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meg kell mondania, hogy az legyen kisebb. Most kicserélték őket, mert rájöttek ők is. Tehát
nem biztos, hogy bele kellene szólni, ha neki, ha ízléstelenľe csinálja és csúnya, majd azbaja
legyen neki. De nem biztos, hogy bele kell szólni abba, hogy a szźů|oďa előtti szőnyegen
milyen reklámfeliratok vannak. Vagy mit ľeklĺímoz. Hźú most számít az? Én majd a
forumnak a végén fogok mutatni képeket, fényképeket, ahol majd látszik, hogy mi mindent
nem vesznek észre. Es ott van féléve, éve, évek óta. Rondaság a varosban. Amit nem vesz
észre senki. Most mér baj az, hogy ott van amit reklámoznak a szőnyegen? Hát ez egy
abszurdom, tehźtt ilyesmivel nern kéne foglalkozni, vagy kevesebbet kéne foglalkozli, de azt
viszont sziímon kérni. Hát nern lesz több ereje a kerületnek, arra hogy e||enőnzze, hogy
mekkora betiĺméľet van. Plĺáne 4.5 méter magasan. Hát úgy se fudja ellenőńzni senki. Vagy
egy matricźtt egy kirakaton kicserélnek most nem fograk ide bejĺinni és szólni, hogy
kicserélték. Nah ennyl.

K.B. R. P.z E|nézést, még az utcabútorolĺa még elfelejtettem kitérni. ott elő van írva a
javasolt arlyagllasznźůat, ami előrevetíti, hogy a Kálvin ténhez hasonló szöľnyekkel
gyaľapodna a kerület. Az anyaghasznáIat okán. Nah, most én úgy gondolom, hogy vannak
varosképbe illeszkedő olyan hagyományos, akár hiľdetőoszlopok, akáÍ kioszkok. És
kialakíthatóak olyan ľeklámfelületek, amik valóban méltóak lehetnének az épített
köľnyezethez és társulnanak esztétikailaghozzá. Tehát ezt is, ezt az utcabútor dolgot is újra
kéne gondolni.

I. Gy.: A Rfüóczi térrel meg a Corvin kozzel kapcsolatos aggźůyaira, lgye azt fudom
mondani, mi most az űjra vonatkozóan tudjuk az e|őirásokat megtenni. Az ott á||, az egy
kÍilön pľojekt volt, abba igy utő|ag, most már sajnos nern fudunk beleszólni. Yiszont az,
hogy a jövőben mik hogy kerülhetnek ki, így a k<izterületekre, meg a tereinkľe, arra tudunk a
TAK-ban meg ebben a TKR-ben olyan szigoru előírásokat tenni, hogy ami méltó ahhoz a
kĺirnyezethez, amit mi itt szeretÍink a viáľosban. Az utcabútoľokkal kapcsolatban, pont azért
vaÍL ez a karakteľ differenciálás, hogy megpróbálok visszamenni itt azffi, hoztam többfele
példát is, hogy például a baloldaliak, tehźú ez a régs típusú pad, meg az a régs, klasszikus
szemetes, l9ye ez lehet olyan példa, hangsúlyozom, hogy csak példa, ami a történeti
karakterĹĺ terĹileteken elhelyezhető.

K.B. R. P.: A kioszk, azutasvárő.

I. Gy.: Azo|<náI, azoknak az e|he|yezése is ugye településkęi eljĺáľás köteles lesz.Tehát, azt
is majd lehet tudni úgy alakítani, hogy ugyan az anyaghaszná|ata meg van adva, de
nincsenek konkrét típusok megadva, hogy nah ez csak igy nézhet ki, vagy csak úgy, hanem
ott is a köľnyezetbe való illeszkedést, azt akkor tudjuk ellenőrizni, hogy hogy lesz jó. Adott
esetben még Tervtanács elé is lehet vinni egy-egy ilyen ügyet, ami olyan teľülehe kerül.

D.Gy.: Köszöĺöm szépen. E|nézést kérek, hogy nem e témában szólók hozzá, de mégis
kapcsolódik. Es sürgős és idejét fogja múlni. Az újságunkból tudom, hogy tervbe van véve
mégfiozzánagyon hamaros megvalósításra a Bláthy ottó utca ós Vajda Péteľ utca sarkán egy
köztenilet kialakítása, ahol egy II. világháborus emlékművettewez az onkormányzat.
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D.Gy.: Trianon, igen, bocsánat. Kérem szépen, több miĺvész baľátommal beszéltem a
Tiszfuiselőtelepen, mert laknak többen nem csak a művésztelepen, a Tisztviselőtelepen is.
Akik felháborodva említették, hogy az a terület teljesen funkciótlan. Jelenleg egy zsźkutca,
|lem az én véleményem én csatlakozok hozzźĄuk és tolmácsolom, hogy az atervezett terület
ilyen nagyságrendű emlékmtíre, elhe|yezésére teljesen alkalmatlan. Hogy ne csak negatív
legyek szabad legyen megemlítenern, hogy most gyönyöľűen ki fog alakulni aKözszo|gźiati
Egyetem új spoľt létesítményeivel kapcsolatosan a Campus. Sajnos ott jó pĺĺr négyzetméter
maradt úgy, amilyen volt és a tervezetben ennek a hasznosításaról, valamint jövőjéről
semmit, illetve keveset találunk. Tisztelettel ennýt szerettem volna mondani,
hangsúlyozom, hogy az emlékmű, tehźtt ez a terĹilet, amit most nagyon szépen rendbe
hoztak, alkalmasabbnak látszik, ennek a bizonyos emlékmiĺnek az e|he|yezésére. Mivel az
újságból vettgrn a hirt, szeľetném megkéľdezni, hogy ezeken a kis forumunkon a
Józsefuĺírosi Úiság, mint híľharang képviselteti magát? Van itt a Józsefuĺíros címti újságtót
újságíró? Nincsen? Nincs.

I. Gy.: Be fogunk számolni róla mindenfeleképpen.

D.Gy.: Felhívom a szíves figyelmét kedves Főmérnök Asszonynak, hogy ezt o|yarl nagy
jelentőségúnek tartom, ezt a mostani eseményünket, hogy ha nem is jött el az űjság, de
legalább utólag tegyen róla említést. Köszönöm a részemĺől enný.

I. Gy.: Köszönöm szépen, az Alpolgármester Asszony jelentkezik,ígyhogy ő válaszolni fog
szerintern erre, illetve az űjsäg mindenkępen be fog majd róla számolni, illetve majd még
lesz lehetőség ugye véleményeket mondani, úgyhogy annak a határideje is az újságban
benne lesz. Alpolgármesteľ Asszonyé a sző.

S.P.né: Köszĺinöm szépen a szőt. Dezső Úrnak szeretnék nagyon röviden válaszolni és
megnyugtatni, mind Dezső Urat, minđ pedig azokat a múvészeket, akik a Tisztviselőtelepen
laknak, élnek és elkęzelhetetlennek tartjźů<, hogy ott a Bláthy ottó utca végz(5đésében egy
olyan közteľületet fudjunk kialakítani, amely k<izterĹileten egy emlékmű is elhelyezhető. Mi
is beszélgettĹink' nem csak a művésztelepen élő múvészekkel, hanem másokkal is és nagyon
sokan el tudjak képzelni. És jelentkeztek is ana,hogy az e|képze|éseiket megosztjfü velĺnk.
Egyszer már kiírtunk egy nýlvanos pźiyźľzatot, 12 pá|yamű érkezett be. Egy komoly
emberekbő| á|Iő, grémium birtita el. Első körben a Helytörténeti Tanács tagtrai, második
köľben meghívott bírźl|őbizottsźrytagok és ők ezek közĺil nem találtak alkalmasat arra, hogy
megielenjen ezen a közterĹileten. Ezért nem régiben írtunk ki egy meghívásos pá|yázatot,
azokat a művészeket hívľuk meg, akik el tudjĺák képzelni, hogy ezen a közteľĹileten egy
komoly és nagyon szép közpark középpontjában, egy méltó trianoni emlékmű
megvalósulhasson. Kĺiszönöm szépen.

D.Gy.: Köszonöm Alpolgáľmester Asszony, de engedje meg hogy a kijelölt paľk teljesen
|átogatatIan és átjźtrat|an terület, gyerek alig van azon a ktiľnyéken, viszont az á|taluĺtk
említett: Orczy út, Diószegi Sámuel utca, Elnök utca, Haller utca találkozása az ötvenszer,
szźzszoros ember és forgalmi sűnĺséget, magyarul |átvźtnýjelent, mint a Bláthy ottó utca
végébe teruezett kicsiny kis tisztviselőtelepi. Kĺjszĺjnöm szépen a tĺirelmet.
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S. P.: Folýatjuk, mert elhangzott itt egy olyan utcanév, amit én nem tudok a nyolcadik
kerĹiletben elhelyezni. Ez a HaIIer utca. Hogy kerĹil a Haller utca a nyolcadik kerületbe?
Tehát ebben a pillanatban

D.Gy.: Igen ötvenszer forgalmasabb, mint a mi békés, kis Bláthy ottó utcánk.

S.P.né: ez e1y kerületi emlékJrely lesz. Az a kilencedik kertilet szíve joga, hogy ő hova
tudna elképzelni egy trianoni emlékmiĺvet. Én tudom, hogy ott a Haller utcaköľnyékén nagy
területek vannak, mi ezen mĺáľ évek óta gondolkozunk, hogy Józsefuáľosban hová lehetne
méltókępen elhelyezni.

D.Gy.: Kezét csókólom, hadd mondjam el. Például oda ahova a tisztviselőtelepiek
javasoljfü. Mert nem tíszťviselőtelepiek javasoltfü aB|áthy ottó utca végébe. Nagyon taľtok
tőle, hogy olyan lesz, mint az Orczy téreĺ az a bizonyos zsidó emlékmű. Aminek teljes
funkciótalansága van, a tervezet nem is foglalkozik vele, hogy mi legyen. Jelen pillanatban
egy holt, nem tudok ilyen jelzőt mondani, hogy mi. De hogy még egy holt anyag. Itt a
polgrártárs említette, hogy agyon van csapva a Csaľnok. Ez nincs agyon csapva' a
Józsefuĺíľosi pályaudvaĺ régi formájában, ilyen mÍĺemlék, más az, hogy milyen funkciót
töltött be azt a töľténészek megmagyarázhattźk volna. De a jelenlegi funkció, hogy ha én a
24-es villamosból a hét mindennapján kinézek arra a fiirmedvényre. Kérem szépen,
szeretném kérni, hogy ez a jövőkép fog|a|kozzon egy kicsikét ezzę| is. Kéľem szépen, zsidó
szervezetek is felelősek ezért, vagy azért meľt nern kérdezték meg tőle, vagy azért hogy
aperté mondjak meg, kérem ez a teruletnek, Főviáľosnak, akáľkinek egy elformátlanodott
gondolata. Hozzźl<rendbe. Enazthiszem, hogy többek nevében is, kérem, hogy a jĺivő évbe,
jövőképbe beleillik a múlt képe is és az źitalam említett jövőkép is, ami neÍTI az én ötletem
volt. Köszönöm szépen és elnézést kéľek.

S.P.né: Én is köszönöm. Amiről szó esett ahlhoz én most nem szólok hozzá,. De bízom
abban, hogy kettő év múlva Dezső |Jr is azt fogia mondani, hogy aB|áthy ottó utca végén,
az a csodźiatos közpark az emlékmúvel együtt, a szívnek és a szemnek egyaľánt kedves lesz.
Köszĺinöm.

En ezzę| kapcsolatosan pont az Orczy térrel kapcsolatosan, szeretném mondani, hogy biztos
ez a Fovárosnak a fulajdona. De én úgy gondolom, hogy Budapesten ez az egylk
szégyenfoltja. Tehát ez, ahogy kinéz és még ráadásul kinevezték azt az ócska reĺnizt
műemléknek is, ahova a villamosok oda beállnak. Es azt nem tudom, hogy azt mért nem
lehet, azt|ę'bontani? Mért lehet egy ócskaságot ilyenné nýlván? A másik az,hogy az Orczy
út, ami szintén gondolom megint Fővárosi tulajdon. ott van egy áIlati széles jźrđa, aminek a
fele jaľda, a másik fele meg sár meg homok. Mért nem lehet ott paľkolókat kialakíttatni?
Mért van hogy az oľvosi rendelő előtt nem lehet megállni, aki véletlen{il ťo|ti| azt
természetesen a közterületesek huszezer forinttal mindjárt meg is büntetik. De ezt méľt nem
Iehet ezt szépen? Szóval eztmeglehet csinálni, és eznem is olyan nagyon-nagyon sok pénz.
Es hát nę' l1e. Hát ęz lleln egyszelTe vall' én ĺnár azért, én már hatvan valahźny éves vagyok
és azőta ott is lakom. Ez azőta ilyen ócskaság,hźt ez azőta ilyen ócskaság' És hogy ha már
arculatról beszélünk, akkor ez is azért kicsit hozzźiartozik, hogy ne sártömeg legyen ott, meg
kosz. Kciszönĺim szépen.
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I. Gy.: Ezzel kapcsolatban gyorsan, amit én tudok, arravá|aszolok. Ezt jól|źLtja sajnos, hogy
mind a kettő az Fővarosi tulajdonú és fenntaľtású közterĹilet. Tehát ebbe a kerületnek
felújítási meg egyéb beleszólása nem nagyon van. AÍmyit egy tervező je|zett felénk, hogy
dolgoznak az orczy tér, ahol az új téglaburkolatos épületek vannak, ott annak a forgalmi
viszonyainak az áta|akitásźn. Egyelőre terv szinten. Illetve a BKK foglalkozik az orczy
térnek a forgalomszervezésének valahogy az áttgondolásával. Mert ők is érzik, hogy azza|
mindenképpen kell terrni valamit. A remíz az nem múemlék, én nem fudok róla. Legfeljebb
fővaľosi védett, a műemléki listában biztos, hogy nincs benne. Most nem tudjuk, hogy hol
tart annak az épületnek a sorsa. Ugye van abban egy olyan műszaki létesítmény, ami a
villamosoknak a felujításáůloz, ilyen mérlegelő vagy milyen állomás van ott, ami az egyedüli
a Fővárosban. Tehát nagyon nehéz onnan kiköltöztetni, viszont nagyon központi helyen van.
A BKK úgy gondolkodik, ami tervekľől mi hallottunk, hogy ha ki is megy innen a reĺníz
funkció. Legutóbb jeleztek olyat, hogy esetleg a nosztalgia jarato|<nak az induló épülete
lenne. De ez mind csak ilyen elképze|és, álom. Semmi konkrétumot nem fudunk ezzel
kapcsolatban. Anný hogy elkezdték felújítgatni az utcaí homlokzatokat, de ezt sem
koncepcionálisan, hanem egylk évben a hátsó, ugye a Dobozi utca, Magdolna utca felőlit,
most tavaly az Orczy tér felőli egylk épületét. Ami pénzfü van igy foltozgatnak, de egyéb
koncepcionális szinten, konkréfumot nem fudunk mondani, sajnos.

