
L ÄllamIgazgatásleerwita beérkeiettitéldniények, 

Államigazgatási szerv elfogadásra javasolt vélemények elfogadásra  NEM  javasolt vélemények elfogadásra  NEM  javasolt vélemények INDOKLÁSA kapcsolódó módosítások 

Budapest  Főváros KennényhivaMle 
Épktügyi HivatalMamIPMpitész 
dr. Sersliné Kácsi  Margit  állami 
fáépitész 

A  tervezettel kapcsolatban további szakmai észrevételt nem tesz. 

   

Peet  Megyei Kormányhivatal Érdi 
isrsd Hivatal Környezetvédelmi  es 
Tennészetvédelmi Főosztály 
dr.  Szabo  Zsohjärisi hivatalvetető 

 

- • 

 

Közép-Dunarválgyl Vbügyi 
Mazgatóság 
Mészáros Lész15 műszaki 
igazgatóhelyettes 

 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott véleményén felül el észrevételt nem tett.  

  

Budapest  Főváros gormányhlvatala 
clepeskusiserfirdordEly 
dr.  Komar  Zsuzsanna főosztályvezető Hatáskörhiányát allapitja meg, • 

  

Pest  Megyei Kunninyldvatal  Brea 
Járási  lentil  FöldmOvelésügyl  es 
ErdOgazdálkodlesl Főosztály 
Klemencsics András főosztályvezető 

    

Honvédelmi  Ministerium  Hatossigl 
Főosztály 
Or. Banta  Tibor Magyarország 
honvédelmi minisztere nevében  es 
megbizásábálTölgyesi József ezredes 
honvédelmi hatósági osztábrvezet6 

További észrevételt nem tem. 
Az előzetes tájákoztatisi szakaszban adott  2093.2/2018/h  számú véleményét továbbra Is 
fenntartja. 

- 

  

Nemzett Média-t Hirködasl Hatóság 
Dr.  Kates  Mónika elnök 

 

.  

  

Of bli5OZ Atomenergia Ifrvatal 
Fishfinger  Gyula Migazgato 

    

V. kerület Beiviros.Upteviros 
Onkormlayeata Szentgyikgyvillgyi 
Péter polgármester 

 

gszrevételt nem tett. Határidőn túli beérkezés. 

 

Budapest Maims  Vil. kerület 
Erzsébetváros önkormányzata 
Vattaminy  Zs*  polgármester 

    

Budapest  Maros  XIV.  kerület  Algid 
önkormányzata Karácsony Gemely 
polgármester 

    

Budapest  Főváros X. kerület 

„,K6,birvialön. "anninYlat D. Kovács 
Aozert polgármester 

Az Északi lärmajavitó funkcióváltásából fakadókőzűri fejlesztése, igy pl. a villamospihra 
középre helyezéses  Kőbányai  ton,  illetve új feltáró  tit  látesItése a järmtljavitd aszaki 
határa mentén, a Könyves Kálmán  kört  feletti vasúti felüljér6 igénybevételével 

 

Határidőn túli beérkezés. 
Mvezetesre kerül a célrendszer terület1 vetületeit tárgyaló  32.4. 
fejezet Föutak humanizálása pontjánál.  A  részietesebbkifejtásre 
az  ITS-ben érdemes sort keriteni. 

Budapest Madras  önkormányzata 
Or.  Szenectey  Belau  főpolgármester-
helyettes 

Településfejleszték Koncepcki  42,  oldal:  A  Józsefvárosi pályaudvar fejlesztése  c. 
fejezetben javasoljuk, hogy emlitsék meg a terület fejlesztésit lényegesen befolyásoló 
vonatkozó kormányhatározatban foglaltakat. 

  

Átvezetésre kerül. 

Megalapozó vizsgálat  13,  oldal:  A  Területfejleutési dokumentumokkal  vale,  összefüggések 
vizsgálata  c.  fejezetben kérjük a fővtod dokumentumok pontos hivatkozást feltüntetni, 
a Fővárosi Közgyűlési határozat számának megadásával az alábbiak szerint:  Budapest 
Területfejlesztési Xoncepciája  (1213/2014.  (VI.  30.) NW.  Kgy. határozattal elfogadva) 

  

Átvezetésre kerül. 

