kialakítását.
Felęlős: polgárrnester

Határidő: 2015. novembęr 5.

A döntés végľehaj tás át v égző szeľvezeti egység : Váľosfej lesztési

Budapest, 2015. október 28.

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI

F.őépítészi tigyo.sztály

lĺ*kk" ̂
"l+aÍjegyzó

ńĺĹ
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BUDAPEST VI|I. KERÜLET, szlGoNY
UTcA.Tomő UTcA.Bórły lÁľĺos

a 

-

UTCA. PRATER UTCA ALTAL HATAROLT
1 25-OS rOMsnE VONATKOZO

szABÁLYozÁs l TE RVMo oosíľÁs

TERVEZO:
roRÉľvl És ĺÁnsł ÉpírÉsz tRoDA KFT.

1t 13 BUDAPEST. roonnÉR uTcA 4.

20I5. SZEPTEMBER



BUDAPEsT, vIII. KERÜLET sZIGoNY UTCA _ ľonĺo UTcA - ľóxły rÁľos
UTcA _ plúľnn UTcA Á.I,ľa.r- HłľÁnolľ rzs-os ľonĺľnľ voľa.ľrozi

sza,ľÁI,yozÁsr TERv nĺioosÍrÁs.ł,
TARTALolvĺ.lncyznx

I. VIZSGALATOK
A terület általános ismertetése
T ertiletfe lha sznźúási v izs gźiat
Tulaj donvi s z oĺy v izs gźiat
Zöl dfe lület ek v izs gá,Iata

Ktirnyezeti adottságok vizsgtůata
Kö zlekedé s i v izs gźtl^at

Közrnűvek vízseźL]'ata

V-1 Teĺvezési tertilet lehatárolása źúnézeti

v-f-I Légifotó a tervezési területről źtĺézetí
v-f-f Földhivatali alaptérkép m: 1:1000

V-3-1 Épület vizsgáLat : 1:1000

v-3-2 Épület vizsgźt|at(FoTo) m: 1:2000

V-4-1 Kivonat ĺórÉsz. - övezeti terv m: 1:2000

v-4-I Kivonat ĺorÉsz _ övezeti terv m : 1:1000

v-4-3 Magassági koľlátozás m: 1:2000

V-5 Épületállag vizsgźůat m: 1:1000

V-6 Tulajdonviszoĺy vizsgźt|at m: 1:1000

v-7 Területfelhasználási vizsgźl|at m : 1:1000

V-8 Zötdfelület vízsgćt|at m: 1:1000

V-9-1 Koztlthěiőzatvizsgá|at m: l:1000
v-9-2 Tömegközlekedési vizsgźĺIat m: 1:1000

V-9-3 Közlekedés vizsgálrat m : 1:1000

V-10-1 Közművizsgźiat - vízi közművek m : 1:1000

v-I}-f K<izművizsgźĺLat - villamos eneľgia ellátás m : 1:1000

V-10-3 K<lzmtĺvizsgźtLat - ťolđgázeL|źttás - távhőháIőzat - híľkozlés m: 1:1000

2. JAVASLATOK
Városrendezési j avaslat
Zö ldfelül etek fej lesztési jav aslata
Kömyezetvédelmi j avaslat
A j avasolt beépítés környezeti hatźsai, környezetteľhelé s

Közlekedési javaslat
Közmtífej lesztési j avas lat
E|ózmények: jegyzokönyv, emlékeztető



J-l Beépítésijavaslat m:1:1000
J-z-I KöZttthźL|ózati javaslat m: l:1000
J-L-I Tomegk<izlekedési javaslat m: 1:1000
l-f-l Közlękedési javaslat m : 1:1000
J-3-1 Közműfejlesztési javaslat-vizi közmrĺvek m: 1:1000
J-3-f Közmrifejlesztési javaslat - villamos eneĺgia ellátás m: 1:1000
J-3-1 K<izműfejlesztési javaslat - fü|dgáze11átás-távhohtiőzat-hírköz\és m : 1:1000

3. ĺóvĺ.rĺe.cYANDóMUNKARÉSZEK
Szabźůyozźtsi előíľások .a rcrÉsz ... '. .. .....sZ. melléklete
SzabźlIyozźlsi tervlap - arcrÉsz SZM - ...sz. melléklete
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Tervező: Korényi és Társai Építész Kft.
1113 Budapest, Edömér u. 4'

Korényi András
TT1 01-2590/01

Nagy Csilla
TT1 01-1210 t06

Városrendezés:

Zöldfelületek: Nemes Zoltźn
szKl 01-s0s3

Körnvezetvédelem: Nemes Zo\tźn
szKl 01-5053

Közlekedés: Rhoreľ Adám
Kl 1-01-3157
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T-01-0088
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vÁnosnnľopzÉsr vrzscÁr,łrox

A teľület általános ismeľtetése
A terület az agynevezett Corvin Sétány Projekt területét |ezárő tömb. A Corvin Sétány a
Corvin mozitól indulva a korutra merőlegesen, az Üllői úttal párhuzamosan haladva a Bókay
János utcáig teľjed.
A Corvin mozihźtamögötti terület évtizedeken át a város elszlömösödcitt ľésze volt. A ľégi
házaknagy része az Í9f0-as években épült ki, és sokukat megépültĹik óta nem újították fel. A
Z}hektttros területtĺ Corvin Sétány prqekt 2'800 új lakást, 150.000 nm új iľodát, 10.000 nm.
nyi új kdzteriiletet és egy egyedülálĺó K+F kozpontot is magźtba foglal majd.