E.G.: Ha én jövök. Jó napot kívanok. Erőss Gábor vagyok, önkormĺínyzati képviselő, de a
testtileti ülésen csak két percet kapunk, hogy kifejtsfü a véleményĹinket, úgyhogy
kihasználnám és egy olyan két és fel percig rabolniím az idejtiket. Eýtta| mint József utcai
lakos és édesapa. Kimondottan ezekhez aterve|<hez sző|ĺékhozzá,. Es megpróbálnám még
ebben az egyeztetési szakaszban egész konstruktívan, amit én és egyébként csatlakoznék a
kockás inges úrnak a hozzásző|ásához. És ugye állanđó problémaként merĹil fel, itt is
szabźiyozni prőbá|ja ez a tewezet, azt hogy ezek a klíma berendezések, a ktiltéľi egységek
ne ľondítsák el úgymond a varost. Es ez egy méltĺánylandó cél. De akkor viszont tényleg
foglalkozni kellene azokka| a pľoblémákkal, amiket az Úr is felvetett, hogy ugyanis ugye a
globális felmelegedés, meg egyźita|źn a nyźtrl hőséghullámok, hőhullĺímok hatását, ha nem
klímával, akkor máshogy hogyan lehet kivédeni. És ebből a szempontból, ha mĺáľ késztil egy
ilyen új arculati kézikönyv, fontos lenne azza| fog|a|kozni, hogy bizony a burkolat, akát
tetőcserép, akát,utca burkolat is tolthet be olyan funkciót, hogy ezt a városi hősziget hatást,
ezt mérsékli. És akJ<or nem az egyedi tervek elbírálásáná|, amit az Úmak vźiaszo|t a
Fłĺépitész Asszony, hanem kimondottan már a szabályok és azirźnymutatások lefektetésénél
ezt egy egyenĺangú szempontként kéne figyelembe venni. Hogy kvázi a k|imavá|tozts
hatásaival számoló XXI. szźzadi építészeti aľculatot kapjon Józsefuáros és ez á|ta| váljon
élhetőbbé. Tehát egyrészt foglalkozni kellene azza|, igen hogy ahéjazat, azutca burkolat, a
járda burko|at az legyen ilyen hő, nem hőt magźtba szivő, hanem hő taszitő jellegrĺ. Mert
vannak ilyenek, akźlr a szin, akźlr az anyagvźt|asztás révén, egyĺészt. Másrészt pedig, hogy a
zöldfelületek, én nem érzéke|tem az anyagbő|, próbáltam átolvasni csak egy nap a|att az&.,
ez e|ég nagy anyag. Hogy igazáĺ pńoritást é|vezĺe itt a zöldfelületek növelése. Tehát az
lehetne egy źita|ános ajánlás, hogy mindenhol ahol csak lehet. És akkor ezt rész|etezve űgy,
hogy nem csak a hoľizontális felületeken, hanem veľtikális felületeken is, tehát a falakon.
Magyarul zöldfalak kialakításával és egyéb más módon méľsékelni azt a hőhatást, aminek
következtében tényleg 6-8 fokkal melegebbek a nyarak itt egy belváľosi részen, mint ami a
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Józsefuiíros is, ahol rtaw a beépítettség. És hát ugye nem tud mindenki, elég morbid és a
ternetőbe jáÍÍ11, húsölni, báľ ott valóban van egy kellemesebb mikroklíma. Tehát fIeIrL ez
kéne, legyen a cél, hanem azhogy élhető maradjon a sÍĺľĹĺn beépített ľésze is a viĺrosnak. És
ezt én nem érzékeltem. A másik, ami ehhez kapcsolódik, ez a napelemek. Tehźt az
utcabútorok tekintetében, miközben a napelemeket nagyon szigoľúan szabá|yozza atervezet.
Hogy csak tetőn, ott se legyen |źtthatő,lehetőleg már-mźt, mint hogyha azt olvasniĺm ki a
sorok köZül, lehetőleg ne is legyen. Ennek azért én az ellenkezőjét javasolniám,
utcabútorokként is fudnak napelemek, ilyen napkollektor falak létrejönni. Ez igenis egy
varosnak, egy modernvarosnak és egy modernvárosrésznek, vagy kerületnek, ami a
Józsefuaľos is szeretne lenni, a része lehetne. Tehát, hogy például a mit fudom én a
konllágstást ilyen utcabútorként funkcionáló, modern napelem falakkal tápláljuk iárammal.
Akkor egy következő kérdésem az lenne, hogy méľt ne lehetne elkęzelni, ugye
szabá|yozziĺk itt, hogy mekkora reklám lehet, meg hol lehet reklám azutasvźlrőkon, de sehol
sem látom a reklĺím nélktili utasvarókat. Tehát a fogyasztói tarsadalomnak ez a tobződása,
ami itt hogymondjam akadálýalanul éľvényesĺil az) az szeľintern nem feltétlenül szerencsés.
Tehát hogy, legyenek reklám nélktili utcabútorok is, ne csak csupa reklám. És legyen ez egy
irányelv. Akkor további javaslatom volna, hogy az ipaľi tevékenység szabźiyozásával is
lehetne most itt foglalkozni. És amikor felmeľĹil a Tisztviselőtelę védettsége, hogy milyen
típusú védettség, és itt most azért nem szerepel, mert egyébként fĺivaľosilag így-úgy stb. És
ugye hoztunk is erről egy rendeletet, ehhez képest még mindig ott működik az az izem,
amelyet elég sokan azza| gyanúsítunk, és mega|apozottan, hogy súlyos
kömyezetszenĺtyezést okozott. Ezt most a vĺíroskép rendezésénél, vagy az arcu|atikézikönyv
megalkotásánźi eń, a szempontot figyelembe lehetne venni. És gyakorlati|ag az ilyen ipaľi
jellegtĺ tevékenységeknek amúgy sem volna helye, egy ilyen belvĺáľosi lakóköľnyezetben
sem a Tisztviselőtelęen, sem másutt. Pont most ott a Tisztviselőtelep, Gazte|ep környékén
je||emző, tehát hogy akkor ezt is kezelni lehetne ezze|. Akkor további javaslatom volna,
hogy. Ja igen az orczy-keľt ugye felvetődött ez is, tehát, hogy mit tud kezdeni egy ilyen
javaslat azza| a boľzalomma|, aĺrri ott történik? Ez gyakor|ati|agmost mĺíľ kész,kész tények
elé vagyunk á||itva. Tehát hogy ha valami elľondította városképet és Józsefvaľost, akkor
azok a betonmonstrumok, amelyek ott megépültek a fĺĺk helyén és egyébként szintén
hőszigetként fog'ak mfüödni. Magukba voĺuzźtk ezt anegyvenfokos, hőség idején akár ó0-
80 fokľa felhevtilő beton révén, ezt a sok meleget. Tehát hogy a jĺivőben legalább ilyen
gs'gaberuhazások, ne valósuljanak meg a paľkjainkban. Erre van-e lehetőség, hogy ezt a
szabtiyozásban? A szabályozás ezt tli?'rozze a jĺivőben? További kéľdésem, hogy közkutak,
kozvécék ügye. Tehát most például én úgy olvasom, vagy ilgy látom lehetőség nýlna aľra,
hogy például a 11 negyed (11 jól mondom?) negyedben mondjuk, szabá|yoznłk azt, hogy
lehetőség szeńnt legyen egy-egy közvécé. Es ez részben, csak de megoldást jelentene arta a
problémara is, hogy úton útfélen nem csak a kutyfü exkľementuma (uh de szépen mondtam)
ta|á|hatő meg a járdfüon. Tehát, hogy kozvécék legyenek minden egyes negyedben.
Legalább egy, de lehetőleg több. És közkutak, tehát hogy a közkutakkal kapcsolatban, én
nem fudom, lehet hogy csak nem jutottam el odáig az olvasásban, hogy ezt szabá|yozza.e)
de szabél|yozni kéne és ösztönĺizni. Tehát kimondottan élhetőbbé tenni a várost, ez is
összefiigg a nyáť' hőhullámmal, de nem csak azza|. Akinek gyereke vaÍL az tudja milyen
fontos amikoľ, megszomjazlk egy gyerek, hogy akkoÍ va1y melegben, hogy lelocsolhassa a
fejét. AkkoÍ aZ alternatív árnyékolási technikák most visszacsatolva, szintén ugye még
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mindig a nyźń hőséglrez, hogy elcsunýtjak, elcsúfitjfü a klímabeľendezések a
homlokzatokat, viszont ezeket az altemativ technikĺĺkat, ezek a ponyviák, elfelejtettem a
szalłkifejezést. Tehát valakinek ne kelljen klíma berendezést vásĺĺrolnia' van aki nem is tud
és tizemeltetnie és elcsúfitalia a várost, hanem hogy ahelyett ösztönözni és egyben persze'
valamilyen szabźiyozást, és iriínymutatást adni arra néne, hogy ezeket a (nem jut eszembe a
neve) ezek.a kihajtható ponyvfü, azo|<ka| is lehet egy-kéĺhárom fokJ<al csökkenteni a
hóeruetet. És azoknak mi lenne a szeľĺepe? És még annýt kérdeznék, hogy ugye ez
tulajdonképpen elég normatív, bizonyos értelembe éľthető, mert ilyen építési és egységes
aľculati szabźiyokat képvisel, de közben meg hogy mégis a XXI. szźnadbarl, hogy valami
extrém példát mondjak a Louwe közepébe is odaépítettek, egy középkori királý palota
közepéľe egy üveg piramist. Tehát hogy az ilyen ęítészeti bátorságról és hogy mondjam
ktilönleges é:pítészeti ertékek létrehozásĺínak a lehetőségét nem zĄa-e ki? Egy ilyen szigoru
szabáiyozás, tehát adott esetben lehetőség nýlik-e majd ennek ellenére ilyen kicsit
rendhagyóbb, és Józsefuiáľost XXI. szźľ'adba repítő megoldások megvalósítására? Jo. Azt
hiszem így is ful sokat beszéltem, több mint, két és fél percet majd még írásban is kĺildenék
néhĺĺny javaslatot. Jah, egy utolsó utĺĺni, csak a legapľóbb, hogy mért csak 50 centiméter
magas lehet egy cserje? Mért nem lehet 55? Yagy akár ó0, vagy 78? Volt egy ilyen konkrét
pont, az a rendelet tervezetben volt. Köszönöm szépen.

I. Gy.: Amire itt tudok megpróbálok szóban válaszolni. Azzal kapcsolatban, amit említett
Képviselő Ur, hogy adott esetben alternatív módon a tetőcserepeken, az utcabútorokban, az
utcaburkolatokban is megjelenhetnének a napelemek, a napkollektorok azaz a megújuló
eľőfoľľások fe|hasznźůźtsa. Ennek elvileg nincsen akadá|ya, nem ellentétes az aľculati
kézikönyv elveivel. Eĺ an' szeretném kérni ontől, hogy ha van az erĺiített témában jó
péIdäja, akkoľ ktildje át nekiink amikor a további javaslatait átktildi, és akkoľ megvizsgáljuk,
hogy az arculati kézikönyvben hogy tudjuk bemutatni. A napelemelĺftel kapcsolatban mások
is jelezték felénk, hogy tul szigoru lett a szabá|yozás, ezért ezen enyhíteni fogunk
valószínűleg, hogy technológiai|ag a legjobb megoldást fudják a lakók a|ka|mazni. A reklĺím
nélktili utasvárókľa természetesen van lehetőség' tudomásom szerint nem egy ilyen lesz a
kerületben, ití azt kell leírva, hogy amire reklĺímot akarnak elhelyezni annak milyen
szabá|yaí vannak. Az ipaťr tevékenységek korlátozása a Helý Építési Szabźůyzat feladata
lesz, mert ez a jogszabály most kifejezetten csak az aľculattal foglalkozik' Itt funkciókat,
építési, jogi előírásokat nem tudunk tenni. A helý építési szabá|yzat ezeknek az ipan
tevékenységeknek, illetve a veszéIyes hulladék elhelyezésének, vagy bővítésének
lehetőségét nem engeđi meg maľ jelenleg sem. A közkutakkal, közvécékkel kapcsolatban
kifejezett előíľások nincsenek ebben a dokumentáció csomagban, a kerĹilet legtöbb terén
jelenleg is van kĺizlnit. Azokon a tereken, amelyek oruottek áIta|źhan közwc-t is találunk.
Ennél tényleg az őrzés, az e||enorzés lenne érdekes, megvizsgátljuk, hogy hol lehetséges
esetleg. Az a|tematív árnyékolástechnikával kapcsolatban azok a ponyvák, illetve aÍLya1
jellegrĺ ktilső, vagy belső árnyékolók, amelyekre Képviselĺĺ Úr gondol jelen vannak a
kerületben, hiszen a legtöbb új építésiĺ tźtrsasháznźů mĺáľ alkalmaznak ilyet. A Coľvin sétány
egyes házainá| például iól megfigyelhető ahaszná|atllk. Az építészeti bátorságot, amit említ,
ezt első sorban azér1 az újonnan beépítésre kerülő, va1y a jelentős átépítéssel érintett
területeken lehetne megvalósítani. Részlęteiben majd minden íľásban minden észrevételre
fogunk tuđni válas zo|nĹ Köszönöm.
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Sándor Mĺklĺís: Egy helyi aIapitvźny képviselője vagyok és idestova 70 éve itt élek a
kerĹiletben a Palotanegyedben. I ehet, hogy átaludtam a jelentést, de még nem hallottam egy
szót se a közvilágításról. Én csak a Palotanegyeddel kapcsolatban fudnék ezzel
kapcsolatosan pár szót mondani, hiszen ľettenetesen utáljuk a ktilönböző kifiiggesztett
kábeleket a gyönyöní házak között. Az említett kábelelĺfiez hozzá taľtoznak még a
kiilĺinböző szolgáltatók kábelei, melyeknek utĺína kérdeztĹink és kiderült, hogy egylk-
másiknak nincsen mźr gazdája sem. Ezek mikor fognak megszúnni? A kilátást is zavĄźi<,
mert ott vannak a gyönyönĺen felújított hźlzak velük szemben, ugye kerĹilettink elég sok
pé;nzt á|doz effe a területre és egyszercsak kereszťlilhúz egy fekete kábel az egészen' mely
rontja a városképet. Másrészt ami a világítást illeti, a fényerőt valahogyan fokozni kellene,
mert főleg a köztereken nagyon gyenge a kozvi|źęstás fenyeĘe, és a statisztikfü is azt
mutatjfü, hogy a jó köni|ág1tźtsi rendszer feket szab a csintalankodóknak és tobb
biztonságot nýjt. Nem fudom, hogy összefut-e egy másik forumnak a kéróscsoportja ítt az
onök programjával, ugyanis ftilvetődött a kapualjak valamilyen formában való
megvilágításĺának a lehetősége és ennek kutatása, kidolgozása' nem tudom, hogy összeér-e a
két éľtekezlet. Igen. 2009-ben a dekorszövetség keretében csináltunk egy nagyköruti
kirakatmustrát. végigjźrnlkaz 5 kilométeĺt ođa-vissza. A frvĺírosi FőépítészAsszonnyal, és
elborzadva állapítottuk meg, hogy a kapuk környékén, ilyen lehetetlen kis vitrinek csúfitjĺák
e| az amúgy tiĺľhető epitészeti környezetet. Ahogy látom Józsefuarosban ez azőta sem
vźitozott meg. Továbbá egy korábbi beszélgetés során fijlmeľĹilt, hogy az utolsó öntött vas
kandelábeľt a Palotanegyedben, azt még a 60-as években meg lehetett tekinteni a Puskin
utca és a Bródy Sándor utca torkolatátbarl. Egy négyágu gyönyöľĺĺ öntött vas kandelábeľ volt.
Ez teljesen autentikus világítási forma lenne itt a környéken. Gondolom, a Pollack Mihály
tér megujításával kapcsolatban erre most ki lehetne térni. Még egy adalék, hogyha mĺár egy
kicsit akarunk a múlt építészetének adőzni, akkor az utolsó miír nem múködő ĺintött vas
gáz|ámpátazt Kölcsey utca és a Gutenberg tér sarkán lévő kis kerek járdaszigetrol bontottĺák
le a 70-es években. Ezek amúltbéli relikvifü esetleg érdekesek lehetnek. Még egy kérdés: A
forgalomszervezéssel kapcsolatban.Ez ktilönösen azért érdekes, mert ltźiiźhan a történelmi
váľosmagoknak a berendezései a szfü utcłfüon űgy nézĺek, hogy semmilyen utcan álló
oszlop, tábla nincs. Minden a falakon van e|iĺtézve és nincs jarda, Ennek mentén esetleg
lehet-e valamit átgondolni, tehát, hogy a forgalom az sokkal szabađabban tudjon mozogni. A
másik egy Londoni élményem, a belvárosból, hogy az utcasarkokon nem lehet átmenni a
tuloldalra. Én teljesen ftll voltam háborodva, hogy milyen hülyék ezek az angolok' mindent
másképp csinálnak, és közben egy pár nap közlekedés után rájöttem, hogy nem is olyan
htilyeség az,hiszen a kanyarodó jármúveknek így nýlik tere, hogy befollyanak és a mögötte
lévő kocsiknak szabad utat engedjenek, akik mögötttik egyenesen akarnak továbbhaladni.
Egy pontos példa eľľę a Mária utca-Baross utca sarkán ta|á|hatő lámpa. Amikor jövünk ki a
Baľoss utca felé a Máľia utcából, akkor egy kocsi akaľ kanyarodni jobbra, a gyalogostól nem
tud, és jó hogyha a zo|don át tud menni egy kocsi mondjuk, vagy 1,5. A harmadik t/rta|źhan
már szabá|ýalanul halad át a kereszteződésen. Még van 1000 kérdésem. Még egy dolgot
szeretnék zárszőnak. Miután eZ egy arculati kérdés, én nagyon szeretném, hogy tisztźan,lk
azokat a pontokat is, hogy kęrĹilettink más kerĹiletekkel szemben mivel lesz szebb és jobb.

I. Gy.: Köszönöm szépen a hozzásző|ást. Egy részérę megpróbálok vá|aszo|ni, a
forgalomszervezés jelenleg nem ennek a csomagnak a tésze. az ktilon szakma, úgyhogy
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abba mi most nem folynank bele. Biztos, hogy gondolkozni kell róla, folyamatosan
meľĺilnek fel kérdések, de ezze| más forumon fogunk foglalkozni. A világítással
kapcsolatban ugye említette alégvezetékeket, illetve az egyéb szolgáltatók kábeleit, hogy
mennýre zavarőak a kozterületek fiilött. Ez a rendeletben megjelenik, hogy az átépítések
soran a szo|gźitatók a foldkábeleket kell, hogy a|ka|mazzźű<, tehát reményeink szerint egy
bizonyos idő elteltével bekerül minden a fiild a|á, epp olyan szempontok alapjan, amit on is
mond, már a mostani építési szabát|yzat is ezt pľeferálja, reméljük, hogy ez így meg is fog
valósulni. A Nagykĺiruti kirakatokkal kapcsolatban mi is ismerjük azt a füvélrosi Nagykörut
programot, amit a VI. keriilet kezđett eI, azttn az egész Nagykörutra készült egy javaslat,
hogy hogyan lehetne felújítani a ftildszinti üzleteknek a portáljait. Reméljük, hogy egyszer
tényleg úgy foe kinézni a körut, ahogy abban a dokumentumban leírjak. Az elvek ami
mentén az erĺůített progrÍlm készült követhetőek, a mostani előírások is ezeket fogiák
tarta|mazni, hogy minél inkább tisztźk legyenek a homlokzatok, minél inkább szorítsuk
szabáIyozott keľetek kozé ezeket az eltlĺĄéttzó kirakatokat, reklámokat, kapualjakat. A
kandeláberekkel kapcsolatban pedig, hogyha erről tud nekiink kiildeni bármilyen fotót,
akkor azt mí szívesen vesszük, meľt be fudjuk tenni ajĺínlásként a védett területen, eze|<né| a
közterületi elemeknél a példakba, hogy ilyet is lehet a felújítások során alkalmazni. Kérem
kiildje el nekĹink, mert ez lenne a cél, hogy egységesen a védett területeken lehetnek régi
típusú lámpfü, akrír utĺángyártottan is.

Csatárĺ rlona: Kerületi lakos vagyok és egy civil szervezet tagsa. Gazdaságs inđíttatású a
kérdésem, és ígéľem, hogy tényleg ľövid leszek. Újra lehetne-e gondolni a védőhźiőkat
felújításkoľ, hogy csak az epíttető reklámja jelenhetne meg. Ez ugyanis komoly gazdaságs
kérdés, hiszen a reklĺĺm bevételt növel egy komoly felújítás előtt álló tźrsashźznźi, ahol
mondjuk nem csak homlokzatfelújítás van, hanem épületgépészeti áta|akitás is, az na1yoÍL
problémás, és ennél az egyéb reklám elhelyezésénél komoly bevételt lehetne geneľálni. Ha
ez tilos lesz, akkor még nehezebb helyzetben lesznek a tttrsashźnak felujítás szempontjából,
úgyhogy kérném, hogy vegyék iýrapalettźra ęzt atiltást.

I. Gy.: Köszönöm szépen a hozzźsző|źst. Ezt megvizsgźijuk. A tiltás olyan szempontból
merĹilt fril, hogy ne legyen kifejezetten reklĺámfelület az á||vźnyon, meľt a tapaszta\at az azt
mutatta, hogy felújítás nélkĹil is ott az źi|vány és ott van évekig a reklámháIő. Borzasztó
nehéz ezt a he|yzetet kontrollálni és ugye elkezdtek megjelenni źivány nélkiili
reklámmolinók, melyek a homlokzatokat eltakarjfü. Ezeket végképp nem szeľetnénk,
úgyhogy megvizsgźlljuk, hogy mit lehet.

Csatári llona: Ta|źn lehetne szabá|yozni azidókor|atját afe|űjitźts idejére.

L Gy.: Igen, eddig kétszeľ három hónapban volt maximźlva, đe nagyon rosszak a
tapaszta|atok, abból indult ki ez a szigorubb előírás.

Csatári llona: Azért fordult meg bennem, mert komoly gazdaságtr' problémáik vannak a
társasházaknak.
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I. Gy.: Eń, je|eznt fogiuk mindenféleképpen a döntéshoző fe|é. Ez a vélernény amit on most
mond ezme1 fog jelenni, a dĺintéshozók fogiák eldönteni végĹil, hogy ez hogy kerüljön bele
az arcl|ati kézikönyvbe a későbbiekben.