Megalapozó vizsgálat  16. °Hall A  Fővárosi Területfejlesztési Program (F6TEP)c.fejezet 
cmlitést test a VEKOP-rol, mint a  2014-2020-es  tervezési időszakban lehetséges 
fine  nszírozási forrástól a Közip.magyarországi régióban. 2019-re a figrirosl érdekeltek 
számára elérhető, vissza nem térítendő VEKOP források legnagyobb része lekötésre 
került, a jelentősebb projektek megvalósítása döntően 2010.ben  Es  2020-ban zárul le, liTY 
célszerű lenne a fejezetet ennek tekintetében felülvizsgaini. Érdemes lenne a következő 
unlós ciklus finanszfrozási lehetbségelre kitekintést adni. 

  

A  PCSTEP.re  veto  hivatkozás, benne a 2014-2020-as tervezési 
ciklusa-e vonatkozó VEKOP finanszirogisi forrásokkal, tödésre 
kerül. 

1.  oldal 

2,9 



Megalapozó vizsgálat  18-22-  okial:  A  Fővárosi települtsfejlesztésIdokumentumokkal  vale 

ennefüggések vizsgálata  c.  fejezetben kérjük, hogy a  Budapest 2020  Integrált 

Települesfejletztés1 Stratégia Jelenleg hatályos, aktualizált verziójára levatkozzanak, annak 
pantos  megnevezésével.  A  felülvizsgált dokumentum  160/2016. (812.) MY.  KV, 
határozattal került elfogadásra. Ezúton jelezzük, hogy a felülvizsgálat  saran as  addgi  6 
tematikus  al  helyett  5  került meghatárizásra, ugyanis  1.  Kezdeményev8.együttrnüködö 

väresfejlesztés elnevezésű cél kiemelt, horizontális célként került kijelölésre. Ehhez 

kapcsolódóan kérjük a  20-21.  oldalon lévő, Józsefváros Fejlesztési szándékait is támogató 
fővárosi projektek felülvizsgálatát, ugyanis a célokkal párhuzamosan ezek Is változtak.  A 

fentiek alapján kérjük a leIrtak, valamint a  Et  ábra  (Budapest  Integrált Településfejlesztés1 

Stratégiájának célrendszere) javításét. 

  

A  frissitett célrendszer átvezetésre kerül, a kapcsolódó 

projektek listája frissítésre kerül. 

Megalapozó vesgálat  115.  oldal: Nem lakilscéló helyiségek  c.  fejezet megemliti kerület  es 

a Fővárosi önkortnényzat együttműködését a Rögtön  jihad  Elnevezésű projekt kapcsán. 

Fellevom a figyelmet, hogy  Budapest  Főváros önkormányzata  Es  a Budapesti 

Kereskedelemi is Iparkamara összefogásában is a fővárosi kereskedelem fejlesztése, a 

város arculatát meghatározó ingatlanok vonzóvá tétele, a budapesti  Ores  üzlethelyiségek 

fekérképezése  pantos  paramiterekkelKérjük a fentlek alapján a bekezdés pontosítását. 

  

Frissgésre kerül a Kibérekm.hu szolgáltatásával 

U.  Partnerség) egyeztetés  sal% beirkezett vélemények 

elfogadásra javasolt vélemények elfogadásra  NEM  javasolt vélemények elfogadásra  NEM  javasolt vélemények INDOKLÁSA kapcsolódó módosítások 

 

4.  oldal:  „A  célrendszer néhány területi vetület0 kulcseleme:... 

-főurak humanizálása...' - a főurak mellette lakautak  human! Lisa  Is szükséges, a 

parkolás racionalizálásával,  as  utak fizikai megjelenésének modernizálisival, élhetőbbé 
tételivel 

Az  else  észrevétel nem területi vetülető ugyan, hiszen takoutak 

alkotják a kerület közteraleteinek nagy részét -  de  humanitilásuk a 
tematikus célok között szerepel, elsősorban a Motiváló flettér cél 

egyes részcélja I között. 