Koľábban is volt már egy ľehabilitációs kísérlet: 1965-ből maradt fent egy terv, amely paneles

lakóteleppel váltotta volna fel a már akkor is rehabilitációra szoruló teľĹiletet. Az akkori nagy
álmokból végül csak a Szigony utca, Práteľ utca néhány pane|hźłza épült meg.

A projekt a 2000 ' év körül indult el, majd 2001 -re született meg az első ľendezési terv a

tertiletľe. 2004-ben kertĺlt a projekt befektetői oldalľól a Futureal csoporthoz, akik a négy
vállalatot tömörítő Corvin Rt.-től vették źLt a fej|esztés jogát, majd jeles építészeket kértek fel
a hź.zak me gtervez és ére.
Napjainkľa máľ több ütęm is elkészült, illetve az épitkezések folyamatban vannak. A 125-ös

tomb északi felén jelenleg is folyik a leendo NOKIA szélďlźn építése. A 125-ös tömb déli
felén is elindult a C5 irodahtntewezése, melynek során merült fel a jelenleg hatályos
lórÉsz módosításának igénye a Szigony és a Tömő utca sarkát érintő utcai
építménymagasság tekintetében.
A jelenteg hatályos ĺorÉsz szerint az énntettterületen a Szigony és Tömő utca sarkán a

Szigony utca mentén 16,0 méteľes mélységben maximálisan 18,0 m a párkánymagasstĺg, ezen

túl 30,0 m' Az épület tervezése soľán a terület városszerkezetéĺęktanulmányoztĺsa sońn
felmertĺlt ennek a magassági megk<itésnek a módosítása.



Budapest Főváľos Településszerkezeti
Főv. Kgy.h atár ozat v izsgá|ata

Terv (BTSZT\ 112512005 (v.25.)

Területfelh as zná l ćĺ s - kivo łl a ĺ

legnagyobb építlnényrragasságú) zártsoru lakóteľĹiletként
összhangban van a hatályos KVSZ-szel'

Funkcionalis szerkezeĺ - kivonat

Ez

A BTSZT a teri.iletet vegyes városias,
védendo karaktertĺ terĹi letkérrt j e l ö l i rne g.

va']amint városképi,
Ez összhangban van a

2,5 rn feletti rnegengedett
(szt. max. 3,5*) jelöli meg.

városszeľkezeti szempontból
hatályos KVSZ-szel.



Budapesti Agglomeráció Teľületrendezés Teľv (BATľT) 2005. évi LXlV.tiiľvény
vizsgálata
Az alábbiakban jelen tervfelülvizsgálat és a Budapesti Agglomeráció Teľületrendezés Tervę
(BATrT) összhangj án ak a v izsgźiata kerĺ.il sorra.
A tervezési teľület a BATrT alábbi térképi mellékletei érintik:
2.s2. melléklet: Szerkezeti terv
A tervezési terület a BATĺT alábbi téľképi mellékletei nem érintik:
3.1.sz. melléklet: Magtertiletövezete
3.f .sz. melléklet: Ökológiai folyosó civezete
3.3'sz' melléklet: Puffer tęrĹilet övezet
3.4.sz. melléklet: Kiváló termőhelý adottságú szántóterülętekövezete
3.5.sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőtertĺlet övezete
3.6.sz' melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület ovezete
3.7,sz' melléklet: országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
3.8.sz. melléklet: Téľségi komplex tź$rehablLittĺciót igénylő teľĺilet övezete
3.1 1.s2.

3.I2.s2.
3.I4.s2.
3.15.s2.
3.16.s2.
3.I7.sz.
3.I9.s2.
3.20.s2.
3.21.s2.
3.22.s2.

melléklet: VilágörökségésvilágörökségvárományosterĹiletövezete
melléklet: TörténetitelepülésiteľĹĺletövezete
melléklet: Felszíni vizekvizminőség-védelmivízgyűjtő terĹiletövezete
melléklet: Asványinyeľsanyag-gazdźlkodźtsiterületövezete
melléklet: Rendszeres ba|vizjártaterület ovezete
melléklet: Nagyvízi meder övezete
melléklęt: Yizerőziőnakkitett teruletovezete
melléklet: SzéIerőziőnakkitettterĹiletĺivezetiĺ
melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület <ivezete

melléklet: Honvédelmiterületövezete

BATľT kivonata
2.sz. melléklet: Szeľkezeti terv

A tervezési terülęt városías települési térségbe tartozik.