Csatáľi llona: Köszönöm.

Maľkó József: Jó napot kívánok! Kerületi lakos vagyok a Gyulay Pál utcából. Környékiink
lakóinak egy kérdését szeľetném itt fijltenni. Azt szerctnénk megkérdezni, hogy a Rökk
Szilard utcában épiilnek ezek a csodálatos lakótelepi munkáshĺázak, hogy hogyan lehetne
megoldani ezeknek a homlokzatát ilyen á1 vakolattal, ál dolgokat felvinni, hogy valahogy a
környezetbe illeszkedjenek. Ugyanis úgy néz kj, mint a XIII. kerületi munkásnegyed egy
része, me|y az 50-es, 60-as években jó volt, itt valahogy nagyon kilóg a kömyezetből. De
ugyaÍIez a kérdés felvetődött ktilfř'ldi és belfiildi barátaimban is, hogy ugye a Rákóczi téren
sétáltunk és az a két csodálatos beton építmény. Most vagy első év első félévében csinálta a
tarvezó, vagy nem tudom, hogy mikor ta|źitźl< ki, ezt valami úton módon, ha más nem
pźńyázatta| megcsinálni és ilyen ál kiilső falat elé epíteni. olyan szépek a kornyéken lévő
házak vakolatai, a ktilső stukkói, hogy ezeket lemintazni és körbeęíteni, vagy egy pici tetőt
rátenni. Úgy körbeborítani, aki jon ki a piacróI ezt az óriási betonkolosszust liítja, hát
undorító. De ugyanez a másik hajléktalanszźi|ő, ugye fiildszintes ásya/ľ. vannak, emeletest
nem láttam, de ľengeteg van. Például azt is beborítani, egy ilyen álerkélyt, mint amit a
Múzeum utcában Iźtttaĺrl egy filmfoľgatáson. Csodálatos szép paľkot csináltak, és nagyon
szép ahźLttéx. Most nem fudom, hogy ez megmaradt-e még, vagy mźr lebontottfü, mert az
mondjuk megmaradna parkkal. Csodálatosan szép tertilet lenne, ki lehetne sétálni. Épp u
gyerekeink jöttek, ugye hazakolt<iztek, és azt mondtfü, hogy a kisgyeľekekkel kisétáltak,
csodálatosan szép |źtwźtný nyujtott a gyerekeknek is, hogy ez például maradjon meg. De
ugyanigy az üres telkek részét, amik vannak itt a Palotanegyedben, már ne legyen lakótelep,
legyen a Palotanegyed. Ezeket befüvesíteni, kiadni közmunkara, meľt meg lehet csinálni,
besegíttink mi is, és egy szép parkot kialakítani. A napelemes rendszerrel kapcsolatban
megoldható a rendszer, ha nem a fa lombja aIáteszLkbe, hanem valami úton, módon mögé,
vagy fiilé betenni és ilyen kis levegő keverő ventillátoľokat be lehet építeni. Picít fujja a
levegőt, egy ilyen kis párásítót. Mondjuk egy feltétele van, hogy védjük. Ne úgy, mint a
Gyulay Pál utcát, mert gyakorlatilag itt a Palotanegyed legfrankóbb hajlékta|anszá|Iőja ami
utcĺínk. A padok tigyében, hogy ezt leválasszuk, ez ötletem volt és ezt aképviselő Umak is
mondtam, meg is csináltfü. Ezt azőta fantasztikus módon megoldották, ülve a|szanak, vagy
a pad előtt fiildĺin, de elfoglaltttk. Ezt szeretnénk, hogy ez a kęľülettinkbe kerĹiljön be, hogy
mit tudnĺínk ebben az ugyben tenni, meľt itt az egész Palotanegyed fel van már |źzadva.
SegítettĹik személyesen is, hiszen a tanítványom az egyk hajléktalan. Totálmegdöbbentem,
mikor taléikoztarn vele és kiderĹilt. hogY 10 éve itt é| és azt mondta a|ába benne maradt a
tornacipőbe. Én segítettem u ĺol.ĺ"at] |áttam. Most ilyen embeľeken, ha segítĹink' nem
fogadják el. Mit lehetne tenni? A másik oldalt is kérdem, mert onök is, ha jól tudom elég
keményen biráItak minket, olyan szempontból, hogy mi őket nem akarjuk, de ő nekik joguk
van. Tehát valami egyezméný.En azt mondom segítsük őket, adjunk nekik egy lehetőséget.
Menjenek be egy olyan helyre, mert munkát tudnának végezĺi,48,50,52 évesek. En segítek,
hát én tanár ember vagyok, miĺszaki ember, hogy be tudjuk illeszteni őket bármilyen olyan
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munkára, ami nektink is hasznunkra válik, illetve nekik is egy kis pénz mag le fog csöppenni
és talĺán akJ<or tudnak jobban is megélni. Köszönöm szépen. Erľrý lenne hírtelen.

I. Gy.: Köszönöm szépen. A homlokzatok kialakításéravonatkozóan ugye minden új épület
tervét és a homlokzat felújításokét is mindig az adott keľületi teľvtanács, vagy a míiernlékes
tervtanács bírá|ja el, úgyhogy egy szakmai grémium |źúja ezeket. EzekJrez utólag
hozzźnytini elég ĺehéz. A Rakóczi téľi metróállomásra vonatkozóan már jött más javaslat
is. Például képzőmiĺvészeti alkotás felszerelése a beton sik,ła, ezt meg kell fontolni, jelezni
fogjuk a döntéshozők felé, azonban ez egy fővarosi pľojekt volt, tehát nem kerületi hatásköľ,
a kertilet is csak jelezni tud a ffiváľos felé, ha a vát\toztatásra ilyen erős lakossági igény van.
A másik nehézség ezze| kapcsolatban, hogy báľmilyen változtatása egy megvalósult
épiiletnek, az a szerzói josl törvény hatáIya a|á tartozĹk és mindenképpen kell a tewező
hozzájara|átsa, úgyhogy bármit is szeretne a lakosság, az eredeti tervezohozz{iara|źtsa nélktil
azt nem lehet megcsinálni. Amire gondolt, a Múzeumkeľt helyett a Rádiókert lehet. Az egy
filmforgatás volt, arádiő jövőjével kapcsolatban az az infoľmációnk, hogy azok arádiótömb
épületei a Nemzeti Múzeumé lesznek, ok gazdźtlkodnak majd vele, ők tesznek bele
funkciókat. A tervek szerint a két modern ęület elbontásľa kerül. Paľkot alakítanak ki, de
egyenlőre ennýt tudunk róla, terveket még nem láttunk. Az iires telkek hasznosításĺíra pedig
jelenleg is van lehetőség, akĺĺľ ideiglenes parkot is meg lehet valósítani rajtuk. Ezekaz iiľes
telkek ä|ta|źtban építési telkek, tehát ideiglenes hasznosításľól beszélünk. Ezeknek a töredéke
az önkoľmźnyzati tulajdon, a többi az magźníllajdon, tehát ott a tulajdonos szándéka is
kellene atlhoz, hogy paľk valósuljon meg ľajta. Van lehetőség zöldíteni, az önkormźnyzati
tulajdonú telken van így például közösségi kert.

S.P.né: Kĺiszĺinöm a szőt. Ahová azt a csodálatos belvaľosi díszletet varźzso|ták a
filmforgatáson' ugyanarra a helyre a Nemzeti Múzeum a palota díszkeľtjét á||itja helyre,
mellette, ahol a modem rádióéptilet vaÍ\ az teljes egészében lebontásra kerül és egy
közösségi keľtet alakítanak ki. Valamint az Andrássy Egyetem mellett lévő Uvegpalota
helyén azBszterhźzy Palota történelmi díszkeľtjét fogiák rekonstruálni. Gyönyöríi lesz, most
beszéltem af(5igazgató Urral, hamarosan megkezdik a teľtilet átépítéqét. Köszönöm szépen.

I. Gy.: Koszönöm szépen, hogy ilyen sokan megjelentek.

K. m. f.

Iváný Gyöngyvér
fiĺépitész

A Jegyzőkonyv az M<itv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

A J egyzőktinyvet készítette :

Szeľvezési és Képviselői Iroda

Kemper Zsomboľ, Tekeres Réka
Váro sépítészeti Iroda igýntézoje
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Dľ. Erőss Gábor

onkormányzati képviselő

vélemény érkezésének dátuma: 2017. 08. 18.

Alábbiakban ktildöm a paľtnerségi felhívásľa megfogalmazott észrevételeimet, amelyek nagy

részét a forumon szóban is előadtam:

1. A napelemek telepítésével kapcsolatos szabáúyozás túl szigorú. Itt abszolút

koncepcióváltást javaso|ok. Nem hogy nem kellene ezeket eldugni, elrejteni, hanem épphogy

ösztĺjnözni kelłene, hogy minél több helyen legyenek |átbatőak (teľmészetesen nem a

mĺĺemléki városkép rovásáľa). Napelemes utcabútorok is megjelenhetnének, ill. napelemek

akár önálló ''utcabútoľként'' is a váľosképbe illeszthetőek.

2. A védettséget ki kellene teľjeszteni olyan utcákra, teľekre, mint a József utca, nagyfuvaľos

utca, Mátyás téľ stb., továbbá minden olyan ktizteľületre' ahol fasor található.

3. tsztönözni -- és ajánlásokkal segíteni -- kellene a klímabęľęndezést kiváltó homlokzati

áľnyékolás e|terj edését (ponyvaszerk ezetek,''vitor1aszerkezetek'').

4. A Csaľnok negyedľe miért nem terjed ki a ''védett karaktęr''? onmagában néhány

foghíjtelek folyamatban lévő beépítése ezt mźr kizárja? Javaslom, hogy kerüljön be a Csaľnok

negyed és Magdolna negyed is.

5. A Tisztviselőtelep, még ha kormányľendelet általilfőváľosi védettséget is élvez (műemléki

jelentőségű területi védelem?), nevesíthető volna itt is'

6. Az orczy-kert maradékának védettségét meg kell erősíteni, magasabb fokľa kęll emelni, a

jelenlegi ''védettségi'' szint nem tudta megakadályozni a park részleges kiíľtását, oda nęm illő

mérettĺ és funkciójú épületek megépítését.

7. Fi|ozóťlźt kellene vá|tani. A váľosképi szempontokkal egyenértékű szempontként kell

tekinteni az élhetőségre. Az nem lehet szép város' aho| az idős/legyengült embęľęk akár be|e

is halhatnak egy-egy hőhullámba. Hiába egységes a váľoskép, ha évente 2 -3 hőnapra

lakhatalanná válik a keľĹi|et.

Ezért: az utcabtftorok' a tetőcserepek (héjazat), a burkolati anyagok (háztetőtő| a járdáig) --

ajánlott' ill. ęlőírt színét és anyagát éľdemes ennek megfelelően meghatfuozni



htps://www.usatođay.com/story/newslĺatíon/20|4/02lI0lwhlte-green-roofs-global-

waľming/53 4|26I/ (tetőnél a fehér vagy zöldtető, ill. a napelem az aján|ott)

Az kevés, hogy a rendelet /kézikönyv nem zárja ki, nem tiltja a ''zöldítést'', ill. -- a fenti

éľtelemben vett -- fehérítést, azke||, hogy tegye ajánlássá.

7b...,,Az extenzív zöldtetó kis ftjldvastagsägga| nem igényel rendszeręs gondozást, az esőviz

egy részét visszataľtja, és a fe|melegedést is csökkenti. Ajánlott az a|ka|mazása. A megfe|elő

növényzet kiválasztása azonban nagyon fontos! Az ęxteluív zö|dtetőn a köviľózsa- és varjú-

hájfélék egybefi'iggő, zö'ld szőnyeget alkotnak. A legolcsóbb megoldást kínáló frĺfelék bazánk

éghajlatán nem alkalmasak extenzív tető létesítéséľe, mivęl rendszeľes gondozást és öntözést

igényelnek.''

8. Minden közteľiilet-felújításnál alapelvként kellene szerepe|nie a zöldterü|et-niivelésnek (az

aszfa|tot nem térkőre, hanem parkľa kell cserélni).

8b.: ''A növényzet pozitív szeľepe igen szeľteágazó. Nemzętközi és hazai kutatások is alá-

támasztják azt, amit a városban élő emberek ösztönösen is éreznek. A növények jelenléte

hozzźĘáru| a levegőminőség javitźlsźhoz. a sokszoľ túl meleg és szétraz városi levegő

páľásításához, hűsítéséhez, mérsékli a hőszigethatást. A nagy lombtömegek a foľgalommal

járő |égszennyezést, port és zajt is csökkentik, a nyári felmelegedést e|viselhetőbbé teszik.

Mivel Józsefuárost a kö'zlekedésből eredő környezetterhelés fokozottan sújtja, a zö'ldfeltiletek

terhelést csökkentő hatása nagyon fontos az egészséges lakókörnyezet biztosításálhoz. A sok

zö|d a természettől eltávolodott embęr rekľeációjában fontos szerepet tölt be, és pozitív

hatással van a lakosság flzikai, valamint pszichés éilIapotára is. A városi zöldfeltileteknęk

természetvédelmi vonatkozása is van. A paľkok, zöldsávok, kertek a városi növény- és

źúl'atvi|źrynak élőhelyet biztosítanak, így a biológiai sokszínűség (biodiverzitás) megőrzésében

is fontos szeľepük van. A városi zöld nemcsak egy kellemes ,,plusz'', hanem jelentős a

városökológiában betöltött szerepe is, és pozitív hatást fejt ki az emberi és táľsadalmi

komfortéľzetre, jólétre is.''

9. Az utasváľóknál az önkormányzatnak jeleznie kellene a preferenciáit: nęm csupán

megengedve, de aján|ásként megjelenítve a reklám (citylight stb') né|kiili utasvárót.

10. A ''hostile architecture''/ ''unpleasant design''-nak (''kényelmetlen tervezés'') nem szabad

eĺteľjednie, sot, ezt (pockök' rácsok, kaľók stb.) explicit tiltani kell; a hajélktalanság ellen nem

osztott padokkal kell kĹizdeni'
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11. Ajánlásként kell megjeleníteni az ingyenesen használható közvécék (legalább

kerĺ.iletrészenként kettő) és közkutak városképbe i l lesztését.

12. A stľeet art és a járdák négyszínfestése megőrzendő kultuľálís érték.

13. Az ipari tevékenység nem illik amai Jőzsęfuáľos arcu|atéthoz, ezt a ľendeletnek és a TAK.

nak is ki kell mondania.



Herczeg Mónika

t{jépítész

VIII. kerü|eti lakos

vélemény érkezésének dátuma: 20l7' 08.10.

FÁK

- Érdemes lenne esetleg a rendelet mel|ékletétképezó fejlécben megkülönböztetni, hogy a

kertiletben ęzeket a fafajokat hova lehet ültetni.

- Utcaf;ísításľa alkalmas fajok jegyzékétmegadni, és nem a keľĹiletben tiltethető fajokat.

- Véleményem szerint nagyobb parkokba, más mikroklímába lehetséges az utcai fasoľokba

javaso|t fajoktól eltémi! Esetenként kellene is, hogy akép vá'|tozatos legyen.

- Ha máľ sztĺkíteni akarjuk a kört, akkor esetlęg azokat a fajokat is meg lehetnę említeni

amiket NEM lehet ültętni.

FAFAJOK

Kimaradt fĺák, amiket javasolni lehetne

o Acer campestre 'Elsrijk'

o Aceľ campestre 'Rozi'

o CrataeEus laevigata 'Paul Scarlett'

- Felsorolásban a Fraxinus angustifolia supsp. név hibásan szeľepel, a susp. után hiányzik

maga a fafajta neve a 'pannonica' szó!!!!!

- Ginkgo fajoknál ki kellene kötni, hogy NEM nőivaru példány!!!!!!

- Ginkgo Sztráda - szerintem nem a legideálisabb váľoshĺrő a Ginkgok közül!!!! Helyette a

Ginkgo 'Magyaľ' fajt javasolnám, ami magyar fajta és jobb a tapaszta|atok szeľint a várostűľo

képessége

- Koelľeuteria fajokat nem javasolnám fasorba, nem jó törzsnevelők, ęmiatt a fasor nem lesz

igazán szép belő|ük, bár várostíĺrő képességtik jó. És vé|eményem szerint széltörésrę is

érzékenyebbek. Paľkokban lehet, utcára én nem terveznék.

- Sophora fajoknál meg kel|ene határozni, hogy milyen kęľesztszelvényű utcákba telepíthetők.

Nagyon jó fajok, bár terméstiktől a járda csúszós lesz és szemete|nek is, ezért a díszburkolatot

többszöľ kell tisztítani, viszont nagyon nagyra nonek, és a későbbiekben súlypontjuk kibillen,

meľt a tuzo|tőság kéréséľe a meglévó soroknál az épületek homlokzata előtt vissza kell vágni

az ägakat. A váľosban többt.ęlé látni teljesen fęIolda|as koronáva| rendelkező Sophora fasort.
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Helyette jobb választás a kisębb koronájlĺ fajok ültetésę' vagy meghatározni mely utcákba

lehet Sophoľát Ĺiltetni.

. A fajok jegyzékébo| kimaradtak a Pyrusok, amikbő| most is sok van a kęľülętbęn' jól ttĺľik a

várost:

o Pyrus calleriana'Chanticler'

o P. c. 'Redspire'

o P.c. 'Beech Hill'

- Báľ a Sorbusok (berkenye) nem a legjobb városhĺrő faj,2-es osztźiyzata van, de parkokban

szépen fejlődnek és mutatnak:

o Sorbus dacica'Torda'

. Sorbus đegenii 'Csákváľ'

o Sorbus intermedia

EGYÉB

- Át kellene gondolni, hogy az utcai fák véde|ménél mit vęszünk bele a rendeletbe. Ültetési

gödö'ľ nagysága!!!!!!

- Rendszeľes tápoldatozás, fenntaľtás' csere vagy ezekről lehęt-e valamit ĺrni. Általában gond,

hogy az ültetéskor nem megfelelő nagyságú gödöľbe keľülnek a fák!!!!! Nem megfelelő

talajja| és tápoldattal, majd utána kevés az öntözés is.

- A vendéglők melletti kitilők szélességének maximaIizźiása. Nagyon sokszor nem lehet a

járdán közlekedni, a biciklisek ráordítanak az emberekre, idősekľe, hogy menjenek arľébb,

meľt ők szćęu|doznak, a pizza futáľ bejön a ľobogóval, napi rendszęręsséggel!!! A

babakocsival, vagy az idősek bottal nehezen közlekednek, a to|ószékesekrőI nem is beszélvę.