A 3.2.5 A  fejlesztési célok értelmezése az  eaves 
településrészekre fejezet Losonci negycdrei szóló része 

kiegészül az alábbiakkal: "...cél a közterek és a parkolók 

minőségi megújirása az élhetőbb városi környezet 

megteremtésének szempontjai szerint". 

A  terüktl vetülete célrendszer kiegészítése javasolt: Kisipari hagyominyok U8aélesztése, 
regőrzése 

A  másodlk észrevételben megfogalmazott cél szintén Inkább általános 
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megfelelően a tematikuscélok között szerepel, a Gazdaságilag erős 
kerület cél Diverzgazdasig alcéljában emlitve. 

- Alulhasznositott lakóterületek megett a leromlott állapotú lakótelepek (paneles 

lakötelepek)fejlesztése is 

Míg az a lelhasznosItott lakoterületek IntenzNebb haunositisa 
stratégiai kérdésként a  if K  absztrakciós szintjén  movie. lesion  egyes 
kerületrészek funkcionális átalakulását irányozza elő, addig i  

lakótelepek fejlesztése nem képvisel hasonló átalakItist -ennek 
megfelelően a gondaat Ervényesitését különböző tematikus célok, 
Igy  as  épületek vonatkozáséban  at  Előremutató lakásgazdálkodás  eel, 
Mig a közterületek vonatkozásában a  Motivate,  élettér  eel  szolgálja.  A 

3.23 A  fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

fejezet  Losend  negyedről szóló része tartalmazza az ezzel kapcsolatos 

általános javaslatokat, pl a tüzfalak megjelenésének javitésät Is. 

 

-Turisztikai tengelyek,  tu kai „bizisoka  élhető városi környezetbe helyezett kialakitása 

Turisztikai tengelyek, bázisok kisdakitrisa ugyan teljes mértékben 
ti rnogathat6  cal  volna, azonban markáns tengelyek nem szerepelnek 
a kerület szaldrányti tetvelben: a Józsefváros turisztikai  es 
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turisztikai  es  virosmarketing-4 ejlesztések kNinalma tematikus 
célként megjelenik meg a  'MK  Gazdaságilag eres kerület céljának 
Divert  gazdaság alcéljá  ban. 

 

11.  oldali „Feladatok:...." Kiegészités javasolt: 

- Esélyegyenlőségi  Es  felzárkeztatási rendszer fejlesztése, programok generálása 

  

Átvezetésre kerül. 

13.  olcial:"Feladatok:....' Kiegészitési javaslat: 

• Bűnmegelőzési célú közterület tervezés ösztönzése 

  

'Átvezetésre kerül. 

 

14-16.  oldalig: Előremutató lakásgazdálkodás  c.  fejezet: Célrendszer is ezt alátámasztó 
feladatok klegészítése javasolt  as  Iparoskott technológiával épült lakótelepek 

épületállomány és lakókomyezet rehabilitilásival 

ATI(F által kijelölt afieldnos célok - melyeket ez esetben a Motiváló 
deter cello &Mancini  és szegmentált lakásszektor alcélja képvisel 
elsősorban - nem szorítkoznak a hagyományos beépítésre, azok a 
kerület teljes ingatianitiományát célozza  k. A  kerület 

településfejlesztési eszközkészlete ciperatIvabb szintjein, Igy 

elsősorban az integrált telepOlésfejlesztés1 stratégkiban érdemes 
konkreztlzálni beépítésinuid-függő javaslatokat. Ugyanez igaz a 

közterekre Is, melyeknek rehabilitálására a Motiváló élettér  eel 
különböző részcéljai vonatkoznak. 

 

Partner 

REVS  Józsefvárosi  Városrehablirtices 
gsVirosfeJleartésigrt. 