Főváľosi Szabá.ilyozálsi Keretterv (FSZKT) 4611998. (x.15) Főv.Kgy.rendelet vzsgá|ata

FSZKT kivonat:
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Budapesti Váľosľendezési és Epítési Keľetszabályzat (BVKsz) _ kivonat
47 l 1998.(X. 1 S.)Ftiv. Kgy.ľendelet

Ll Nagyváľosiaso j ellemzően zártsorťl beépítésíĺ lakóterü|et
27. s (1) A keľetövezet a lakóteriiletek hagyományos beépítésrĺ, nagyvárosi sűrűségű,
jellemzően zźłĺtsorűbeépítési mód szerint beépített, illetőleg beépíthető területe.
(2) A keretövezet telkein a lakóterĹileteken megengedett éptileteken kívül egyéb, azokaÍ
kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú onálló épület nem helyezhető el'
(3) A keľetövezetben keľeskedelmi funkció csak a pinceszinteken, a ťoldszinteken és az első
emeleti szinteken engedhető meg, melynek legnagyobb bruttó szintteľületét KSZT hattrozza
meg. onálló rendeltetési egységként kialakított kereskedelmi funkciójú éptilet kereskedelmi
célú bruttó szintteľülete .'e- huludh atjameg a 6000 m2-t.
(4) Új épület elhelyezése esetén a paľkolást telken belül:
a/ elsősorban a teľepszint alatt éslvagy
b/ a f<ilđszinti, illetve első emeleti szinti teremgarázsban
kell megoldani.
Ú.i epttet elhelyezése esetén a ftjldszint utcai traktusában sorgarázsok nem helyezhetők el.
(5) A keretövezet területén megengedett önálló funkciójú parkolóház, illetve azzalkombináLt,
a keľetövezetben megengedett más funkciójú éptilet elhelyezése is, melynek szintteľületi
mutatóját a KVSZ-ben kell meghattrozni,
(6) A jellemzően zárťudvaľos beépítésű területęken a keretövęzet tLltalźLnos hatáľéĺtékeitől
eltérni csak a következők szerint lehet:

a) iĺtézméĺyi építési ovezetmeghatároztĺsźxal,kĺzźlrő|agkulturális és keľeskedelmi
létesítményekcé|jtramegengedheto az éptilet minden szintjéľe Vonatkozó 100%-os beépítés,

ha közhaszntiat céIjźra tttađtsra kerül a ťoldszinti teľület legalább ĺ5oÁ-a, mely közvetlenĹil a

köztertilethez kapcsolódik,
b) K9ZT a|apjětn a beépítés mértéke a füldszínten és az első emeleti szinten elérheti a I00Yo-
ot, ha ezeken a szintekenintézmény,kozintézmény vagy jármrítáľoló keľtil kialakítźsra, đe az

e feletti emeletek szintenkénti bruttó alapterülete és a telek terĹiletének arttĺyanem lehet 80%-

nál nagyobb.
A keretövezet további általános szabtůyozźni mutatói - a zöldfelületi arány kivételével - ebben

az ęsetben sem léphetők tul.
Keretes beépítés esetén a beépítési paramétereket a KSZT hatttrozzameg a 18. $ előírásai
szerint.
(7) A keretövezet tęľületén az építési civezeteket - az (5)-(7) bekezdésben és az 1 ' $ (9)-(10)

bekezdésben foglalt eltérésekkel . az ]. szómú táblázat keretszabályozásihatětrértékeinek
figyelembevételével kell meghat ározni.
1. számrĺ táb|ánat

a KVSZ-ben az épitési övezet képzésénél

az építési tel ękre me ghatár ozható az épületľe
meghatározhatő

Ll, legkisebb legnagyobb legnagyobb
megengedett

legkisebb legkisebb
megengedetl

legnagyobb
megengedett

paraméter
típusa

terĹiIęte beépítési
mértéke

szintterĺileti
mutatoja

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

Í,] % nŕĺnŕ % m m

źltalános hątárértékek

íltalános
rataľértékelĺ 80 5,0 t5



Józsefvárosi Keľiileti Építési Szabáůyzat(ĺóxrsz) 6612007.(XI.12) iinkormányzati
rendelet vlz;sgá.Jata

A jelenlegi hatályos ĺórÉsz szerint a terület a 125-ös tömb, melynek övezeti besorolása
Ll-VilI jelÍĺ zártsoľrĺ beépítésű, nagyvárosias lakĺóteľület építési tivezeteĺnek részletes
előíľásai
zfs

(1) Az LI-VII jelű építési övezetek területén
a) Az épületek ftildszinti beépítési mértéke _ teremgarázs, intézményi, kereskedelmi

funkció létesítése, illetve ezek vegyes a|kalmazźtsa esetén - az L-YIII-
kivételévęl _ elérheti a l00oÁ-ot

b) A felső szintek beépítési mértéke, a rnár meglévő éptiletek utólagos udvarlefedése
esetének kivételével - nem haladhatja me1az előírt beépítési mértéket.

c) Az építési ovezetteľületén létesítendő iĺj|akőházban kiskeľeskedelmi rendeltetési
egység csak az épület pinceszintjén, ftildszintjén, valamint első emeletén alakítható
ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet..