- Közterületek tisztán tartásának problémája, hajléktalanok a padokon, bÍiz|.|.|.!, M ember nem

szívesen til oda le, ahol ők előtte ültek és nincs napi szinten tisztítva. Padok festésę -
tanulókkal környezetvédelmi vagy milyen óra keretében????

- olyan padok elhelyezése, amik nem igényelnęk festést,vagy natűr szinuek, esetleg fémek.

Ugyanakkor illeszkędnek a köľnyezetbę.

- TAK-ban javas|atot tenni az egyes teľĹiletrészeken a|ka|mazható padok típusiíra, olyan

szinten hogy ezek, vagy ezekhez hason|ó padok kerüljenek elhelyezésrę. Az egységes

városkép érdękében esetleg át kellene gondo|ni, hogy a milyen típusú padokat lehet egyáltalán

elhelyezni a váľosľészękben. Palotanegyed _ és Corvin negyed más stílust igényel.
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- TAK-ban esetlegesen körbę lehetne járni a belső udvaľok témaköľét, az ott alkalmazható

megoldásokat. Azokról a lakóknak ugyanis kęvés az ismeretiik. Jó példákkal illusztrálva

ötletadó jel|eggel'

- Sétálóutcák növényzete _ edények, planténerek méręt meghatározása, amibe a fák

kęriilhetnek' néha kicsi edénybe ültetnek.

- TAK _ az egyes teriiletek bemutatásánál esetlegesen ki lehetne térni az utcaképre zoĺo
szempontjából is. Pl. Tisztvisęlőtelep egyedi hangulata stb.

- Kiĺzös zö|d tęwęzése _ Te|eki téľen. Javaslat: Most is vagy később üIjenek össze a

tervezésben részt vevő lakók annak megvitatására, hogy amitterveztek az hogyan vált be, mi

az amin későbbiekben váitoztatni lehetne vagy kellene, mi az ami nem vá|t be pedig

számítottak ľá stb.

- Beépítésľe szánt terü|eteken ahol most azt írjuk a 30cm törzsátmérőnél nagyobb f,ĺkat meg

kell tartani --esetleg egyes fajokat kivételbę lehętne tenni, meľt nem biztos, hogy egy

bátlványfátt, ha nagyon rossz helyen van érdemes vagy kötelező jelleggel kell megtartani!!!!!!

Függhet az udvaľ nagyságától későbbi beépítés mértékétől. Azon kívtil az építkezés során

vélhetően annyira sérül, hogy nem fogja betölteni a későbbiekben a funkcióját.

. A védelemre szánt fák védelmét viszont jóval erősebben kellene szabályozni vagyis

ellenőľizni. Hiába írom én ki a favédelmi tervben a kerítést a fa köré 1'8 magasan, 3m sugaru

körben (konkľét eset), ha kisebb a védelem, és az ágait tö'rik |e a kocsikkal, mondván úgysem

ellenőrzi senki.

- A kerület jelęntős zöĺdfelületeinęk bemutatásata|án részletęsebb leírást érdemelne, máľ csak

tź!ékozatő je|leggel vagy ismeretterjesztő jelleggel is. A belváľosi, sűľű beépítés mellett ezek

a színfoltok igen jelentős értéket képviselnek!!! !! (Temető, Múzeum-kert, Ludovika kert stb.).
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t Főváľos VIII. Kerĺilet nkoľmán
Te|epülésképi Aľculati Kéziktinvv

30. olclalon: ,,Egy-egy táľsasház ... elerrgedje, illetve péůyévat esetén ezen éptilotek elonyt
élvezzenek az elbíľálásnál.''

l '/ A helyi védettség a|ätartoző kategóľia nrellett a Főváľosi ľendeletbęn védett épülete-
gyütteshez taltozó táľsaslrázakla is vonatkoztatni kellene a ľendelkezést, nrivel ezek meg.
haÍŕtroző elemei a váľosképnek.

2.l Az onkoľmányzat koltségvetésében aptiyázati keľetben eleve elkiilönítve kęllenę męg-
jeleníteni a védendő építészeti éĺékeink megőľzését biztosítandó, illętve az e köľbe nem
soľolhati épületekľe vonatkozó pét|yázati keľct összegét. A keľętek aľálryszánrainak nreg-
állapításánál a vonatkozó adatbázis nyujthatna támpontot' A teľvezetben szeľeplő ,,előny'o
biztosítás ugyanis titközési pontot képezhetne a kétfele városépítészeti sajátosságú teľĺilet.
heztaltoző pálryttzók köľe és az onkormányzatközotI' A keľetösszegek ésszerťl átjáľhati-
ságát a gazdasági év előľehaladtával a tényszálnok alapján lehettre finonrítarri.

Az 52. oldal első bekezdésében etnlített,'teľaszok''-kal kapcso|atban:

3./ Mivel a teľaszok rnťrködése kihat a közvetlen környezetben lévő házaklakóközösségeinek
életére is, indokolt a teleptilésképi bejelentési eljáľás soľán az érintett társasházak hozztĄá-
ľuli rryilatkozatának beszeľzése is. Ennek hiányábarr a létesítés ne legyen engedélyezlrető.

A teľvezet 53. oldalán a Rákóczi téľľe vonatkozőan olvaslrató szciveg utal a,játszótéť'-re és
aľľa, lrogy a kéľcléses teľĹi|etet ,,csak a gyalogosok használják''.

4'i Mind a nevezett téľ, nrind nrás kĺizteľĹileteillk vonatkozásábarr gondolni kellenc az é|et.
szeľÍi szabáIyozásľa. Valĺijában közteľtileteinket nelrr csupán a,'gyalogosok'' használják.
A lrasználók egyľe népesebb táboľába taľtoznak a közteľĹileteinket megszálló, ott életvitel-
szeľűen élo lrajléktalarrok. Közteľiileti jelenléttik - tekintettel a szánros fenntaftott hajlék.
talan szállóľa is -- nem szĹikségszeľű. Tťrl azon, hogy jelenlétük zavar.ia a honos polgáľok
életvitelét, adott esetben éjszakai nytlgalmát' ktizegészségĺigyi veszé|yeztetést is megvaló-
sítanak.
I(onkrétan, a Rákóczi téľ esetében, ez aztjelenti, hogy az életvitelszerťren ott táboľozó haj.
léktalanok a játszótértó| |lozzávetoleg 5 méteľre végzik a nap báľnrely szakábarr teľmó-
szctes embcľi szĺiksógletciket.
Mirrclen éľintett Flatóság tájékoztatva lett e tĺĺľIletetlerr állapotľól' mely mind az aľľa jáľó
Íblnőtt polgáľokat, niirrd a játszótéľen lévo gyeľrriekeket veszélyezteti' Intézkedés mégsem
töľtérrt ezidáig. A lakhati vátoslroz, keľtiletlrez, melyéľt nenr vitatlrató lrródon, Önkoľ-
mányzatunk eclc|ig is sokat tett, hozzáltaftozik az ilyen egészségtelelr gócok felszálnolása.
E|végle azéľt ker:Ĺiltek lrregválasztásľa öľlkoľnráliyzati képvise|oink, hogy a keľĹileti lakos-
ság éľdekeit képviseljék.

Az 56. olclalon a ,,telepĹilésképbe r'aló élrítészeti illeszkęclés elveinek llreglratáľozása'' ľésznél
az ťlj épĹilct lromlokzatképzésľe vonatkozĺ5 szakaszban kiegészĺtést.iavasĺllok. E szerint:

Zc -3f/ 2ż11
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5'l A váľosképi szenrpontbĺiljelerrtós karckteľrĺ tcľťlletcken ťd épiilet építése esetélr
a./ a llreglévő, épített <ilokség ľészét alkoti épĹilet llonllokżata nregőľzendő, ercdeti áIlapo-

tába lrelyreáIlítandó, s az ťli épiilet ennek niegtaľtásával, e llrögé építhető;
b./ ahol az eľedeti épĹilet lronrlokzata nem felťrjířható, illeĺr,c hiárryzik (foghíj telkek). a

Főváľos építész.eti anyagát oľzo lrrűszaki dokrrnlentációtáľból á' .."a.ři đptilet teľVźmya-
gának fellelherősége esetén az a.l poľlt sz..eľilrt kel| eljáľni, alrrennyibelr az eľedęti épĺiĺet
építészeĺi éľteket képr,iselt.

Az 5.I. oldalon a.,.Meglér,(ĺ épĹi|et honllokzarának felťrjításakoľ a telepĹiléské1lbe való
illeszkedćse az alĺibbi. szenrpontok ŕigyelcrnber,ételével tti.l.tćn.ielr:'' ľósz uiolsó bekezdése,
nrely a ,,lĺomlokzat felťljítás'' e.setéľe a klínlaberęnclezések. pambolaantennák. ľeklálrrok,palapet kivezetések kéľdésk<jręt kívárria ľendezlli, l.!eľn ręnđęlkezik utibbiak nrég
használatban lćvó bercndezéseiľol.

ó./ A felsoľoIt bercnĺlezéscsopoľtoJ< vonatkozásában e|tjíľt telepĺilésképi bejelentési eljáľás Ie.
folytatását kö.r,ctćicn va]i r,isszahelyezlietoség nen1 nregĺblclo alteľrlatívä. Az eljáras sonín
nem a visszahelyezlretőséget. hatrenr a koľábtli nriiszaki lnegoIc|ást kiváltó, újabb technoló-
gia a|ka|nrazásáva| r,aló kir,ite]ezést kellerre az éľintett tárcaslráz bevonásávai vizsgálni, e-
|őíľni. Ilrcloko|t esetlrc'n. ha az ingatlan fťlthetoségének biztosításálol van szi, csetleg az é-
ľintett ĹigyféI - nregĺ,elelo önľész rrrellett . eseti taInogatásban leg1,en l.észesíihető,

A 62. olclalon ,,A kozteľĹi|etck fĺlľnlálásdrnalĺ elveilrek nreglratátozás '..'' rcszben

7'/ Az első ĺi.ancia bekezctésben a napeľnyőkľe e|oíľt,.IŁAL 10l3 bézs szín'' kötelező a|kal.
trrazása netlr éľtlreto.
ÁlIáspontom sz,eľilrt, a lrapeľnyőlĺ .színéĺtek meghatálozásánáI a telepĹiIésképi bejelentési
e{iáľás soľán az éllíĹetĺ. illetve teľnrészetes koľllyezettel való llaľnlo,ii,áIĺs iregkäverelése a
helyénr,aló.

8./ A rnásodik fľancia bekezctésbetr a tcłľaszok koľtátiáľa el<iíľt kötelező ĺiekete és antľacit sz,ín
hel1.g11, az. e|oző 7./ pĺlntban leĺľtak szcľiIrt való eiiŕrľást javasolonr.

9'l A llaľmadik fľancia beliezc|esben meg kelI.je|ennie anlral< a télrynek. hogy a lronilokzat a
titľsasliázak osztatlalr lĺözös tula.idotra, ezéfi' tl,lctcsítés csak a tár.saslráz ĺnzzájźłtllćlsa ese-
tén legyen errgedéI yezheto.
Nelĺ éIetszeľĹi a gyalogossár, nreg|i atátozás,,l, ĺ'5 nléteľben. Valllrak utcák' ahol a jáľda Íe|-jes szélessége senl éľi el ezt. s a nagyobb tltoák. utak eseté|ren ugyan ajáľda szélessége is
nagyobb. álrr ott az átnlello, kétiľányú gyalogos folgalonl szć',lll{ia a jeizettsávszélesšég
lrenr e|egen<to. Ekkoľ a kitelep{iléseklol, keľékpáľoś, pizza fvltilr.nrożgáskoľl ćúozott sZę-
ntély.jirľnlűvéľől llclrl is bc.szélteni. Pcľszc. Ichet nronclani, hogy a keĺřkpáľos és a pizza fu-
ttiľ, nrit keľes a jáľĺlán? De aĺÍól lnég ott Van, nrir,el trillcs 

''u.'k"i.i 
a gyaioľlatbaĺr ezekľe

az esetekľe.

A ó3. o]dat elsij ĺi.arrcia bel<ez'clése..a ĺeľaszok téliesítése'' esetéľe 
',ĺ.el{ete' va$5l 311112"it szüľkeszínĺi ĺ.énrszc.ľkezettre l.ĺĺgzíteĺt Ĺirleg vagy plexi.' anyag all<a|lnazását ír.ja äo, aZ ,,l méteľ

magas llem átlátsz<j ľész... a nal)eľnyóvcl cgyczo szĺtrlręli kószt'i|heĺ. o t.it't'i teľĹilet átlátszi
ĺóIiát kaphat.''

f:



1 0./ A szín vonatkozásábarr láscĺ a 7./ pontban jar,asoltakat! Az alkalnlazan<ĺónak előírt anya.
gok aligtra nevezlretőel< az épített ĺiIclkséghez, a töľténeti váľoskép|rez illeszkedőnek.
Jar,asolt a telepĹi|ésképi bejelentési eliáľásbatr az épített kcĺľnyezetlrez hanrronikusan il-
leszkedő' egyccli látványterv alapjárn való ĺlölltés. Áz éľíntett táľsaslráz átláspontját (lásd
9. pont) Íigyelenrlre kell verrni'

A 64. o|dal clső első fl.ancia bckczdésben isrrrét a Í.ekcte cs atltľacit szírr k<jtelezö alkalnrazasa
keľĹiI eIőíľásľa'

1 l./ KiegészÍtĺlskérrt javasolt, anrentryibclr a köľrryczethez illcszlteclést segíti, a ztild szíll is. A
szín előíľás éÉelnrezésetrr szeľint az utcai beľendezések fęnr szeľkez-eti elenreiľe vonatko-
zik. A fa szeľkezeti e|enlek esetél] a natúľ, zöld és káľllrin világos színek is elÍ.ogadhaĺóak
lehetnck.

A ó4' olc|al öttjcĺik liancia bekezclésbęll a ..Kozleľtilęĺi installáció''-knál lrincs szabá]voz,va az
engeilć lyczésrc j o gosult.

|2./ Ajogosrrlĺ nel,esítése sztikséges.

A 65. oldal nrásodik behezdé's elso f.l.allcia bekezclése a ľeklánlok ^.Portálszeľkezeten kívtili
ellrelyezés''-éľól lenclel kezi k.

l3'/ Amint aľľa máľ a 9./ potrtban utaltanr, a lronrĺokzat oszJatlan ltözös tulajdĺx, így a helyi é-
pítészrti.mťlsz'aki teľvtanács eliáľása soľán az éľitltett tárcasház hozzÍĄćruIó nyilatkoz-atát
is be kcll szeľęzni. Elrnck lriŕrnyálrarr a 1roľtálszeľkęzetelr kíviili ľeklirnr elhelyezés l}ell,l el1-
gec|élyezheto.

Á 72' olclaloll ĺi .,l(lílrlalreľcltc{ezés ćs klÍnla-beľetldezósclĺ kriltéľi egységc:'' lllásoc|ik
belĺezciéslren enrIített. ,.IlotrlIokzatbuľkolati eIentek'' fbgalonl pontosítancló.

14.i Nenr clĺbgaclhati ugyallis az olyan ,,lrotrrlokz.atlruľkolati clel],l'' alkallrrazits, nrcly takaria
az eľecĺeÍi építészeti nlego|c.|ást' Iegyelr az ak,ár lromlokzaĺi fa|azat, akáľ nyílászáľĺi ľész,e.

C]sak az ĺĺpítĺĺsz..etĺ köľrlyezetbell r,alólrall ,'Iátlratatlan'nti'' le[ĺ alkahilazás nregellgeclhető.

A 77. oldalon a,.ľ.Ionrlokzat|<épzés'' r,otlatkozásáball:

l.5.1 [,ásct .5.i porltban fogla|tdĺ éľtelclrrszcľĹĺ alkalmazársa.

A 78' olclal utolsĺi bel<ez-clése r,oltĺrtkozásában:

I6./ I-ásd 6./ pontlrall foglaltak éľtelelrrszeľĹi allĺallrrazása'

A 8li. o1ctaĺ lraľnraclik lrckczclćsbcn fĺlglaltakľa:

17 '/ Lásd 9./ pontball ĺbgIaltak éľtelenrsz'eľii ĺrlkallllaztisa.

A tl5. olclal els(j bekezc|ésében ĺclglalĺ:ak iriegés-zÍtenclők:

CO
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l8.i A pa<lok kialakítirsárrál osztott (l szeméIyes) Ĺilőfeltiletet kell képczlri, hogy az lre vál.ion
.,életvítelszeľű lrálóheIlyé'''

Á 86. oldaltól l5l. oldalig terjeclő ľészbeli az islnétlőcléseknól óľteletnszeľíien a fentębb rrráľ
el<íter'iesztett javaslatokat taľtonl felrt, azok éľtelenrszeľťr alkalnrazásáva|.
A l49,- l5|. oldalon a,,Sa.iátos építményfa.itákľa i,onatkozó e|vek'' fe.iez'etben nenr tö,ľtérrik
ernlítés a nyilvános illcrrrlrclyekľől.

19./ Jar,aslom a nyilválros illenrhelyek r,onaĹkozásában a köľllyezettel lraľlrronizáló kivitel elő-
ínását, így a r,árosképi jelentĺiségii, tolténetí éfítészcti ĺiľĺikséget magukba foglaló teľĹile-
teken a ,,noszta|gĺa'' látván1,t nyťlito ,..zö!d I1áz,,, illetve a fě]szín alatti kialakításťl, ktilso
nregielenésében szintén a regi nregjeleliést tĺikľöző nlegolc|ásokat. A belső építészeti kia-
lakítás. épĹiletgépészeti ki\,itelezés teľntćszetęsen ŕI koľ igényének nrcgfelető legyerr.

A |52. oIclalon kęzcjőclo.,5. ZöldÍ.eltiletek kialaltításának alape|veí.' féiezethez:

20./.Iar,aslonl a nagyolrb teľelien a nagyľa növő. r,áľosi köľrilnrényel<et.jóltĺĺľo, nrajdan teľje-
clelnres lombtĺjnleget lrör,ęszÍő fák báĺabb telepítését, nrir,el ezektől kedr'ezöbb klinraĺi.
záci<is lratás r,áľlratĺ5' nrint a kis cir'nrćľetii' lĺis lonrbtĺĺlrleget növesztĺl ftrjoktol. Javaslotrr
továbbá a teľek kialakításánál, felťriításánáI a kevesebb buľkolati elelrr alkalnlazását. rni-
r,el ezek.ielentiĺs hokisugáľzásuk ľévéll kedvezőt|errül növeli|ĺ kĺĺľnyezetiik lrőméľsékletét'
Csok kentésĹik ľćvén lrrcgnörlel lretook a zöl clfelĺj letek.