2.  oldal 



 

21-23.  oldal: Motiváló élettér  c.  fejezet Kiegészítés javasolt: 

köztisztasági feltételeinek fejlesztésével, valamint -a közösségi eeyisztélés " 

társadalmi hátterét támogató fejlesztések támogatásával 

  

A  köztisztasági kérdések a TFK absztrakciós szintjén a talotivaló 

élettér SI Sokrétű köz- és közösségi  teach  részcélja alatti 

(eta  datemlftés (Meglévő közterek szinvonalanak fenntartása, 

rendszeres karbantartása) formájában megjelenitésre kerültek,  

operatívabb kifejtésének  as  integrált településfejlesztési  

stratégia jelenti a legmegfelelőbb környezetet. Tekintettel  One, 

bogy  az Önkormányzat az idei évben is kiemelt figyelmet  as 

fedezetet fordlt a köztisztaság fenntartására. ezért külön 

feladatként is niegjelenitésre kerül a  21.  oldalon a Feladatok 

között: ". Köztisztaság fenntortása" 

 

21-23.  oldal: MotNák5  Metter c.  fejezet Klegiszítés javasolt Turisztlkai 

tengelyek, bázispontok élhetóvárosi környezetbe helyezett kialakítása szerepeltetése a 

fejezetben burizmusból adódó gazdasági potenciálok említése Indokolt a részcélok között 

O  Gazdaságilag erős kerület fejezetben Is) 

A  turisztika I fejlesztések a tematikus  seek  között a Gazdaságilag  eras 

kerület  eel Divert  gazdaság alcéljábanjelennek meg, akárcsak  a 

virosmarketinglelleg0 feladatok. 

 

21-23.  oldal: Motiváló élettér  c.  fejezet Kiegészités javasolt: kerület' 

identitás, valamit  positiv  megítélés is vonzó Budapesti arculat, pozíció rösitese 

  

A  kerületi identitás erfositése a TFAkNőkéPének  Male,  mehret 
ennek megfelelően  ea  összestematikus  oil  támogat, illetve a 

cd/rendszer területi vetületei közül az Egyedi városrészi mihók 

megőrzése, Illetve a Meghatározótelepülisképi elemek  

fenntartható fejlesztése titeleknél is megjelenik. UgYailigY a  

Gonodoskodö kerület hosszú távü cél -  Eros  civil szerveződések 

részcél megyalósItásának egyik alappillére a "helyi 

identitástudot erdsitése". így a Feladatok köze itt konkretizálva 

is bekerül. 

 

'21-23.  oldal: Web:M.5 élettér  c.  fejezet Klegésités javasolt: A 

sokrétil köz-és közösségi terek fejezetben kifejtésre és a feladatrendszer kibővítésére 

'avast* a zöldfelületek közhasználatának  divert  is minőségi fejlesztése, a belvárosi 

szinten magas zöldfeiCtlek erény fenntartása. 

A  zöldfelületek fejlesztésének kivinalmalre a Zöld város 

településfejlesztéslalapely  ter  ki. 

 

19.  oldal "Feladatok: —." Kiegészitéslfavaslat az alfejezetben megfogalmazottak szerMt: 

-Kisiparos, kézmüves hagyományokra épülő vállalkozás'  oktatás, átképzéstámogataisa 

  

Átvezetésre kerül. 

21.  oldal „Feladatok: —." Kiegészitésijayaskt: 

- parkolási lehetőségek fejlesztése oly módon, hogy  at  ne menjen a közterület-használat 

is a közterület minőségének rovására 

  

A  MotNiló  dieter  cél Elérhető virosl Infrauuktera alcélján belül 

a vonatkozó feladat neve Parkolási lehetőségek fejlesztéséről 

Parkolási lehető ségek innovetN fejlesztésére pantos/Lisa kerül. 