đ) Az övezetekbęn létesíthető, lakófunkciót nęm tarta|mazókozintézményi és

szál lásj e lle g u intézmények épülete inek b e ép íté s i mértéke az I . szttmű tźtb|ázatb an
meg}latćtrozott mértéktől eltéľo lehet, füldszinti beépítés eléľheti a I00 %o-ot,

fdldszint fölötti beépítés eléľheti a 80 oÁ-ot, az LI-YilI- jelű építési ovezet
kivételéve1.

e) Meglévő tetotér -ktzáĺőIag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató éÍtékét' nem haladhatja meg.

Đ Alapfoku önkormányzati feladatokat e|Ltttő intézmények ęsetén az
építménymagasság |. szźlmuttĺbltĺzat szerinti legkisebb éĺékének legalább 6,00
méternek kell lennie. A csatlakoztsnáJr az illeszkedés szabźůyai t kell alkalmazni.

(f) Az építési övezetek területén a telkek és az épitmények kialakítására vonatkozó
(3) paramétereketa 1' szźtműtźtbl.ánattartaImazza.

s saroktelek esetén
1 ,., mé|ygartlzs létęsítése esetén

övezet
jele

Epítés Beépítési
mód

Kialakítható
legkisebb
telekteľĹilet/
szélesség

[-t]

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke

l%)

Szinttęrületi
mutató
legnagyobb
mértéke
ymzlmrl

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
t%1

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

t%l

Epítmény-
magasság
legkisebb/
legnagyobb

Im]

LĹ-
VIII-7 z s00/- 65, s 80 4r5o s 5,00 85, 100r 150 or 16,0 -2s,0



Teľületfelhasználási vĺzsgálat
A területen koľábban zźrtsorhaĺ beépített, jellemzően 2-3 szintęs lakóházak álltak. A Corvin
Sétány Pľojekt keľetében a tömbben az épületek nagy részét elbontották. A tömb északi
részén a telkeket egyesítették, jelenleg a NOKIA szé|<házának építése folyamatban van. A
Práter utcában megmaľadt épületek lakóépületek, melyek földszintjén üzletek találhatók. A
Bókay Járos utca 3'4. szálrr alatt ta|áLható a Cólya Szövctkczcti Prcsszó ćs Kĺjzössćgi llíz,
mely sok a|tematív kultuľális eseménynek ad helyet.
A tomb déli ľészében a Tömő utca mentén egy kivétellel (hrsz:362l3) a lakóéptiletek még
állnak, de ezek egy része lakatlan. A Tömő utca 26' szźlm a|att áII a Fővárosi
Településti s ztasági és Környezetvédelmi Kft használaton kívül i épülete.
Épület vizsgálat
A tömbben ta|źihatő meglévő épületek műszaki áIlapota kivétel nélkÍil kifejezetten rossz.
A terĹiletet érinti magassági korlátozások, melynek magassági kor|tńja 50,0 m. Az ovezeti
előírásoknak megfelelő építménymagassági (1.6,0-25,0 m) és épületmagassági korlćĺtozás
(18,0/30,0 rn) jóval szigorubbak , de a tervezett épületet ez nem érinti.
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Tulajdonviszony vizsgálat
A tervezési területen ta|áIhatő telkek tulajdonviszonyait az alź,ŕ,bi tćtb|ázattarta|mazza.

HRSZ.. TULAJDONVISZONY
36212 belterület Társasházi ttrlaicĺon

36213 belterüiet Futureal Ingatlanbefektetési Alap
36214 belterület Fővárosi Telepiiléstis ztasź.ei és Környezetvédelmi Kft .

36215 belterület Társashazi tulaidon
36216 belterület VIII. kerĺileti onkormányzat
36217 belterület VIII. kerületi onkormánvzat
36fr8lr belterület Futureal lngatlanbęfektetés Alap
3621.9t1 belterület Futureal Insatlanb efektetés Alap
36219ĺf belterület Corvin  IĺodahźnKft..
36225 belterüiet Táľsasházi tulaidon
36226 belterület Corvin 4kodahźłzKft'
36227 belterület Társasházi tulaidon
36228 belteľület Masán tulaidon
36f32 belterület Futureal Insatlanbefektetési Alap
36233 belteľület Futureal Ingatlanbefęktetési Alap
36234 bęlteľület Futureal lneatlanbefektetési Alap
3623s/1 beltertilet Tźlrsasbézi tulaidon
36235ĺ2 belterüIet Társashazi tulaidon



ZoLDFELÜlnľr .łooľľsÁGoK vrzscĺ.l-ĺ'ľ

A tervezési terület Budapest VIII. kerületének a Corvin sétány térségében lévő, már ma is
fejlesztés.átépítés alatt lévő tombje. A tomböt aPrttter Lltca, a Szigony vtca, a Tömő utca és a