A 156. oldalon a hetec|ik flancia Llekezc|ésbęn em|ített.,közösségi keľtek''-kel kapcsolaľbarr:

21./ Megíbrltolanclónak taľtoll a sziibáI1'6l2ás ltéľclését. nrivel a kéldéses beépítetlen telkek ta-
la.ivizsgálatának, a teľĹiIetct cľilltő köľnyezetszenlryezés hatásának vizsgá|ata nélkĹiI az
enrbeľi fogyasztťrsľa r,aló nör'ényteľnlesztés o|yarr egészségügyi kookázatot ľejt, rnelynek
lehetséges |<ör,etkezllrérlyeivel ma jószeľivel serrki selll szálno|.

Buclapest, 20l7' 08' Ió.

Tisztelettel:
K\:Y-š

Káĺay-Baľba Ratäel Péteľ
(l 085. l3tldztpcst, József kľt. 3 1 /a';
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I}ud.apest Fĺłváľos Vll.I..Kcľĺilcti ()nkoľmánvzat Kópvisc|ő-tcstĺitetónck
.../201 7. (|X.07.) számú ľendelete

A telcpĺi léskén védclmé"ľől
cgycztetósi anvagához

A ľenc|elet 4'$ l. ćs 3. pontja kozött ellcntnrorrdĺĺst éľzek. Anrelrnyibcn ,,Jálťa esctétl,, a
lriztonsági sáv a ,,Ironrlokzattcil nréľt 0,5^ m-es 56y''o mel}elr igaz' lrogy ,,csak könnyen
elnlozdítható elelrr lreli'ezhető el''' nrégis aggeĺIyos .n,,ók befoglalaűvaĺ létrclrozni a
,,Bťltoľozási sár,''-ot.
Aľlol nenr is szólva, lrogy a ,,|ĺłizvetlĺlnĺil az ópülefck homlo|aatálhoz kapcsolóĺ|ĺĺ,,
n'vendóg|átó teľaszok'' séľtilĺ a 2003. óvi CXXXIII. tv. (táľsasházi tłiruény) 23. ś (1) bek.-
ben fog|altakat, nrel1,Lrelr az osztatlan kozös ĺulajc|ont iIlető szabályozás kińónd.ia: ,,Mindentu|a.idonostáľs jogosu|t a közłis tulajclon tírľgyainak biľtolĺ|ására ós haszll á|at,ára, ez
azonban ncnr séľtheti a tiĺbbi tulajĺ|onĺlst,áľľs izzc| ltapcsolatĺls jogát ćs jogos éľĺĺclĺót.''.
Az'az' az osztatlalr ko1n9 ttlJa.idonÍ képező honrlokzatl.ól olo.sonýaut' sz,ĺňtď'iogszabárly a
tdľvéllyberr foglaltaktól eltćr.ocll trellr ľenclelkezlret. El.rol osak a társaslráz dcĺnthótirgyallczc|t
$ (2) bek..ben Íbgla|t fellratalnlazás alap.ián, e szeľint: ,,A ktizgvűlés a birtokláso haszllzĺlĺlĺ
ós h aszn osÍtá s nr ódj á t nr eghrt tá ľozhĺrtj a.''.

A szintén 4. $ ĺ2. pontnál l.elhÍvorrr a figyelnlet aľľa, lrogy a ..gyalogos sár,,. nlinilllťrlis
szélességérrek lneghatál.ozászinál az actoĺ't jáľdaszakasz gyalo!-osĺb'jáln.'ĺ-e' egyéb tcľhe|éscit
kelJ alaptll venni. Ilycnek a tcljcsség igĺĺnye néIkĺil: t<onl*r.rřlis éJszelektír,TluIlaĺlékgyiiitĺl
edények száIIításlroz kikészítve' jáľdán paľkoló keľékpáľok. segécl Inotoľkęľé|ipiĺnlli.
mozgáskoľláÍ'ozoÍt sz-etrrél),ę[ .jáľnliit,eikkel, kutyaséĹáltatók' s báľ nenr ľetlcĺc|tctésszcl.Ĺi
lraszlrálók. cłe ľetoľzió hiányában ĺlégis itt közlckeáo kerckpáľosok. pizza íttírľĺl|ĺ.

+ $ 19. pontjában elnlĺtetl .,KiľakatviÍrilr'' lrreglratáľozásáná| nelrl .jcIlclllzo' i||cĺvt:
felľećľtheto nregfoga|lňazĺis, I'ogy az-ok az adott vállalkozírs 

',he|yisĺigóvc| ktiz-rlcĺ|cn
kapcsolatban álló. ...ľeklálnbeľendezés''-ek lennének. É.s nrit jelerlt. Ĺ.,g1i,'n.n' IlriIlť!.sťiI
éľtéknövelćĺ változĺatásn ak',? A'zéľjnteĹt háZ. Vagy a vá]|alkozzis rłonatkozásáĹarl?

A ĺi 20. pontjában enrlített -^.Ktizösségi keľt: .'. és haszonnövények tcľmcsztésc cétińtxil
i'izelneltet.''' A kéľc|éses beépítetlen te|kek ta|ĺr.jvizsgátatĺĺnalĺ, a teľiilctct éľintő
|ĺiiľllyezetszenllycz.ć's haÍásíua|ĺ vĺzsgálata nĺlľĺil 

-.az 
enrbeľi fogyasztásľa r,a|ĺi

nĺir'élryteľnresztós olyan egészségůigyi lĺoclĺázatot ľejt, melyllek lehetsége.s
köi,etkezlrién5lę;u.' nra.jószeľil,el scnki sônr szánrol. Minc|enlĺĺippen szabátyozást igénye|uc
a kéľdés!

A s 22. pontjához: a közteľĹiletĺ bťltolok lĺözĹil a pac1ok csalĺ olyarr nléľtékbeIl
,,komfoľtosalĺ''. lrĺrgy az életvitelszcľti lalĺhatást ne sôgítsćk clo. Eľódeti céljukat. a
pihelrését osztott (l-2 szenlélyes) tillőÍ.elĹilettcl ís lriztoslthatiáli.

A 9. s (6) bck. a.) 'szalĺasz szeľillti .'éľclckclt'' ktĺľbc a iáľsasliáz. illetve az aztképiliselŐ közös
képr'iselő is lreleéľtellc1(ĺ irlláspontollr szeľinĺ. Az éľtellrlezo nlegfogalnazás pontosítandó.

A t4. $ (1) bc|<. ĺl.) szakasznlĺ|. |rogyan éľ(clnczellcl(ĺ. hogy az aclclig hclyi vé<1elcllr alłi
ĺaľtozĺ1 o[r.jelttunr a ,,.szakmł}i isnrérr,elĺnel< nrár ne nl Íb|c| mđg''z F'zésázÍ.) szakasz f'blr,ełi
aZ eseileges visszaólés, l,agy legaiłibbis ellrlek kíséľ|etéľe iľányLilcĺ kockázal leĹetőségét.

Iegyeneku
poIgáľok.
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A 19. $ b) szakaszt íltetoelr jar,asolonr, hogy az onkoľmányzat kiĺltsćgvetćsólron it
pályázati kcľetlren eleve e|kiilöníwe kerüljön meghatáľozásra a védendő é1rítészeti

éľtékeirrk nregőľzését biz.tosítalldó, illetr,e az e köľbe lrenr soľolható épĹiletekľe vonatkĺlzĺi
pá|yázati ketet összege. A kelctek aľányszánrainak megállapításánál a r'onatkozó aĺĺatbĺizis
nyújtlratna tánrpontot' A teľvezetben szeľeplő ,.előny'' biztosítás ugyanis Ĺitkĺĺzési pollĺ()t
képezlretne a kétfele r,áľosépítészeti sa.játosságťl teľiilethez tartozó páLyázők köľe ĺĺs az
tnkonrrárryzat között. A kerctosszegek ésszeľťr átjáľlratóságát a gazclasági év cl<jľelralacltĺival
a tényszálnok alapjálr lelrettte fi nonr ítalri.

Ä 20. $ (a) bek.-ben és a 36. $ (4) bclĺ.-ben ,,legnragasabb pont''-lcćlrt nreghatáľozot( ,.3.5

ntéteľo'-ľe vonatkozó előíľást kívánatos lennc kĺegészíteni e tekintettren is a meglévő ópĺtcĺĺ.
kłiľnyezethezva|ó igazodás szalrá|yáva|. S ezĺs| lĺellene összlrangba hozni a 23. $ (ĺ) bck.
szabályozasát is. Nenr elógséges a földszinti szintnragasság követése,|la az eltéľo cnlclcti
tagolás nlegtoľi az egységes utcaké1let. A nla épü|ő kisebb bellllagasságťr lakásokat lnaguk[r:t
Í'oglaló új épĺ.iletek teľr,ezése soľán lehetőleg törckecltri keIlene a ttĺľtérleti várcs|ićpcI
nreglratáľozĺ5 épĺtett koľnyezet honrlokzati ľitlrrusár,al való ĺlsszelrangoltságra.

A 23. $ (3) bek. eloíľásálrak betar1ásáltoz a {áľsa.slrázaknak segítségre r,an sziiksćĺ](il<.
Fĺlľásbiztosításként a páLyźnati lelretoség is csak akkoľ nyílik nreg, lra ľcnĺlc|kcznc|ĺ
nregfelelő tjnľesszel. EZŕrt egyedi elbíľálással továbbľa is nreg kellene engechri al ,,molillĺl'?
ľeklánrok all<ahrrazását.
A keľi'ileti irrgatlanállornárry jelellt<ĺs ľészét képező épuJbtek nrirrcl éptilctgĺJpészcti, mincl cgyćll
szakipaľi tekintetben jelerrtos avu|tsággal Ĺizenrehrek. Es akkoľ lrrég ott van a holnlttkzal, lrle|y
nleghatáľozĺ elelrre a r,áľosképnek!
.|avasolont, hogy kelló taftahrri nregsz<lľításokkal' a nrcghatáľozĺltÍ Í.clrijĺt:ĺsi ĺ:ćl
megvalósításához elégséges időtaľtanrban' ugyäncsa|< meghatiĺľozott iĺIőtírr,onltónĺ ((it
r,agy tíz évenként) legyelr lehetőség tor,ábbľa is a kéľdéses ľeklrilrrhoľclozok igénybevĺiĹc|ćľc..
Az engcclélyezcsi eliáľás soľátr cl|cnőľiznĺ kcl|. hog1, 2' aciott épĹiletlren milycn clvćgz"cnĺlíĺ
fe|rijítási feladato|ĺ vällllä|ĺ, czek Íbntossági soľrendje helyesen kcľü|t-e mcg:1|lapításľa, s
ennek isnreľetébell keľĹiliön soľ az engedély nregac|ására vagy alllrak nregtagaclásáľa.

A 23. [i (4) belĺ. és 32. $ nlegvilágításľa i,onatkozó előíľásainál Iĺi lĺellelie aľľa is téľni, lrtlgy ĺtz
fényszennyezóst nem olĺozhat.

^ 
f4, $' 25. $' 34. $ (l) bck.' valalnint az 54. $ (2) bck. szabćiyozását 1rontĺrsíĺani ć's

kiegészíteni .iar,asolĺ a nráľ nreglér,o beľerrdezésekľe vonatkozó előíľással a lronrIo|ĺz.al

Í'elťriitás esetéľe (lásd TeIepülést<ćpi Aľculati l(ézikönyr, terrlęzettlrél tett javaslat).

30. $ (2) bek.-nél láscla 21i' $ (3) bek.-nél tett.ial,aslat'

31. $-t ki lĺellene egészítelli a.l.za|^ |logy hoĺrrlokzat ľeIťliĺtáslĺoľ az eltéľő nyílászáľólĺ (a-t|

pontok szeľinti) cseľé.iéĺ kötę|ęz'óvé l<e]| tenni.

A 37. s - 42. $.ol<nál a 34. $ (a)-(e) szakaszcll<l.a hivatkĺlzás tér,es. A 34. $-nak nitrcselielĺ ilyclt
ponĺiai' A 35' 5S-11ąk igg'l.

A 41. $ (a) ab) szalĺ.asz lrieghatáľozásiuá| nlit .ielerrt ,.az építtrlélly vízszintes tagolásĺihoz..
igazoclás.l PáľI<ányzat- kl,ácleľkő tttálrzatú horrrIol<zatképzés aclott soľa? Pon1osítás kellene.
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Az 50. $ (ó) bck.-nél utal<rk a 4l . 5s l-3 pontllá| idczen 
,]'.Fl 

tr,. r,onatkĺlzó szakaszáľa. I.Jgytrrlis'
anrenlryiben a táľsaslráz hozzájáľul aZ osztatlan kĺizĺis tulajc|onú lronrlokzat kizárclago*^;
használatához-,eZL béľleti sz-elz(jclés keľetében telreÍi. s etĺkoľ' ezek szeľint a béľett felülclhclzj
az e oikkelyben nevesített leklálrrfelĹilet is beleszánrít.

52. $-nál lás<lTe|epĹilé.sképi Aľctrlati Kéz.ikönyv teľrlez.el'tlrél tett észrer,étel és jar,aslat.

ó9. !i 3. pontlroz lásd a 4. $ l -3 pontolĺnál utalt TľI tv.-i szakaszt! :

ó9. $ 5. pontbalr hir,atkozott 9' potrtnak nincs c) alpollt.ia'

72. $ (3) bek. előíľása e||entétes a töľvónyi szintű szabál1'ozássa|. nrivel az (l) c) szakasz.
szeľjIrti kéľclés kiizgyű|ćsi h:rÍĺiľozattal ncm, csak Szet.vczeti és Míĺ|<iĺtlćsi Szabá|yzatbrrn
ľcndczhctő. t-.

77, s Q) c) sza|<asz a|l<a]rrraásállál gaľarrtálni kcllcnc az éľinĺctt táľsaslrázak vĺĺ|cnlćllyćnck
Íigyelenlber'éte|ét.

A 83. $ g) pont ćľtclnrezésébcn a ,.iogséľtcśst elkĺjr,eto gazclasági sťllya'' tlrilycn éľtclclllben
esik latba?
a') nagyobb gazclasági sťll1'[l ę11.oueto esetén a bĹirrtetés nagyoblr lesz-e?
\ragy

b.) a nagyolrb gazdasági sťrlyťl elkövetó, nlir,el találr jó adófizető (?). kedvezőbb elbíľá|ásban
Í'og rcszesĹilni?
Melyik az élctszeľĹĺbb nrcgközelĺtés?

Brrclapest, 2017. 08. 16.

K\N,
TíszĺeIettel:

Káĺay-Baľba Raĺäel Péteľ
( 1085. IJtlclapest' .Iózsef kľt. 31/a.;

20 ĺ 448-7 7 4{l ; baľbaľp@inclanlai l.Irtl)
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Dľ. oľlóci Lász|ő igazgatő

igazgatő, kutatótanár / di rectoľ, l ectureľ

ELTE Füvészkert (ELTE Botanical Garden)

vélemény érkezésének dátuma: 20|7 . 07 .26.

- A 40' oldalon javaslom a Füvészkertet is bemutatni a honlapunkról letölthető rövid

aĺyagga|.

- Az 55. oldalon két kép a Füvészkertet mutatja be, a második az Azsíai keľt képe, kéľném

feliĺatozni:

|. Az ELTE Füvészkert légi képe, 2. A Íiivészkęrti Äzsia keľt (forrás: Demeter Káľoly,

FĹivészkeľt)

- A kerĹileti nagy felújít"ások soľában kérem felsorolni: 2009-20|2 AzELTE Füvészkertjének

teljes megujítása EU forrásból.

- A l55. oldalon a kis kép (Rendőrség) rácsriszott a szövegre

- A zöldfelületek és parkosítási résznél kerüljiik az őshonos kifejezést, helyette a honosult

kifejezést javasolom.

- Hivatkozzunk a szövegben a városi zoldstratégia betaľtására, illętve keriiljtik az invłŁiós

növényfaj ok te lepítését, esetleges cseľéj üket támo gassuk.

- Az tlj ingatlanok építésénél törekedjünk a zöldfeliilet fęnntartásához nélktilözhetetlen

v ízv éte|i hely kiép ítésére

- Valahol jó lęnnę említeni: Józsefuáros jelkép fája A 'Ludovika'platán!

- Ha védett épületet ęgy nęm tervezetten Ĺiltetett esetleg gyomra kitakar a város /utcaképből

akkoľ az megfe\e|ő pótlással ki lehessen vágni.
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Péterffy Márton

Rév8 Zľt.

vélemény érkezésének dátuma: 2017 . 08.04.

TKR

- 4. $ 1.-2.-3.-|2.-|3. pontjában felsoroltakat nem tartalmazzaarendelet a későbbiekben.

- l5. $ (l) Miéľt fiigg éľtékvizsgźiattő|, hogy átalakítható.e az építmény?

- 27. s Nęm a telepüIésképi rendelet hatásköre, hogy enől a szakaszról rendelkezzen.

- 30. $ (l) T'ilszabźiyozó, pl. miĺemlékękźúa|akítźIsa is megengedett.

- 30. $ (3) Hőszigete|ő festékkel vagy visszaállított dísz a homlokzati hőszigetelés felętt miért

nem lehetséges?

- 67. $ Hiányzik az a|any a mondatból. Nem egyéľtelmtĺ a szakasz.

hb



Pető Eva

vélemény érkezésének dátuma: 20 1 7. 08 ' 1 0 ., 2017 . 08. l 7.

Nyílászáľók egységesítése egy épiileten belül azok cseľéje esetén.

- Az eklektikus épületek ktilso és belső, udvari homlokzatait teljesen kaotikussá teszik azza|,

hogy nyílászárók cseľéje esetén ahány daľab, szinte annyiféle kerül beépítésre. Ez az épületek

stílusától teljesen idegen, rontja azok haľmonikus összképét, valamint az utca és vĺárosképet,

ugyanakkor ręndezetlenség énetét kelti, ezért fontos lenne ezt megfelelő szempontok szeľint

egységessé tenni.

- Mtĺemlékek és védett épületek profilált nyil'ászárői esetében elvileg nem lenne pľobléma,

mert eddig is a szabály szeľint az eredetivel megegyezó anyagű, típusri, méretiĺ, osztásri

nyilászźtőt lehetętt beépíteni, ami lęhętőlęg színben sem tér el az épület többi ľészétó|. EZt

azonban sokan nem taľtják be és kidobják a pľofilált eredeti faablakokat és pľimitív

miĺanyagra cserélik. Itt fontos lenne a szigoľúbb el|enőrzés és szükség szerint a helyľeállításľa

kötelezés és ez vonatkozzon a lakásokon beltili ajtókľa is, melyeket szintén számos esetben jó

állapotban dobnak ki. Műemlékek esetében ugyanis a belső részletek is a műemlék ľészét

képezik.