23.  oldal „Feladatok: ...." IGegészltisi javaslat: 

- Értékvédelemmel érIntett,vagy védelemre érdemes épületek, területek 

funkcióváltásának, valamint hosszútávú hasznosításának elősegítése, 

'a felhagyott barnamezős területek karrnentesitése/ területek elókászitése a 

funkcióváltáshoz 

- átmenti hasznositisok ösztönzése 

  

Az értékvédelemmel érintett vagy arra érdemes épületek 

tetemes hányada fenntartható funkciót tölt be (pl. lakóház, 

közIntézmény stb) azok funkcióváltása nem indokolt, hosszú 

tévő hasznoskása adott.  A  többi észrevétel átvezetésre kerül. 

 

24. oldal táblázat  A  táblázat egyes szinteken található elemelnek, településfejlesztési 

célok is részcélok, valamint a településfejlesztési alapelvek megfeleltetése a 

dokumentumból nem olvasható ki.  PI,  azibriból nem következtethető ki, hogy az okos 

város, zöldváros elvek hogyan  jelennek meg a kitüzött célokban, hogyan  teljesülnek  a 

dokumentumban. 

A  telepüksfejlesztési alapelvek tételes megfeleltetese nem cél, 

hodzonbilis megjelenítésük azt szolgálja, hogy minden további 

tervezési is fejlesztési lépésnél saját jogon érvényesüljenek a bennük 

leirt szempontok. 

  

25. oldal: Népszínház negyed lekása:  A  negyedben találhatófővárosi jelentőségű 

intézmények figyelembevitele is jelenktük pozitly hozadékeinak kiaknázass (pl. 

munkahelyteremtő jelentőségükla fejlesztések  win, 

Hasonló intézmények szinte az  Cusses  kerületrészbenjelen vannak, 

igy külön kiemelésök a Nipszlnház rsegyedesetében sem indokolt. 

 

25.  oldal: Csarnok negyed leírása:  A  Népszínház negyed lekisában található 

kiskereskedelem és kisiparos hagyományok Újjáélesztése a Csarnok negyedben Is  eel. A 

„negativ  hatások preventN kezelésének elöremozdibisa* szövegrész pontosítást igényel 

(mely  negativ  hatások előzhetőek meg, milyen intézkedéssel). 

  

Atvezetésre,  pontosításra kerül. 

 

28- oldal: losonai negyed  [erase; A  városrészben található  Footles  épületállomány 

minőségi fejlesztésében katalizátor  =crepe  lehet  as  önkormányzatnak, az  awl') 

épületállomány felújítása, valamint a területen található szolgáltatások minőségi 

fejlesztése tervezend6 feladat. 

Az avuló épületállomány felújításának szükséglete sem negyed-,  urn 

beépítésimódspecifikus. Nem egyértelmü, mely szolgáltatások 

minőségi fejlesztése jelent negyedsPecilikus, a negyedek 
többségében nem hasonlóan felmerülő feladatot 

 

32.  oldal térkép:  bassinet  negyed lakótelepét, a Pénzverde tömbjét, a Népstinház negyed 

belső részeit  ä  területi célrendszer elemei  as  ábrázolás szerint nem érintik, ezek pótlása 

javasolt. 

  

A  Napszínház negyed  Es  a losonci negyed esetében nem merül 

fel megjelenitend6 területicélrendszer-elem, a Pénzverde egyéb 

alulhasznosíton területkint  vale  kiemelésemegu3rténik. 

35.  oldal:  Human  Infrastruktúra alfejezet: Az alfejezet szerint a gyermekkori ellátó-és 

nevelőintézmények kapacitása határain található, Az intézményrendszer bővítése az 

átfogó  seta  leírásai közé beemelésre javasolt. 