Bókay János utca határolja. A tervezési tömb ztĺ1a a Corvin sétány széles, gyalogos zőnt/'źt,

mely utcabútoľokkal, vendéglátó teraszokkal és kiemelt szegélyii zoldfelületekkel
beľendezett.
A tervezési tömböt határoló utcák sztĺkek, teljesen fátlanok. Csupán a Prtńęr utca 35728144

brsz szźĺmiĺ telkének előkertje, valamint a Bókay János utca 36f36l2 hĺsz telkének keskeny

előkertj e cs eľj ékkel betelepített é s fasított.
A vizsgáIt tęrület közelében varl a Molnár Feľenc téľ, mely a közvetlen környezet egyetlen

korlátlan kozhaszĺtńattl zöldfelülete. A tér lényegében egy bekerített, intenzíven fásított, átlós

sétautakkal feltárt, padokkal berenclezett, kismérettĺ pihenő közkert, me|y az egyébként sűnĺn

beépített városrész értékét növeli.
A tervezés tárgyátképező konkrét tömb eredeti\eg zźtrtsorűan beépített, kis belső keľtekkel és

néhány faval rendelkező tipikus józsefuárosi tömb volt. Ma mźlr tttépítés alatt vaĺ. Az építési

munkálatok a tömb jelentős részét igénybe veszik, ezért csak egy-egy véletlenszenĺen
megmaradt fa és parlag képezi a tömbön belüli zoldfelületi adottságokat.

ronľyrczETl ADoTTsÁGoK VIZSGÁLATA

Zaj teľhelés vizsgá|ata
A tervezési tömb zajteľheltségét a Fővárosi Stratégiai Zajtérkép adataí a|apjttĺ vizsgáltuk.

htrp://terkep.budapest.hu/website/zaiterkep-bp4/viewer.htm?WlN:frame



terhęlés

A figyelembe veendo, a jelenleg érvényben 1évő hatáľéftékek nagyvárosias beépítésű, vegyes
területeken gyújto út nrellett llappal 65 clB' éjszaka 55 dB túllépését nem teszik lehetővé.

Mivela Stratégiai zajtérkép adatai szerint hatáľér.ték tťlllépés nem mutatkoz1k,zajterhelésí
konfliktussal neln kell szánrolni'
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A tervezési területet vasĺrti zajteľlre1és

Mivel a területen működo ipari-Ĺizelrri
zajterheléssel nem kel1 szárnolrri.
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Légszennyezettség vizsgá|ata
A térség levegőszennyezettségét a Fővárosi Automata Mérőhá|őzat adatai a|apján vizsgáltuk.
http : //leve gominose g.hďautomata-merohalozat
Budapest VIII. keľ. Telekĺ téľ
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Benzol
egészségüg yi hatźrérték (24 őrás) 1 0 pým3
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NOz
egészségĹigyi határérték (24 őrźĺs) 8 5 pglm,
nincs adat

A Teleki téri és azBrzsébettéri méroállomások adatainak egybevetésével a kovetkezok
állapíthatók meg:
A téľség levegőszennyezettsége a szénmonoxid, a benzol és a kéndioxid szeĺnyezőanyagok
es etéb en j ell emz ő en j el entő s en határ érték aLatti, azaz kedvező.
Ugyanakkor a gépjźlrmrĺforgalombő1l származő sztt||ő por és a nitrogén-dioxid szennyezettség
tartósan hatźrértékközeli és azt gyakorta jelentősen meg is haladja. A'hatźlrértéket id<ĺnként

rneghaladja az őzonterhelés mértéke is.
Mindez a Budapest belso pesti kerületeiben jellemzőnek tekinthető általános levegőállapotnak
megfelelo. A levegőminőségen itt csak a beépítés jelentos fe||azitźstĺval, a gépjźrmu
közlekedés korlátozásával és a zöldfelületi borítottság, elsősorban a fásítottság arźtnytnak a
növelésével lehet javítani.

KoZLEKEoÉsr VIZSGÁ'LAT

Ktizriti háůőzati kapcsolatok
A teľĹilet főLlthźL\őzatí kapcsolatát azv||oí út biztosítja' a Nagýemplom utcánál és a Szigony
utcánźilevo je|zó|ámpás csomópontok a nagýves kanyarodásokat is lehetővé teszik.
A Nagykörut felol a megközelítés a Práter utcán lehetséges, az ltca a Leonardo da Vinci
utcáig kelet felé egyiráný, a Szigony utcától az IILés utcźtig kétiráný forgalmú. A tömböt
délľĺjl hatáľoló T<imo utca nyrgat-kelet irányban egyiráný.
A Corvin sétáný észak - déli irányban keresztęzó kiszolgáló utak egyiráný úpáronként
funkcionálnak.

Kłiztisségi kiizlekedési kapcsolatok
A Corvín negyed fo közösségi közlekedési kapcsolata azM3 mętróvonal a terület a Klinikák
és a Corvin negyed állomástól 350 illetve 650 méterre van.
A 4-6-os nagyköruti villamosok megállójának távolsága 650 m.
A Baross utcán közlekedo 9-es autóbusz és 83-as trolibusz a teľülettől 350 méterre halad el.