- A jelenleg nem védett, de eklektikus épĹiletek esetében is legyen szempont az egységes,

harmonikus kiilső és belső homlokzat. Ezért itt a pľoÍi|á|t ablakok esetén cseréljék az

ęredetivel megegyezó fa nyí|źszźróra, a nem profiláltak ęsetében a leginkább hasonlóľa, de

egy épületen belül egységesen egyformára. Ez vonatkozzon abejéttati ajtókra is.

- Számos esetben a kidobott nyÍ|ászźtőkjavíthatóak lennének, cseréjük nem lenne indokolt,

fóleg műanyagra nem.

- Javaslom az onkorm ányzat részéro| a nyí|ászźtők ilyen módon való cseréjének támogatását

bármilyen foľmában, esetleg szerződni olyan épületasztalossal, aki még képes ezeket a

nyi|ászárőkat korrękt áľon ľendbe hozni.

- Javaslom továbbá a már kaotikussá tett homlokzatok harmonikussá tételét a fentiek szerinti

szellemiségben, helyreáll ításľa kĺjtelezésse|.

- Fontos |ęnnę az egyes hálzakban lévő osszes lakó tájékoztatása arról, hogy az épu|et

védettségi fokozatának megfelelően mely tevékenység nem megengedett. Ugyanis sok

fi,
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esetben a lakók nem is tudják, vagy nem akaľják tudni, hogy műemlékben, védett épĹiletben

laknak. Bár a nem tudás nem mentęsít a szabályok alól, ez a probléma ęgy eľre vonatkozó

nyi|atkozat a|áirásáxa| egyszertĺen kikeľülhető lenne. A táĄékoztatás egy fontos pontja lehetne

az is, ha a miĺemlékekre kikertilnének a miĺęmléket je|zo táblák, ahogyan a helyi védett

épületek is kapnak hasonlót. Javaslom mindkét típusri jelzésen megjeleníteni az építés idejét

és az építész szemé|yét.

Antennák, klímák' paľapetek és homlokzati reklámok pľoblematikája

- Az utóbbi időben egyľe inkább jellemzĺĺvé vált az épületek homlokzatának szinte teljes

fęlületét lefedő ľeklámhordozók elhelyęzése. Ez koľábban aházak felújításának ideje a|att az

áilványzaton volt megfigyelhető, és ott helye is volt, manapság azonban ezek a reklámok a

felújított, legjobb állapotú épületek hom|okzatiára keriilnek (Pl. B|aha Lujza tér), aminek

következtében a homlokzatokat körben megf,lrják, hata|mas femtaľtókat feltil lámpákat

helyeznek el. Miután leveszik a reklámot, a tartók továbbra is ottmaradnak, a korábban sok

pénzből felújított homlokzatot nem állítják helyre, a taľtókat nem távolítják el.

Javaslom ezen ręklámfęlületek elhelyezését tiltani eklektikus épületeinken, illetve a reklámot

koľábban ęzekęn elhelyezőt k<jtelezni a homlokzat teljes helyreá||ítására, ugyanis annak

ilyetén megbontása és az idojáľási viszontagságok a na1y nehezen felújÍtott homlokzatok

nagyfokú romlását fogják eredményezni, mindazonáůta||źltványnak is lehangoló.

- Hasonló a probléma az antennátk esetében is. Egyrészt a tányérantennákat a T. lakók

felf,'ťák a homlokzatokľa, több esetben épületdíszek kellős közepébe, nem töľődve azza|,

hogy nyomán esetleg lehullik a vakolat vagy, hogy a homlokzat vizesedését okozza, illetve az

ęklektikus épületek teljesen stílusidegen eleme, nincs keresnivalója sem a külső, sęm az

udvari homlokzatokon.

Javaslom az antennák homlokzati falakľa való felf,lľását tiltani, illetve annak lehetőségét

megvizsgáIni, hogy a tányérantennák a tetĺĺtérben (a tetőre nem kihelyezve) kerüljenek

elhelyezésre, feltétęlezem) a7, adást ugyano|yan jó minĺĺségben fogják majd, mint a mobil,

digitáIis Tv és egyéb zárt térbęn lévo szerkezętek. Ez fo|eg a védett, de a többi eklęktikus

épület ęsetében is mego|dás lehętne pl. a tető beźzására és a homlo|uatok átfirásźra, de a

láwányra is.

- A kábe|ek elhrizásában is ke|lene valami rendszert ta|ćt|ni, meľt a szolgá|tatók és a lakók is

kedvük szeľint kábe|ezik össze a házakat, melyek a szo|gá|tatás lemondása után is ott

0(



éktelenkednek a homlokzatokon (leginkább az udvarin' de utcain is), sok esetben elvágva,

szálakban lógnak. Egyrészt|ęhozzźtkavizet a homlokzatra, másrészt, ahogy csapkodja őket a

szél leverik a vakolatot és az épületdíszeket' Sőt láttam máľ olyan megoldást is, hogy

rátekerték az épületdíszekre. Pl a Bezeľédi u. 2. szátmil háľ;rő| hónapok óta lóg egy ilyen a

gyalogosok fejéľe.

Javaslom szabáúyozni a kábelęk legoptimálisabb elvezetésénęk módját, valamint kötelezni a

szo|gáitatőt, hogy a szo|géútatás megsziĺntével a tányéľantennával egyĹitt a kábelękęt is

távolítsa ę| a hźnrő|, de anélküĺ, hogy az épületben káľt tenne (nem letépni a falról a kis

taľtófiilekkel a vakolatta| egytitt!). Műemlékek esetében pedig jó lenne szigorubban vizsgálni

ezęn eszközök elhelyezését, ugyanis gond nélkül elhelyeznek ilyen antennálkat a tętózętęn

annak ellenéľe, hogy nem lehet' és be is źztatjźlk a legfelső szintet.

- A klímák homlokzatokra való felfirrása szintén pľoblémás, ezek elhelyezését több pontban

szabáł|yozni kellene. Egyrészt |áttam miĺemlékben, hogy leverték a vakolatot a díszével eg}Ąltt

tég|áig, hogy sima legyen a fa| a szerkezet fęlszęręléséhęz, átftttátk az :udvari homlokzatot (ezt

több lakó is megengedte magának), a klímákból kifolyó víz pedig a fa|at áztatja, De báľme|y

eklektikus épületľe gond nélkül felf,lrják, nem töľődve azza|, milyen káľt okoznak, de látvány

szempontjából is kaotikus a számos összevissza felpakolt doboz! Erľe momentán nem tudok

javaslatot, de eklektikus épületek esetében ta|án a hoľdozható klíma |ehetne megoldás, melyet

az ab|aküvegen vezettek ki egy aľľa kialakított helyen. Az Íivegezés bármikor megoldható,

egy falľész restauľálása már kevésbé. Szakemberek bevonásával ke|lene gondolkodni valami

ésszenĺ megoldáson, hiszen a hőmérséklettel a klímák száma is nőni fog, a probléma egyre

nagyobb méľtékű lesz a belvárosban.

- Ezze| egy másik probléma, hogy az udvari, dę az utcai klímák is sok esetben nagyon

zajosak, és egy udvaron beliil 3-5 klíma monoton zaja, me|yet afa| kiválóan visszaveľ, foleg

éjszakai csendben nem teszi lehetővé a nyugodt pihenést, sőt nyitott ablaknál sokszor

egyá|ta|án nem |ehęt tőliik aludni, Ezért talán maximálni kellene a felszeľelhető klímák

számát egy adott udvar mérętének fi'iggvényében, és a tulajdonosokat ö'sztönĺjzni az e|avl|t,

régi szerkezetek, új, csendesebb típusra cserélésére.

- Végtil a parapet konvęktorokľól. Tudomásom szęrint mtĺęm|ékekben paľapęt konvekÍorok

fęlszęręlésę, a fa| źtfúrźsa nęm megengedett, fo|eg fiiggĺ1fo|yosó esetében, mégis az utóbbi

időben egymás után |átok megjelenni falakon ilyeneket' Ezekben a lakásokban van kémény,

és lehęt kapni kéménybe kothető konvektoľt. Szeľintem ez lennę a megoldás ahelyett, hogy
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szétfilrják az ab|ak parapeteket, kívii| leverve a vakolatot és az épületdíszeket, bęlĹil

szétbontva az ab|ak alatti faborítást.Ezt is fontos lenne elérni az eklektikus épĺiletek esetében

egyrészt ahźaakvédelmében, másrészt a lakók egészsége éľdękében.

Szeľetném felhívni a Íiryelmüket egy elíľásra a2. sz. fiiggelékben

(Főváľosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség)

- 8.1.3. Baross atca23-29,: Máľia utca33-4|.: Szentkirálvi utca 4-6.: Üuoi ĺt 26-28.

A Szentkirályi utca 4-6 és a Baross utcai kóľhiĺz tömbje nem hatáľos egymássa|, az a

Szentkirályi u 44-46.

- 8.1.64. Szentkirályi utca4-6.lásd: Baross utca23-29.

A Szentkirályi u 4. egy új építésű hźn, a 6. pedig egy Jahn Jőzsef hán l897-ből.

A bádogozásľĺil

Az idi5járás megváútozálsával egyre sűrűbbek a nagy viharok, heves esőzések. Ami a kerülęt

épületeiben nagy kźrttehet, az aYV.

Ezért javas|om abeźľ'źtsok megelĺĺzésénęk, és a homlokzatok védęImének érdękében valamely

módon ösztönözni a háu,akat a tetozet, az esőcsatornák és a bádogozźlsok ellenőrzéséľe,

javításfua pótlására, illetve bádogoztatni ott, ahol szükséges. Fontos megtenni ęzt az

ö'nkoľmányzati hźuakban is, ezekkel megelőzhetők lęhętnek a nagyobb pénzugyi befektętést

igénylo károk, illetve a nagyobb méľviĺ áIlagľomlás.

Az igénytelen üzletekľől és poľtálokľól

- Az utóbbi években tu|ságosan elszaporodtak a kęleti béľlők źita| üzemeltetett

vegyeskereskedések, ruhaboltok, te|efonokat és alkatrészeit árusítók, a lepusztult, koszos

hatású ún. call shop-ok, és a hasznźllt ruhákat árusító üzletek' Ezeken kívül csak kocsmák

nyíltak, indokolatlanul igen nagy szźlmban, főleg a körúton.

Ezęn uz|etek nagy részének portáljai primitívek, igénytelenek, koszosak, nélkülözik az

esztétikumot, nem i|lenek sęm az épü|et stílusához' sęm a környezethez, és elhelyezkedésük

frekventált vo|tźlhoz sem. Legújabban futó fényreklámokat helyeznek el azuz|etek fřllött, ami

még inkább zavarő, igénýe|en hatást kelt és nagyon bántja a szemet.
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Ezéľt javasolnĺá.m egyrészt az tizletek még kevés szźtmil megmaľadt erędeti portáljának

m egtartĺását, védelmét.

- Másrészt, ahol koľábban volt ilyen, és fényképek, dokumentáció alapján ľekonstruálható,

főleg a őúwonalak mentén vissza kellene áůl'ítani, ahol nem, ott pedig kötelezni az iiz|ęteket

igényes, kulturált, környezetbe i||o, azt nem rongá|ó portálok |étľehozására, illetve csak

ilyeneket kel lene engedélyezni'

Ennek megfelelően fontos lenne a kiľakatok ľendben tartatźsa is, mind rendezettség, mind

ľendszeľes kirakattisztítás szempontjából.

- A körút és a Rákóczi út ís tulajdonképpen halott. Igénýelen üzletek nyílnak, amelyek a

lepusztu|tság érzetét keltik. Mindkét főút már ľégen elveszítette ľégi fényét, a szép iizleteket

és poľtálokat, eztjó lenne visszaállítani, hogy visszatérjen az é|et is, meľt jelen pil|anatban

nincs ok, hogy miéľt jiijjön ene bárki is, ha csak nem kocsmánni! Ana a rétegre pedig semmi

szükség!

Lassan 20 méterenként van egy kocsma, amelyek aszta|ai elfoglalják a gyalogosjárda nagy

részét, ha valaki gyalog szeľetne eljutni az Ültoi ĺtto| a Blaháig, ezek között kell

szlalomoznia, mástészt fo|yamatosan, egész úton szívni a kint dohányzók dohányfiistjét!

Ezért javaslom a söľözőklkocsmák, italoző helyek visszaszorítását, meľt aľra a kö'zegľe, amit

vonzanak, a részeg randa|írozőkra a keriiletnek ni ncs szi'iksége !

Normális, do|gokat áruló lęhętoleg magyaľ ĹLletekre van szükség, ezértjavaslom, hogy akár

kedvezményekkel, valami|yen támogatássa| ezeket csábítsák vissza a körutľa és a Rákóczi

útľa is, hogy visszanyerje régi fenyét.

- Ezen kívĹil abban a srĺnĺségben, mint a körúton, vagy a Népszínház utcában vannak, nincs

szükség ennyi telefonokat áruló üzletekľe, ahogy ennyi gyľost árulóra sem, hisz teljesen

üresek, viszont főleg a telefont áruló és egyben ca[I shopnak nevezett lebujok kifejezetten

alkalmas helyei a dľogáľusításnak és me|egágyai a bűnözésnek. Ahogy a mindenfélę afrikai és

arab ĺizemeltetésrĺ kis boltok is a Népszínhźz utcában, melyek gyrĺjtőhelyei a láthatóan munka

nélkül tengő-lengő afrikai' koszovói, pakisztáni és egyéb népeknek. Ezéľt javaslom ezen

helyek nagymértékű visszaszo r,ĺtását illętve bezárását.

Keľtekről, parkokľól, udvaľokrĺĎl /ĺ
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- Az egyre me|egebb nyarak a városi aszfalton egyre elviselhetetlenebbek, ezért fontos lęnnę a

keľületben a kőbuľkolat és beton helyett a nagyobb fiives feliilęt és ttibb növényzet'

- A Rákóczi téri parkot az indokolatlanul monumentális beton metrómegálló építése szinte

|enu||ázta, ezért otÍ a kőburkolat visszaszorításával a lehető legnagyobb mértékben vissza

kellene állítani a flives ta|ajt. Az rettenetes, hogy még a fák környezete is le van burkolva

valamilyen anyaggal minden fa t<irzséig.

- A Blaha Lujza téľen is nagyon fontos |enne a z<jld felülęt, most csak aszfalt van szinte, alig

kapni a kiirnyéken levegőt, és nagy a forróság, ezért a téľ felújításánaktewęzésekoľ több fa és

fi'ives terület beteľvezése lenne szükséges.

- Az eklektikus lakóházakáita\álban belső udvarral rendelkeznek. amelvet az idĺjk során sok

esetbęn sajnos autóparkolónak használnak.

Egyrészt ez a lakókra nézve egészségtelen' ugyanis ezęk az udvarok minden oldalukľól az

épület á|ta| batároltak, a kipufogógríz az autő indulása és érkezésę után is még sokáig ott

kering az udvarban és a legfelső szinten is beszivárog a lakásba, másrészt a jáľművek

źita|źban a hosszú kapualjon, a |épcsoháaon keľesztül érkęznek és távoznak, aminek

következtében egyrészt tönkreteszik a sok helyen még eredeti burkolatot, másrészt tömény

kipufogógrízt szív mindenki a lépcsőhánban, mert az csak hosszú idő múlva tud kiszellőzni az

udvaľ, esetleg azutca fe|é. A helyzet téli időszakban rosszabb, mert a motorok tovább járnak,

lassabban melegszenek.

- Miĺęmlék és védett épületek udvarĺĺn kéľem egyéľtelmiĺen megszüntętni az autóparkolást az

önkoľmányzati házakban is.

A kerület hźr,aiban az udvarok legtöbbje korábban keľt volt, tudok rózsakeľtről is, ezért

javaslom az udvarok visszakertesítésnęk, Ílík ültetésének ösztönzését, támogatásátt a kęrület

jobb levegője, élhetőbb kĺ}ľnyezete érdekében. Ezt esetlegjavaslom akár ľendeleti úton is.

A Palotanegyedben az utcźlka is ültettek fakat, kérem ezt a kerület többi részére is

kiterjeszteni.

- A Kiscsibész paľk źlta|akítása őta e|ég kaotikus, ľendezetlen hatást kelt, a beültetett

növényzet inkább gaz benyomását kelti, mint virágos kęrtét' A körbefutó cserjét kár volt

kivágni, az va|ame|yes ľendezett hatást ke|tett a fiives területet fogta közre. Most elhanyagolt
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hatást kelt, és folyamatosan szeméttęl van teleszórva a k<imyezet. Javaslom, hogy a park

gondozását végzó céggel ezenvźůtoztassanak, a keriilęt egyik központi helyéről van szó.

- A Kálváriatér,Horválth Mihály tér, Teleki tér paľkjai nagyon szépek, a fiivet rendszeresen

locsolják. Minden paľk mellett létesült egy-ęgy kutyafuttató is, azonban azt a nébálny métert

már nem locsolják, onnan kipusztult a flĺ, porzik ata|aj. Kérem, hogy a f,ĺ gondozását erre a

teľü|etľe is terjesszék ki, hogy a kutyatartók szívesen vigyék oda az állatokat, meľt most nem

így töľténik. Az ilyen szźtaz, porző tęrülettől az źilrat is beteg lesz, de a gazdź$a is, ha beszívja

a megszfuadt ürtilékke| keveľt port!

Kínaĺ piac teľĺiletének ľendezése

Szerętném javasolni a kínai piacbezárt tertĺlete, illetve a még műkiidő oldal (egykori Gaĺ:z

teľiilet) ręndezését. A hatalmas teľület töké|etesen a|kalmas egy szép, modern, a 2|. sz.

igényeinek megfelelő városnegyed kiépítésére, a keľület belső ľészęi eklektikus épĹileteinek

lebontása és az eddigi beépítési magasságnál jóval magasabb, a keľület egységes aľculatát

teljesen megbontó, a kĺjrülötte megmaradt épületeket szinte agyonnyomó, hatalmas

betonmonstrumok helyett.

Jelenleg abezárt teľületet felverte d Eü, totálisan ręndezetlen, kaotikus á|lapotok uralkodnak

rajta, a másik, piacként mtĺködő oldal pedig más szempontból kaotikus, źút'áúhatatl.an,

ellenőrizhetetlen, a bűnözés melegágya, lassan ország az országban, a kęrülęt megítélését,

hírnevét, arculatát nagyméľtékben ľontja, bęzárźsa és a terület rendezése minden szempontból

indokolt.

A Coľvin áruház felújításáľól

Tęrvezik a Blaha Lajza tér teljes felújítását, amelynek egy fontos részét képezhetné a Corvin

Aruház eredeti tervek a|apjźn való felújítása. A nęves építész, Reiss Zoltán álta| tervezett és

I926-ban megnyitott épü|et homlokzatát je|enleg a|umíniumboľítás fedi, eltakarva az erędeti

pa|otahomlokzatot, illetve azt, ami abból a borítás mögött megmaradt, belső terei momentán

lepusztultak, a benne található árukészlete penetráns, ami egy ilyen ka|iberű áľuházépület

esetében maximálisan felháborító. Emiatt az áruhźn üres. vásárló szinte csak az alsó szinten

lévő élęlmiszerüzletben van.

Az alumíniumborítás eltávolításával, aZ épület és környezete igényes felújításával,

parkosításával a londoni Selfridges-hez hasonló színvonalil áruházat |ehetne létręhozni, ami
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nagyon megváltoztatná a keľĹilet képét, látogatottságát és a látogatók rétegét. Egy igényes,

csillogó, e|egáns központja lehetne a kerülęürek, ahonnan kiindulva, ebben a szellemiségben

továbbhaladvą (nem csak a Palotanegyedben!) a |9. sz. neves építészek lakóházainak

megtartásával, folyamatos felújításával a főváros szép, e|egáns negyede jiihetne létľe.

A jelenlegi kocsmásodás nem jó irány!
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Rácz György

keľülęti lakos

vélemény éľkezésének dátuma: 20l 7. 08.15.

Sajnos hiába kerestem a megadott wwwjozsefuaros.hu oldalon a részleteket' nem találtam

meg, mert azt sem tudom, hogy mit kell keresnem-ta|álnom.

A letöltendő dokumentumok attekinthetetlenek, mert nem hogy nem látszik a dátumuk, de

rĺíadásul megnyitás után még görgetni kell a szöveget, hogy valahol ráakadjunk.

Ennél is abszurdabb, hogy p|d'. az Integrált településfejlesztési stratégia címtĺ dokumentumná|

az a|címben hivatkozott koľmányrendeletben .másutt. leírt dátumhoz kel| 2l napot adni

ahhoz, hogy megtudjuk a miĺ keletkezés idejét.

Így bármit ktinnyiĺ ta|áini, csak azt nehéz, amit keresek.

Úgy sejtem, hogy ez az önkormányzat honlapjának aľculati problémája, meg az enyém, meľt

így nehéz egyutt dolgoznunk
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Vági Gyuláné

VIII. keľiileti lakos

vélemény érkezésének dátuma: 2017. 08.10.

oriimmel olvastam a Településképi Aľculati Kézikönyv és településképi rendelęttervezetét.

Különösen annak örĹiltem, hogy a rendelettervęzetbęszabáÄyozzaaz ablakok, ajtók cseľéjét,

foľmáj át, any agźú, színét.

Régi fájdalmam, hogy nem csak a mi keľĹiletünkben, hanem egész Budapęstęn boľzasztó

összevisszaság van e téren, a|źnány lehangoló.

Sajnos ttgy érzem, kicsit ę|kés ętt ęz a rendelet, nehéz lesz neki érvéný szęrezni utő|ag, a mźlr

kicserélt ajtók, ablakok terén.

Sok sikert!

J,ĺ
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Pest Megyei Kormányhivata| Érdi Járási HivataI
Ktirnyezetvéde|mi és TermészetvédeImi Fóosztá|y
dr' SzabÓ Zso|t iárási hivata|vezetó

Á||amigazgatási szerv

Duna. IpoIy Nemzeti Park |gazgatĺísága
FĹjri András igazgatő

tóvárosi Katasztrĺífavéde|mi |gazgatĺ5ság
Varga Ferenc t . Dandártábornok igazeatő

Ktizép-Duna.vłi|gyi Víztigyi |gazgatÓság

Mészáros Lász|Ó mŕ,ĺszaki igazgatÓheIyettes
Budapest Fóváros KormányhivataIa
Népegészség gyi Fóosztá|y
dr' Homor Zsuzsanna fóosztá|wezetó

elfogadásra javasoIt vé|emények

Kifogást nem emel

Budapest Fóváľos KormányhivataIa
KtizIekedési Fóosztá|y
dr. Gyorgy |stván kormánymegbízott

l. A|lam|gazęatásl szervektől beérkezett vé|emények

- 3. sz. ftigge|ék 8. pontjának észrevétele
- fényszennyezés eIker léséveI kapcsoIatos

észrevéteIek

Nemzeti FejIesztési Minisztérium
KłizIekedéspoIitĺkai Á||amtitkárság
Dr. Seszták Mik|Ós miniszter

Kifogást nem eme|.

Az e|ózetes tájékoztatási szakaszban adott
35100/5 166-1/2oL7 . szám vé|eménVét továbbra
is fenntartia.

HonvédeImi Minisztérium HatÓsági Fóosztá|y
Dr. SimicskÓ |stván Magyarország honvéde|mi
minisztere

Kifogást nem eme|.

Az e|ćizetes tájékoztatási szakaszban adott 01938-
0008/20L7 számrj vé|eményét továbbra is

fen ntartia.

országos Tisztifóorvosi HivataI
Dr' szentes Tamás országos tisztifóorvosi
fe|adatokért fe|e|ós he|vettes á||amtitkár

e|fogadásra NEM javaso|t vélemények

Budapest Építész Kamara CsapÓ Ba|ázs e|ncik

a--"_
-:š'' .*.

Hatáskcir hiányát á||apÍtja meg.

Hatásk r hiányát á||apítja meg'

Kifogást nem eme|.

-s
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Kifogást nem eme|.
Az e|ózetes tájékoztatási szakaszban adott
L7 LL l 67 3 4- L l 2oĹ7 szám vé leményét tová bbra i s

fennta rtia.

Hatáskcir hiányát á||apítja meg.

e|fogadásra NEM javaso|t vé|emények lNDoKtÁsA

aján|ások 2.

vé|emény 1.

vé|emény 3.

vélemény 4.

vé|emény 6.

vé|emény 7.

vé|emény 10.

vé|eménv 11.

aján|ások 1.

lján|ások 3

Az építtetóknek, tervezóknek Iehetóségtik van fóépítészi konzuItáciÓt

kérni, meIy biztosítja az e|óírások szakszeríí és jogszer érteImezését.

A javaso|t ''Haszná|ati Útmutatő'' nem fe|tét|entiI garantá|ná a

e|óírások he|ves érteImezését.

Az egyszer sített bejeIentési e|járássa| érintett építési tevékenységek

egyeztetése fóépítészi konzu|táciÓn kereszttjl t rténik, a VonatkozÓ

3L4/2oI2.(x|.o8.) nem ad feIhataImazást más e|járás Iefo|ytatására.



- vé|emény 13.

Budapest Fóváros KormányhivataIa Épí
Hivatal Á||amĺ Fóépítész
dr. Sers|iné Kőcsi Margit állami fóépÍtész

vé|emény 2

vé|emény 5.

- 3.2.
- 3.3.
- 3.4.

- 4.r.
- 4.3.
- 4.4.
- 4.5.
- 4.6.
- 4.7.
- 4.10.
- 4.L2.
- 4.r5.
- 4.r7.
- 4.18.
- 4.r9.
- 4.20.
- 4.21.
- 4.22.
- 4.24.
- 4.25.
- 4.26.

vé|emény 8.

ŕ-\<

A teIepti|ésrészek Iehatáro|ását a 2007.ben készĹi|t KertiIetfejIesztési

KoncepciÓ határozta meg, 2012-ben a Fóvárosi K<izgy |és rendeIetber
is e|fogadta. A telep |ésrészek határainak megvá|toztatása nem TAK.

TKR hatáskcir.

vé|emény 9.

A térképi ábrázo|ásokon indokoIatIan az utca nevek fe|t ntetése, mer|

egy-egy térkép maximum A4-es mérteben je|enik meg a TAK-ban, így

az utca nevek annyira kis méretben kertilnek fe|tíJntetésre, melyek
inkább zavarossá tennék az ábrákat. A számozás bevezetése
eIfosadhatő.

vé|emény 12.

Ą .2.

Minden esetben Tervtanács bírá|ja a homIokzatképzést, akár j

építésrćĺl, akár fe| jításrÓ| van szÓ, így a tervezett minóség

e||en rizhetó. A TAK kiegészÍtésre kert'i| néhány jÓ pé|dával ezze|

kaocsolatban.

4.8.

4.9.

AIapvetóen az r1n, 
,,kutyaÓ|ak'' eIkerĹi|ése a cél' Építészeti|eg |éteznek

iÓ mego|dások a tetófe|építményekre, azonban a Fóvárosi TAK sem

aján|ja. A m em|ékek esetén pedig a TanácsadÓ Testti|et kifejezetten
nem ensedi a védett épt'i|etek i|ven mÓdon va|Ó bóvítését.

4.Lt

Nem a TAK hatásk<ire, nincs i|yenre fe|hata|mazás, a konzu|táciÓn

Iehet erre vonatkozÓan aián|ást tenni'

4.L3.

Ą TKR 15.5 csak az épĹi|etek
r|óírásokat meďopaImazni.
A védett ter Ieteken e|fogadhatatIan az építmények k zterĺiIetró|

|áthatő homIokzatainak rész|eges színezése, a jeIenIeg hatá|yos

e|ćíírások sem eneedik.

4.r4.

A homIokzaton megjeIenó konvektor/k|íma kĹiltéri egységek

takarÓszerkezetének megjeIenése sem támogathatÓ, rengeteg rossz

mesoIdás szĺiIetik'

4.L6.

Ą K zteÍ Iet AIakítási Terv készítésének lehetóségét magasabb szinti,í

ogszabá|y biztosítja, ezért anná| részIetesebb szabá|yozás nem

;zĹikséses.

hom Iokzatát érintóen szándékozott

Ą K ztertiIet AIakítási Terv készítésének |ehetóségét magasabb szint

ogszabá|y biztosítja. ezért anná| részIetesebb szabá|yozás nem

;zĺ.ikséses.

K zterii|eti kite|epi.i|és a|ka|mával a Gazdá|kodási Ugyosztá|y minden
esetben szakhatÓsági á||ásfog|a|ást kér a Főépítésztó|, ennek
keretében heIyszínrajz me||ék|ése is sztikséges, így minden esetben
meghatározhatÓ, hogy az a k<izterĺlIet kiteIepti|éséhez tartoző
b torzat vagy kcizterületi britor.
Ą kifogáso|t bekezdés tartaImazza a he|yi piac funkciÓjának |étesítését

ítmeneti ie||ese|.



Budapest Fóváros tnkormányzata
Dr. Szeneczey Ba|ázs fćípoIgármester.heIyettes

- 4.27.
- 4.28.
- 4.30.
- 4.31.
- 4.32.
- 4.34.
- 4.3s.

Budapest Fóváros V||. ker[i|et Erzsébetváros
onkormányzata Vattamány ZsoIt poIgármester

Csatári ||ona

helyi lakos

- TAK 56. o.

- TAK 59. o.

- TAK 60. o.

- TAK 62. o. 1., lll
- TAK 63. o. ll.
- TAK 67. o.

- TAK 68. o.
- TKR.

Dr. Dezsó Gyu|a
helyi lakos

Partner

4.23.

-1.

-3.

4.29.

4.33.
TAK 62.0. |ł.

a-.:Ôs -'ś-: 
-=-r

eIfosadásÍa iavaso|t vé|eménvek

TAK 62.o, lV.

A meghatároző terii|eteken is |ehet védett érték, ezért szĹikséges itt is

ez az e|óírás.

TAK 63.0. L

A KcizterĹiIet A|akítási Terv készítésének Iehetćíségét magasabb szint
jogszabá|y biztosítja, ezért anná| részIetesebb szabá|yozás nem

sziikséges.

TAK 64. o.

A t |zott mértékťj és rendezet|en rek|áme|he|yezések indoko|ják az

e|óírást, a jeIenIeg hatá|yos rek|ámrendeIet is tartaImaz erre
VonatkozÓ e|óírást.

4 - 26.s(5)c) és a2.5(5)c)

A lekerítés az el|enćĺrizhetóséget is segíti.

A KtizteriiIet AIakítási TerV készítésének Iehetóségét magasabb 5zint
jogszabá|y biztosítja, ezért anná| rész|etesebb szabá|yozás nem

szt'ikséees.

e|foPadásra NEM lavaso|t vé|eménvek
Újra Iehetne.e gondolni a védóhálÓkat

fe|rijításkor, hogy ne csak az építtetó
rek|ámja jeIenhessen meg?

JÓzsefváros teriiIetén nem jelIemzó a k zkertekben, kcizparkokban

terasz |étesítése. A ktizutak me||etti járdákon |étesii|ó teraszok
té|iesítésének ti|tása nem cé|ia JÓzsefuárosnak.

A B|áthy ottÓ utca és Vajda Péter utca
sarkán egy k zterĺ'i|et kia|akítása, aho| egy

Trianon em|ékm vet tervez az

Önkormányzat. Az a teriiIet te|jesen

funkciÓtaIan. JeIenIeg egy zsákutca.

A keri.i|eti TAK már most is így határozza meg: Rendezvények, vásárok

a|ka|máva| t<irekedni ke|| az egységes arcu|at kia|akítására a

k<irnvezethez i||eszkedó mÓdon.

'' 
],' !

Az ii|tethetó cserjék 50 cm-es magassági korlátozása
k<izIekedésbiztonsági - ĺáthatÓság. szempontbÓ| indokolt.

Az orczy téren az a bizonyos zsidÓ

em|ékm . Aminek teljes funkciőtaIansága

van.

A homIokzatra ktizvetIenĺ.iI kifeszített rek|ámhá|Ó nemcsak
esztétikaiIag zavarÓ, hanem baIesetveszé|yes is. Az építési á||ványon

eIhe|yezett rek|ámhá|Ók esetében a gyakor|at során sok prob|éma vo|t

a határidók, méretek, e|járási kciteIzettségek be nem tartásáva|.

e|fosadásra NEM iavaso|t vé|eméÍrvek lNDoKlÁsA

A Képvise|ó-testiiIet a 158/2015.(V|.25.) sz. határozatában rÍgy

d nt tt, hogy az 1920. j nius 4-i d ntésre tekintette| kcizterti|eti

em|ékhelyet aIakít ki' VaIamint a TisztviselóteIepi onkormányzati
E gyest.i Iet kezdeményezés ér e a 2o2 / 20Ĺ6. (X.06. ) sz. határozatá ba n

gy d nt tt, a B|áthy ottÓ utca BírÓ Lajos utca és Vajda PéteÍ utca

k z tti, je|en|eg zsákutcaként funkcioná|Ó szakaszát fe| jítja és
cm|ő|rhpIvpi aIa|ríi |ri

A MunkaszoIgá|atosok Emlékm vének fe|á||ítását a Minisztere|n kség

Kieme|t Ügyekért FeIe|ós Á||amtitkársága kezdeményezte, a szobor a

m vész fe|aián|ásábÓ| kerii|t a he|vére.



Erdós Jĺízsef
helyi lakos

Dr. Eróss Gábor
onkormányzati képvise|ó

Kátay-Barba Rafae| Péter
kozcjs képvise|ó - V||l. kerti|eti |akos

Mark Jĺízsef
helyi lakos

orczy térreI kapcsoIatosan Budapestnek ez

az egyik szégyenfo|tja. Mért nem |ehet ott
parko|Ókat kiaIakíttatni? A remízt
kinevezték m emléknek is, ahova a

vi||amosok oda beá||nak.

A héjazat' az utca burko|at, a járda burko|at

az |egyen i|yen hćí, nem hót magába szívő,

hanem hó taszítÓ je||eg .

Ô<'

Y

ertiká|is fe|ii|eteken is, a fa|akon,

tciIdfaIak kiaIakítása.

A k |<in|eges építészeti értékek
|étrehozásának a Iehetóségét nem zárja.e ki

egv i|ven szigor szabá|vozás?

Fóvárosi tuIajdonrj és kezelés k zter Ietek feiIesztése kapcsán

te|epii|ési ĺinkormányzatnak nincs beIeszÓ|ása a beruházásba. A
s3l20IL. (V|||. 25.) NEFMI rende|et 42' S a Fiumei t22.26.házszám
alatti ingat|an mÍíem|ék, a 35397 hrsz.-rj telek ennek a míjem|éki

k rnyezete.

A BKK informáciÓink szerint tervezi a csomőpont jragondo|ását, de

még csak a koncepciÓ kido|sozása zaiIik.

A be|só hom|okzatra is |ehet tenni ki.i|téri

egységet, ezeket a kii|téri egység né|kiiIi

klĺmákat ke||ene preferá|ni eIsósorban.

Té|iesített teraszok vonatkozásában pIexi

anyaghaszná|at. ''JÓl'' fog mutatni egy

városkép jelentóség éptiIet homIokzatáho:

taoasztva eev iIven té|iesített terasz.

sem a TAK, sem a TKR nem kor|átozza.

Sem a TAK, sem a TKR nem kor|átozza.

Az utcab torokra e|ó van írva a javaso|t

anyaghaszná|at, ami e|órevetíti, hogy a

Ká|vin térihez hason|Ó szcirnyekkeI
gyarapodna a ker |et. Vannakvárosképbe
i||eszkedó oIyan hagyományos, akár
hirdetóoszlopok, akár kioszkok.

Új épĹiIetek építési engedé|yezési e|járása során az Építészeti.Míĺszaki
Tervtanács bírá|ja e| a terveket. A modernés az áta|aku|Ó karakter
terĹiIeteken van ennek inkább |ét-iogosu|tsága.

Amennyiben a társasház a te|jes homIokzat feI jításiterVében, vagy az

SzMSz-ben rcigzíti, hogy be|só hom|okzatra sem helyezhetćí k|íma

kĹi|téri egység, rjgy a HatÓság is támogatni tudja a a kti|téri eBysé8

né|ktiIi k|ímákat.

A Rtikk Szi|árd utcában épĹi|nek ezek a

csodá|atos IakÓteIepi munkásházak, hogy

hoevan lehetne meeoldani ezeket?

A fóvárosi TAK hatá|yba |épéséig a kerti|eti e|óírás az iránymutatÓ,
jogszabá|y tkcizés esetén a3t4l20L2. (X|.8.} Korm. Rende|et 21lA. ś
(2) bekezdése alapján a fóvárosi arcu|ati kézikĺinyv az iránymutatÓ. A
Fóvárosi TAK nem engedi a téliesítést.

Az ĺires te|kek részét, amik vannak itt a

PaIotanegyedben, ezeket befĹivesíteni és

egy szép parkot kiaIakítani.