Keľékpáľos és gyalogos kapcsolatok
A területen önálló kerékpáros hźiőzat nincs, a kiszolgáló utcák kerékpáros közlekedésľe
alkalmasak'A gyalogos kapcsolatok tengelye a Corvin sétány. A Klinikák metróállomás felé a
Szigony utca biztosít kapcsolatot.

Paľkolás
A Corvin negyed megvalósult éptileteihez a snlkséges paľkolókat garázsbaĺ helyezték el. A
tervezett, épületek közül a Bókay János utca és Szigony utca közötti irodaht"r. mé|ygarázsélban
299 férőhe|y létestil, a Práter ltcai tewezett parkolóházkapacítźlsa 166 férőhely'
A közterületi paľkolás a Práter utcában kétoldali leállósávon, a többi egyiráný kiszolgáló
utcában egy oldalon történik (Bókay János u., Szigony u., Tĺĺmő utca).
A tomb déli ľészén levő lakóházaknak nincs telken beltili parkolója.



rozľlu vrzscÁlłľ

Előzmények
A meglévő közműhálózatok és bekötővezetékek vízszintes és magassági adataiÍ. az

üzemeltetoi adattárakban fellelheto nyilvántartás és helyszíni szemľevételezés alapjźn
źhr źĺzoltlk a mellékelt 1 : 2000 léptéktĺ helyszínľaj zokon.

A terület általános ismeľtetése
A terület síknak mondható, az át|agos lejtés É-D iľányban O,I7oÁ, K-Ny iľányban0,550Á. A
teľepszint 1 03,90. 1 04,78 m.Bf. k<ĺzött változik.
A Corvin negyed programhoz tartoző l25,sz. tömb Budapest VIil. kertiletében, a Práter utca-

Szigony utca- Tömő utca- Bókay János utca áItalhatárolt területen fekszik.

-vizlxoznłuvnx

Yíze||átűs
A tágabb térség ivővizbettry|tiźsadéli irányból, a Főváľosi Vízművek Zrt. eIta|kezelt Csepel-
szigeti parti szűréstĺ kutak felől, a Kvassay Jenő út - Soľoksáľi út vonalán épült NA800 öv'
vezetéken keľesztĺil történik' A VIII. keľtilet ezen tészének víze||tttását a Ferenc körut-Józsęf
körut vonalán épült NA 600, azv|Ioiúti NA300 és NA f00, a Baross utcai NA 500 és azI||és
utcai NA 400 mm-es vezetékek á|ta| tttplrźúthźiózatróL biztosítjak.
A tervezési teľĹilet fogyasztóinak ivóvíz e||źtásź'/- a20.sz. pesti alapzónáról biztosítjćtk. A zőna
tározórendszete a 2x11000 m,-es és 4x5000 m,-es kobányai, valamint a Gellérthegyi 47,5 e

^3 
é" 2*4O e m3 térfogatu medencék. Attrozők fenékszintje I37,90 mBf.

A Práteľ utca É-i oldalán lévő lakótelep, és a Jźĺzminutca magas épületeinek e|Ltĺása az 5I.sz'
zőnárő|, a Ktiváriatér-í géphtzból indítoĺ háIőzaton kereszttil történik.

A területet hatáľoló utakon ĺizemelő ktizmű há.Jćlzat:

Práter utca: a 400 ac.(f\.zőna), a300 ac.(5 I .zőĺa)
Szigony utca: a200 KPE'(20.zóna).
Tomő utca: a300 ac,(ZD'zőĺa).
Bókay János utca: aI00 ov.,aI50 gov.(20'zóna),
A (20.) zóĺatętvezési területre esohá'|őzatźtn7 db. ftild feletti és 1db. a|ta|aj, az (5|.) zóna
htiőzatźn 1 db. ft'ld feletti és 2db. altalaj tűzcsapot telepítettek.
A Tömo utca 32-38 sz. épület (36139lÍ hľsz.) elott, a tervezési teľülettol mintegy 35,0 m-ľe

végződik az (5I)'zőĺaa 200 göv. vezetéke, mely egy ftild feletti ttĺzcsapot táp|ti.

A meglévo épületek ivővíz bekötő vezetékei az épi|eten belül elhelyezet a20, a25 mm-es
mérőhöz csatlakoznax.