A TKR.ben és a TAK.ban azért van 2 he|yi terÜ|eti véde|emmel érintett

építészeti tirÖksé8 karakter, vaIamint 5 te|ep |ésképi szempontbő|

meghatározÓ tertjIet karakter, hogy differenciá|tan elheIyezhetóek
Iegyenek hagyományosabb és modernebb formáj utcab torok is'

Ú1 éptlIetek építési engedé|yezési e|járása során az Építészeti-Mŕĺszaki
Temanács bírá|ja el a terveket.

TAK/TKR tartaImazza már a javas|atot az i.ires telkek hasznosításának

Iehetóségére.



teIepĹi|ési kézikcinywe| az a prob|émája,

hogy azok a ter |etek, amiket a térképeken
|átnak, a k<inyvben nem határo|Ódik e|,

mert van egy cím és ott 5-6 o|dal arrÓ| a

van a RákÓczi tér egy mÍÍem|ék épti|et,

sarnok. E|é építettek egy 20 méterszer 5

Corvin Mozi, ahol pedig a Corvin
P|ázának, mint beruházÓnak a fényrek|ámja

takarja eI az embIematikus tcirténeImi

TKR tervezet 1. sz. és 3. sz. me||ék|etei tarta|mazzák a pontos

fe|ĺiIeteket. A tetók megfele|ó hószigete|éséveI megoIdhatÓ a IegfeIsó

Miért baj az, hogy ott van amit
rek|ámoznak a szónyegen? Tehát iIyesmiveI

nem kéne fog|a|kozni, vagy kevesebbet

Fóvárosi tuIajdonrj és keze|ésíí kĺizterriletek fejIesztése kapcsán

Nem ha||ottam egy szÓt se a k zvi|ágításrÓ|.

A Palotanegyeddel kapcsolatban, hiszen

rettenetesen utá|juk a kti|<inb<izó

kifĹiggesztett kábeIeket a gyĺiny<iríí házak

k<ĺztitt. Ezek mikor fognak megszŕĺnni?

A te|epti|éskép véde|méró| szÓ|Ó 2016. évi LXX|V' t rvény 15. s (3) A
MÓdtv. hatá|yba|épését mege|ózóen eIhe|yezett o|yan

reklámhordozÓ, ame|y nem feIeI meg e t<irvény rendeIkezéseinet

vaIamint a feIhatalmazása alapján megaIkotott kormányrendeIet és

teIepii|ésképi rendeIet rendeIkezéseinek, Iegfe|jebb 2020. december

31. napjáig haszná|hatÓ reklám ktizzététeIe oé|jábÓ|. Az Önkormányzat

fe|ĺ'i|vizsgá|ja a telep |és kcizteriiIetének rek|ámcé|ti hasznosítására

vonatkozÓ szerzódéseit.

A NagykÖrutat Iehetet|en kis vitrinek

ti|ni a napstit tte, vakítÓ

k nincs beleszÓ|ása a beruházásba.

forgalom az sokkal szabadabban tudjon

agasabb szintiĺ jogszabá|y nem teszi Iehetóvé a k zter Ieti

mokat bárho|, csak utcabritoron, és azon sem minden esetben'

Ĺi|eti'ink más ker |etekke| szemben mive|

|esz szebb és jobb?

Fo|yamatban van a Budapest fóváros díszvi|ágításárÓ| szÓ|Ó 67/2oL2'

k azokat a pontokat is, ho8y

28.) Fóv. Kgy. RendeIet feltiIvizsgá|ata, a fe| Ivizsgá|at eredményét

he|yi rende|etbe is beépítésre kerĺi|' A TKR már most is tarta|mazza,

hogy kábe|eket a fa|on be|ĺi|, takartan ke|| vezetni, i||etve fĺi|dkábe|

lkaImazása sztikséges.

TKR már most is tartaImazza,hogy hom|okzatfe| jítás aIkaImávaI

minden berendezést e| ke|| távo|ítani a hom|okzatrÓ|, tlj te|epĺi|ésképi

beje|entési e|jársát kcivetóen |ehet a fe| jított hom|okzatra bármit is

A te|epii|éskép véde|méró| szÓ|Ó 2016. évi LXX|V. tcirvény célja az

építési beruházások támogatása, egyrittaI a hazai városok és kcizségek

sajátos teIep |ésképének védeIme és aIakítása társadaImi bevonás és

konszenzus á|ta|.

A szomszédos kertiIet TAK-TKR vé|eményezési fo|yamatába mi is

bevonásra keriilt nk, így |átjuk, hogy ók mit és hogyan szabá|yoznak,

ebben elIentmondások nincsenek.



Szab Zo|tánné
helyi lakos

Váradi Gábor
TisztVise|óteIepi onkormányzati EgyesrlIet

Dr. Eróss Gábor
onkormányzati képvise|ó

PaÍtner
- 7.a.

- 7.h.
- 8.b.
- 11.

- 12.

eIfogadásra javasoIt vé|emények

orczy kertben leguto|jára mikor ki akart
menni, a Klinikák fe|<i| |e vo|t zárva az egész

rész. Mi a he|yzet ezze|?

l!|. PartnerséÉĺ eBYettétés soÍán beérkerétt ĺrásbell Úé|emények 
. 

' ' '

Mi ez a kétszint véde|em, mert a

Tisztvise|óteIep az m em|ékvédeIem aIatt

volt.

sŚ
a-\Ą

elfogadásra NEM javasolt vé|emények

{::ź,4
F

A Kormány a I26/2oL2, (V|. 26.) Korm' rende|etében d nt tt a
Ludovika Campus nemzetgazdasá8i szempontbÓ| kieme|t jeIentóség

tiggyé nyiIvánításárÓ|, a kormányrendeIet aIapján telep |ési

nkormányzatnak nincs beIeszÓ|ása a fej|esztésekbe.

A feIrijítások e|órehaladtávaI fo|yamatosan nyitják meg a park egyes

részeit ira a kciz<insés e|ótt.

1

-2.

^9/2009, 
(|||. 6.) oKM rende|et 1. sz. me||ék|ete a|apján a

Tisztvise|óte|ep mÍĺem|ék jeIentóség terĺiIet védeIem aIatt ál|. Így

nem kerÍ.i|het be|e a ker leti terri|eti védelmi kategőriába, mert egy

terĹiletre 2 teÍ|'i|eti véde|em nem adhatÓ.

-3.

-+.

104/20Ĺ7. (|V.28.) Korm. rende|et 1.5 19. utcab tor: az utasvárÓ, a

kioszk, a kcizm ve|ódési cé|rj hirdetóosz|op és az informáciÓsvagy
más cé|rj berendezés a|apján ĺiná||Óan nape|emet nem |ehetnek

utcab torok. Ezeken napelemek e|he|yezését nem ti|tja semmi,
Iehetósés van ľá.

e|foeadásra NEM iavaso|t vé|eménvek

-5.

: . . ..:

A TKR tervezet 3. sz. me||ék|ete aIapján teIepi'i|éskép szempontjábÓ|

meghatározÓ tertilet védeImi kategÓÍiába esnek a feIsoro|t

k zterĺi|etek'

Amennyiben az n' ro|Ós árnyéko|Ókra gondo|, annak nincs akadá|ya.

A most divatos vitor|a je||eg kifeszített árnyáko|ás |akÓépijIetek

esetén nem aIkaImas mego|dás, azt teraszok árnyéko|ására ta|á|ták ki.

-6.

A Csarnok negyed és a Magdo|na negyed is a t<irténeti meg ju|Ó

karakterÍ'ĺ terÍ.i|etbe tartozik, ez á|| |egkĺize|ebb a védett karakterhez,

az e|óírások is nagvon hason|Óak.

NDoKLÁSA

A TKR tervezet 1. sz. ftigge|éke tarta|mazza a V|||. kerĹi|et terii|etén
ta|á|hatÓ m em|ékeket, m em|éki k rnyezeteket és m em|ék
je|entóségťí terti|eteket is. A 9/2009. (|||' 6.) oKM rende|et 1. sz.

me||ék|etére uta|Va. Két tert.iletije||eg véde|em nem lehet ugyanazon

a ter |eten, ezért nem kerii| rá a kerÜ|eti véde|em, mive| a miniszteri
rende|et országos védeImet biztosít.

A24/2oL2. (|x. 14.) EMMI rende|et a 36030 hrsz.-ri te|ket m em|ékké

nyi|vánította, , magát a parkot tÖrténeti kertté, ettó| magasabb fokri

országos, egyedi védettségi kategÓria nem |étezik. A Kormány a

L26/zoL2' (V|. 26.) Korm. ľende|etében d nt tt a Ludovika Campus
nemzetgazdasá8i szempontbÓ| kiemelt jeIentóség tiggyé

nyiIvánÍtásárő|, a kormányrendeIet aIapján teIep |ési

nkormányzatnak nincs be|eszÓ|ása a fejIesztésekbe'



Herczeg Mĺínika
tájépítész - Vl||. kerti|eti Iakos

Kátay.Barba RafaeI Péter
kozcis képvise|ó. V|||. kerti|eti |akos

-7.

-e

ě<,

5sszes észrevéteI

TAK 3.

TAK 5a.

TAK 9. t., il.
TAK ].3.

TAK 15a.
TAK 17.a, b.

TAK 19.

TAK 20.

TKR 4.5 1., 3., r2.,22.
rKR 14.5 (1)

rKR 20.5 (4)

TKR 23. 5 (a) és 32. 5
rKR. 24. 5, 2s. 5, 34. 5 (1), s4. S (2)

TKR 31.S
rKR 36.5 (4)

rKR 37. S- 42. 5
rKR 41.S (4)

A teIepĺi|éskép védeIméró| sző|Ó 2016. évi LxX|V. t<irvényi

fe|hataImazás a|apján TAK és TKR fe|adata a magyarországi

teIepĺ.i|ések je||egzetes és értékes arcuIatának megÓvása, kiaIakítása,

az épített és a természeti k rnyezet egységes véde|me.

Légi krĺz|ekedési szempont: e| ke|| kerti|ni a napstitôtte, vakítÓ

feIti|eteket. Ezért a fehér tetó nem javasoIhatÓ.

10.

JTKÉsz feIadata ( j) ztiIdterĺjIet kijeIci|ése a kertiIetben, a TAK/TKR

e|óírásai azt tarta|mazhatját hocy hogyan a|akíthatők ki a
z<ĺ|dfeItiIetek.

- 13.

A TAK.ban ta|á|hatÓ ábrán (a te|ept'i|éskép véde|mérćí| szÓ|Ó 2016. évi

LXX|V. t rvény 1. me||ék|ete és a te|epii|éskép véde|méró| sző|Ó

t rVény rek|ámok k zzététe|éVeI kapcso|atos rende|kezéseinek

VégrehajtásárÓ| sző|őLo4/2otl. (|V. 28.) Korm. rende|et 1. és 2.

me||ék|etei aIapján) z<iId színneI jeIri|t k ztertileteken he|yezhetó eI

rek|ámhordozÓként utcab tor. A sĺitétbordÓ tertiIeteken csak rek|ám

né|kĹiIi utcab torok eIhe|yezése megengedett.

-TAK 1.

TAK 2., TKR 19.Sb)
TAK 4.

osztott padok e|óírás nem szerepe| sem TAK-ban, sem TKR.ben.

JTKÉsz fe|adat az egyes építési <ivezetekben a funkcők
meghatározása. A javasIat nem pontos, ugyanis, a kisipari
tevékenység kifejezetten támogatandő, p|. a Népszínház utcában, míg

a nehézipar tény|eg nem beIvárosi terĺiIetre va|Ó.

- TAK 5b.
- TAK 6.

- TAK 7.

Fóvárosi hatásktir a fóvárosi védett épij|etek esete, a Fóváros évró|-

évre ír ki iabb pá|vázási |ehetóségeket védett épti|etre.

K |tségvetési rendelet, nem TAK, i||etve TKR hatásktire. A
társaházfe| jítási pályázatokat szabá|yozÓ rendeIet is mÓdosuI a TKR-

reI párhuzamosan ezzeI kapcsoIatban.

- TAK 8.

Nem TAK hatáskcir.

Új ép Ietek építési engedélyezési e|járása során az Építészeti-M szaki

Temanács bírá|ia e| a terveket. i|vet k<ite|ezóen nem szándék elóírni.
Nem TAK hatásk<ir.

Ą nape||enzó ponyvák jelenIeg e|ég sokrét színvi|ágot mutatnak, az

:gységes, semłeges szín pont az épített, i||etve természetes
( rnvezette| va|Ó harmonizá|ást k vete|i meg.

A vendég|átő teraszok szerkezete is jeIenIeg e|ég sokrét színvi|ágot

mutatnak, aż egységes, semleges szín pont az épített, i||etve

természetes ktirnvezetteI va|ő harmonizálást k veteIi mes.



- rKR s0. s (6)

- TKR 69. S 3.

- TKR 59. 5 5.

- rKR 72. S (3)

- rKR 77. $ (2) c)

- rKR 83.5 g)

Dr. or|őci Lászlrí

ELTE ieazeatÓ

Péterffy Márton
Rév8 Zrt.

Petó Éva

Vlll. ker leti lakos

cisszes észrevéteI

. TAK 10.

- 4. S 1.-2.-3.-12.-13.
_ ls. s (1)

- 30. s (3)

-67.6

- TAK 11.

. TAK 12,

TKR e|írás a 2. sz. fÜgge|ékben:
- 8.1.3. Baross utca 23-29. = Mária utca 33.4]..=

Szentkirá|yi utca 4-6.= Ü||ói t 26.28.

A Szentkirályi utca 4-6 és a Baross utcai kÓrház

t mbje nem határos egymássa|, az a szentkirá|yi

u 44-46.
. 8.1.64. Szentkirá|yi utca 4.6' |ásd: Baross utca 2

š<,
T-\

- TAK 14.

- TAK 15b

A nape||enzó ponyvák, a vendég|átÓ teraszok szerkezete is jeIenIeg

e|ég sokrét színvi|ágot mutatnak, az egységes, sem|eges szín pont az

épített, i||etve természetes k rnyezetteI va|ő harmonizá|ást k veteIi

mes, iIletve a formavi|ág tud aIkaImazkodni a k rnyezetéhez.

29.
A Szentkirályi u 4' egy j építés ház, a 6' pedig

egy Jahn JÓzsef ház 1897-bó|.

TAK ].6.

- TAK 18.
. TAK 21.

A javasolt színek nem eredményeznének egységes arcuIatot a

kiteIeoii|ések aIkaImáva|'

Alapvetóen ugyanaz a kére|mezó, mint egyéb esetekben. Az
eIheIvezni szándékoző.

- 27.5
- 30. 5 (1)

Új épt'jIetek építési engedé|yezési e|járása során az ÉpÍtészeti-M szaki

TeManács bírá|ja e| a terveket, k|íma elhe|yezési koncepciÓterv

a|apián tervezói d ntés az em|ített pé|da.

M ĺĺem|ékek: Nyílászárők egységesítése egy

épti|eten be| | azok cseréje esetén.

Új épr'iIetek építési engedé|yezési e|járása során az Epítészeti-M szaki

TeManács bírá|ja e| a terveket, va|amint beruházői dcintés
befoIvásoIia.

Nyí|ászárÓk egységesítése egy éptiIeten

bel{iI azok cseréie esetén.

Nem TAK hatásktir.

Antennák, k|ímák, parapetek és homIokzati

rek|ámok probIematikáia.

sem a TAK, sem a TKR nem kor|átozza.

Jelen|ee is m kÖdnek kcizôssési kertek és nincsen prob|éma.

A hár|opozásrĺiI

Az igényteIen zIetekró| és portá|okrÓ|

- 27.5
- 30. 5 (1)

Kertekró|, parkokrÓl, udvarokrő|

^496/2016. 
(X||. 28.) Korm. Rende|et a|apián nem kerri|eti hatáskĺir'

Kínai piac teriiIetének rendezése.

TAK/TKR tartaImazza már a iava

TAK/TKR tartaIm azza már a iavas|atot.
Nem TAK/TKR hatáskĺir.
M k<'dési engedé|yek kiadása nem TAK/TKR hatáskcir

A TKR V. feiezete tarta|mazza máÍ a iavas|atot.

JTrÉsz feIadata (rjj) z<iIdteriilet kijeltilése a ker Ietben, a TAK/TKR

elŕíírásai azt tarta|mazhatják, hogy hogyan a|akíthatÓk ki a

zciIdfeItiIetek. A fóvárosi keze|és aIatt á||ő kciztertiIetek tekintetében
az c!nkormánvzatnak nincs beIeszÓ|ása azok fenntartásába.

slatot.

1323 /2017. (V|. 8.) Korm. határozat a|apján nemzetgazdasági

szempontbő| kiemeIt jeIentósée tisgyé nyi|vánítás már foIyamatban

van, nem cinkormányzati hatáskÖÍ.



lll. kerrileti lakos

lll. kerrileti lakos

radi Gábor, Sza|kai |stván

onkormányzati Egyesiilet

Corvin áruház feI jÍtásárő|.

9/2009. (|||. 6.) oKM rende|et érte|mében
a Tisztvise|óteIep .'m em|ék jelentóségií

teriilet... Ez az e|ózetes anya8bÓ| nem der |

ki.

\
^ŕ

Az eddigi m em|éki védettséget kapott
épĹi|etek kcizti| a De|ej u. 36. sz a|atti

hiányzik' A 1. sz. me||ék|etben nem

Az ingat|an magántuIajdonban, így az áruház feI jítása tuIajdonosi

dcintésen aIapu|, i||etve míĺem|ék, a kerii|etnek nincsen hatáskcire.

Nem TAK/TKR hatásk<ir.

A TKR tervezet 1. sz. fiigge|éke tartalmazza a V|||.

ta|á|hatÓ m em|ékeket, míÍem|éki k rnyezeteket és m em|ék
je|entóség terti|eteket is. A 9/2009. (|||. 6.) oKM rende|et 1. sz.

me||ék|etére utalva.

ottő u. 13-15. is

A9/2oo9. (|||. 6.) oKM rende|et 1' sz. me||ék|ete a|apján a De|ej u. 36.

is m em|ék je|entóségíj terĹi|et véde|em a|att á||. Az egyes ingat|anok

m em|ékké nyi|vánítása, vaIamint m emléki jeIentóség tertiIetté
nítása, i||etve mĺjem|éki védettségének megsztintetése az egyes

TKR tervezet 1. sz. ftigge|éke tarta|mazza a V|||. ker |et terti|etén

ta|á|hatő m em|ékeket, m em|éki k rnyezeteket és m em|ék

, va|amint a Minisztere|n kséget vezetó á||amtitkár

terĹ'i|eteket is' At6t7/L992 sz. oMF határozatta| Védett