Csatornázás
A tervezési terület egyesített rendszerű csatornahálózata a Ferencvárosi Szivattyútelep
vízgy$tójéhęztartoz1k.
A há|őzat fő eleme a Soroksáľi út-Ferenc körut-József körut vonalán épült főgyĺjto, mely
befogadja azĺl||ői úti és a Baross utcai csatomákat, melyhez atervezési teľületet hatáľoló
utak alatt ép|L|thźL|őzat csatlakozik az a|tbbiak szerint:
A Práter ltca57 sz' előĺi aknától induló 70lIO5 T/té csatornafogadja a Szigony utca É-i
szakasztrő| megosztva érkezil víz egy részét, majd a Práteľ utcán végigha|adva, a József korut
páros oldalttn\évó csatornába toľkollik, melynek befogadója a köruti fogytĺjto. Ez a csatoma



fogadja be a Bókay János utca 33 sz. előtti akna felől éľkező vízmennyiséget is. A csatorna

mérete 63195 Tlté.
A Tomő utcai 63195 T/té csatorna fogadja be a Bókay János utcai 63195 Tlté csatoma D-i
szakaszát, majd a Tömő utcán végighaladva a József körut páros oldalán épült csatornába

toľkollik, melynek befogadója a köruti főgytĺjto.
A felújított Szigony utcai 108/162 ÜPE csatorna oz utca E-oldolrín lévo lakótelep felől a
tervezési teľület K-i oldalán elhaladva, azlJ||aiut iránytha tart. A Tömo utcai csomópontban
a folyási fenékszint 99,65 m Bf. A Tömő utcai 63195 Tlté csatoma folyási fenékszintje a
keresztezo Szigony utcai csatornánál 1,85 m-el magasabban, 101,50 m. Bf. szinten
helyezkedik el.
Az utak víztelenítése a szegé|yek mentén elhelyezett, többnyire 32x32 cm.es víznyeloľáccsal
fedett viznyelo aknákon keręsztiil történik.
Az épületek házi bekötocsatornái a Szigony utcai feliljított csatorna mentén az egy o 20lb.

mellett, a 30ł:. csovekbőlépültek.
A Tömő, Bókay János és Práteľ utcákoh különböző méretű (a15, af\, a30, a50,30145 T)

és anyagú ( ka,b,té, pvc.)hźníbekötőcsatornák épültek.

-ENERGIA xoznĺur ĺĺozĺr or
Villamos eneľgĺa ellátás
Kiizépfeszĺĺltségű hálózatok
A terület és közvetlen kĺirnyezete pľimeľ oldali tápfesziiltség ę||tttása a Népligeti I20lI0 kv-
os alállomástól indított 11 kV-os ťoldkábel ívekkel az a|thbiak szerint történik:

A Népligeti I32l11 kV-os alállomástól, keleti irányból a Ptáter utca pźtratIan oldalán
érkęző 5 pćlĺhuzaľrlos kábelívből 4 végighalad a tömb előtt' az 5, feLfuzí a 270fIlI0 jeltĺ

ÉHrn tr. állomást, innen É-irányban a Szigony utca K-i oldalán végighalad a következő Tr.

állomásig, majd visszatér a saját nyomvonalán. Itt felfúzi a 28963110 jelű, 11/0,4 kV-os
Égľn áilomást, majd az úttestet átszelve a Prźńer utca pćtratlan oldalán - a fenti 4 kźtbe|ív

mentén - Ny-i irányba haladva eléri a Leonaľdo da Vinci utcát, majd D- iľányban elhagyja a

területet.
A Tömő utca É- oldalán három kábelív érkezik K-i iľánybó|, az egyik behurkol a

z3g}Ilrcjelii 11/0,4 kV-os Éeľn állomásba, majd visszatéwe a saját nyomvoĺalźn a másik
két kábelívhez, majd átszelik a Tömő utcát, és a Szigony utca K-i oldalán hagyják el a
tertiletet.

Bókay János utca Ny-i oldalán dél felől érkezik egy kábelív, amely befordul a Tĺimo utca
D-i oldalára, itt behurkol a sarkon |évó 21295110 jelű EHTR I1l0,4 kV-os állomásba és Ny-i
irányban elhagyja a teľÍiletet.

A tömb el|átása a f390llfi a 2If95lI0 és a 270fll10 jelű IIl0,4 kV-os transzformátor
állomásokon kereszttil töľténik, a KIF és rozv elosztó berendezéseken keľesztiil.

Ki sfes zülts égti há|őzatok
Äz e||źtźs a transzformátorállomások szekunder kapcsaitól indított 0,4 kV-os geńnc

ľoldkábelekľől ,,T'' Letryazőĺ keľesztĹil tĺirténik, áItalttban az épületek kapualjában elhelyezett
csatlakozó szekľényekkel. A nagyobb fogyasztók követlen 0,4 kV-os ťoldkábel
csatlakozással rendelkeznek.
A nagylétesítményeknél ,,uzemi,, IU0,4 kV-os transzformtiorállomásokon keľeszttil,
közvetlęn sínátadással is történhet a KIF e|\źttćts, helyenként k<izvetlen roľ ellátás is
előfordul'



Kłizvilágítás
A tertilet meglévő közvilágítási ręndszerének táppontjait a kozéplkis-feszültségű
transzformátoľ állomásokba telepített kozvlltĺgítási kapcsolóegységek képezik. Az innen

kiinduló közvíIágítźsi áramkörok a területen ťoldkábelęs htiőzatta| épültek ki.
A jelenleg üzemelő kozvilágítás megoldásmódja és maguk a közv1|ágítási htiőzatok és

berendezések is igen változatos arculatot mutatnak.
A közvilágítási tartóoszĺopokĺa, fali tartókaľokľa és útátfeszítésre rogzített közvilágítási
lámpatestetek i s fellelhetok, általánosan nagynyomású Ná fényforrásokkal.
Hőeneľgia ellátás
A meglévő lakó- és intézményi épületek fűtéséľe és hasznźiati me|egvíz e|óźi|ittĺstĺra részben

távhő, ťo|dgáz és villamos energia áll a rendelkezésre'

-ľÁvľĺo ELLÁTÁs

A Bp. VIII.ker Corvin sétány IV. iĺtem tělvho e||źnásźra 2015. május hónapban készült
kiviteli terv.
A teľĹiletet és környékét ellátó távho vezeték táppontja a Kóbányai Fűtőerőmű. A hohordozó

kozegforró-viz'
A Pľáteľ utcában végighalad egy Fv2 DN 500 genncvezeték, 185/80 VB csatornában, az

úttest alá süllyesztve.
A szakági he|yszínrajzon a meglévő mellett, amegtewezęttháIőzatot is feltĹintetttik.

-ľol,ocÁZELLÁTÁs

Kisnyomásűl há|őzat
Az érintett tömböt körbeveszik a kisnyomásiĺ gtuvezetékek:
Práter ltctlban, azutpćiyaDK-i oldalán végighalad egy NA300HA, a Tomő utcában pedig
Ny-i irányból érkezik egy NA315 PE fdldgáz gerincvezeték.
A'Jtzminutcában érkezik kelet felől NA300 HA geľincvezeték, mely a Szigony utcán

keresztül csatlakozik a Tömő utcai gerincvezeték're, E-i iľányban, pedig egy NA110 PE
vezetékkel csatlakozik a Pľáter utcaí hźůőzathoz.
A Bókay János utcában délről érkezik egy NA200 PE vezeték, melyen aPrź.i.;er utcában egy
NA20o PE ,,T'' |eágazó késztilt, amelyľol NAl50 PE vezetékszakasz csatlakozik a Prátęr u.

hźiózatära.

-ELEKTRoNIKUS HÍnrozlÉs

Távbeszélő-hálózatok
A teljes koľrĺ lakossági vezetékes és vállalati (üzteti) szolgáltatást aMagyar Telekom NyRt
biztosítja. A'htt\őzatadottságának fiiggvényében rendelhető lnternet és IPTV szolgáltatás is.

A helyhez kötott híľkozlési létesítrnények fĺildrajzi szětmozźĺsi terĹilet L kötzetszźtmfua

seregnyi további szoIgźńtatő is ľendelkezik engedélyezett sztmmezóveL, és (vagy)

szo|gáItatćsi engedéllyel, amelyek a Nemzeti Híľközlési Hatóság nyilvántartásában

megtekinthetők. Ezen kívtil a Magyar Telekom szerződéses partnerei is értékesíthetik a
szolgáltatásokat.
A tttvkoz|ési hä|őzat minden utcában kiépült és valamennyi előfizetői igéný klelrégit. Äz
adatátviteli és hírközlési kapcsolatok szintén a távköz|ési alépítményi hálózatokon keresztiil
történnek.
A terülęt távközlési és hírközlési alapellátása megfelelő.



Vezeték nélkii|i távkiizlési létesítmények
A hírközlési ellátottságot tovább ncjveli avęzeték nélküli GSM (mobil) telefonok hasznźĺLata,

melynek az e|Ittott terĹĺleten belül korlátja nincs. (A ktilönleges domborzati, |égkön
viszonyok, valamint bázisállomás kięsésekor előforduló térerő hiányt kivéve).
A térségben a vezeték nélküli, a T-Mobile, a Telenor és a Vodafone szolgźĺ|tatók źĺIta|

biztosított alapszolgáltatás' valamint mobil intcľnct hozzŕ.fórć,si lchctősége és hosznólhatósága
(a lefedettség és az átviteli jellemzők) a műszaki fejĺesztések mindenkori á||apota szeńnt
alakul.
A terület GSM távközlési ellátás szempontjából lęfedęttnek tekinthető.

Telekommunikáció
A teľület a Magyar Telekom ellátási körzetébe tartozlk, de a piac l1beralizáIása óta más

szolgáltatók is megjelenhettek a kerületben. A szolgáltatőihá|őzatok a távbeszé|ó hźiőzatta|
kozel azonos (párhuzamos) nyomvonalon haladnak, ahol - a hä|őzat mtíszaki lehetoségétől
fuggően - teljes könĺ (Kábel TV, lnternet és távbeszéLő) szolgátltatást is tudnak nýjtani.
A Íöldi sugáľzású, valamint a mtĺholdas kapcsolaton kereszttil torténő szolgáltatásokat kínáló
társaságok (Magyaľ Telekom Nyrt., UPC Zrt., DIGI Kft., Antenna Hungária Zrt.)
szolgáltatásai is elérhetők.
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