  

A  Gondoskodó kerület cél Folyamatos felzárkóztatás a leálja  

leírásában, Illetve feladatlistäjiban átvezetésre  karat,  

 

98.  oldal:ösuefoglaló értékvidehril tervlap:Ajelmegyarózatban alkalmazott színek 

nehezen megkülönböztethetők nyomtatásban (Pl. helYi védelenktőelmsi védelem; 

nyilvántartott régészeti lelőhely-fővárosi helyi védelem  Blatt silk)  épületegyüttes telke) 

A  megjelenítendő rétegek näilla is a helyrajziszám-szintO 

megjelenitéshet társuló maxlmúlis  AS-es  méret szabta kereteken  

belül sajnos nem biztosItható számottevően  jobb 

megkülönböztethetőséget kináló megoldás.  A  nyilvántartott  régészeti 

lelőhelyek azonban a következő oldalon található lista alapján is 

azonosíthatók. Az adatok a településképi rendelet részét képezik, ott 

mellékletben, dletve függelékben pontosan beazonosithatoak. 

 

3.  oldal 



elyi li llis 

Javaslom, hogy a kerékpároshálázat  es  kiszolgáló lézesltmények fejlesztésére egységes 

terv kldolgozását. Utcánként hasznos  ha  fti út ás van rajta kerékpárav,  ha  egyirányú 

utcákat megnyitnak kétirányba kerékpározóknak és közintézmények előtt is tobb  ä 

tárnesz. Est az utcák felújításánál figyelembe kéne venni.  de  ezen  [MO  art is javaslom hogy 

az Önkormányzat készitsen egy egységes kerékpáros hálózati tervet egész irizsehramsra 
mert igazi sikeeeket ügy lehet elérni. 

  

A TFK a hosszú távra meghatározott feladatok között a 

kerékpároshálózat is klszolgáló litentmények fejlesztésit 

összefoglalóan tartalmazza  -Id.  a Motiváló, élettér  oil elan as 

Elérhetri városi infrastruktúra alcélban nevesItett feladatokat.  A 

célrendszer területi vetületei kiegészítésre kerülnek a 

'Kerékpáros tengelyek fejlesztése' című elemmel mind 

szövegesen, mind a magyarázó térképen.  A  kerékpárhálózat 

eaves  elemeinek meghatározása mar túlmutat a TEK 

hatáskörén, erre külön koncepció készítése szükséges a FM:arm 

rendszerébe illesztve.  A  térképre a jelölés a  Carom  utcára  és, a 
József körútra kerül fel,  hob,  a hélüZares rendszer alapjai 

meglagYenek. 

Jardak gyalogos jarhatosaganak megorzese is fontos szempont, a halszalkas parkolas nem 

biztonsagos  es 

sokszor  as  autok merete miatt nem lehet babakocsival elferni.  Exert  azt javaslom, hogy a 

steles  gyalogosfeluleteket ne felezze meg  as  Onkorrnanyzat padcolokkal. 

 

A  parkolok kialakítása az egyes közterületek felújításának 

tervezésekor egYecE megoldásokat Igényel az utcák szélessége miatt, 
croft  általánosan  alert  nem mondható kis halszálkás parkolók tiltása. 

Sára koncepció szellemiségétől egyáltalán nem idegen a 
közterek gyalogosbarittjelleginek erősítése. ennek explicit 

kifejtése valóban elmaradt; a Motivälö élettércél   Sokrétű köz-
és közösségi terek akiljának feladatai kőzött pótlásra kerül. 

 

tehetne a VII. kerülni Rozsa  Lau  mintájára zöldnovenyes ágyakat elhelyezni a parkoló 

autók közé, ez esztétikailag szebbé  es  zöldebbé teszi  as  utcákat is nem vesz el sok parkoló 

helyet, 

A  zöldfelületek minőségi is mennyiségi fejlesztése kivánatos 

fejelsztési irányként szerepel a Motiváló élettér cél Sokrétű köz- is 

közösségi terek alcéljának feladatai között; ennél konkrétabb 

projektek nevesítésére azonban már  nein  TFK a megfelelő 
dolumentum. Az egyes utcák szélessége és benapozottséga 
Ismeretében a konkrét tervezéskor lehet meghatározni a zöldites 

mikéntjét. 

  

A  parkotás problémáját nem  oldie  meg a még több parkolóhely, az csak bevonuná a más 
kerületekből  parka'',  ás 

étutazó autosforgalmat, a kerületi lakosoknak kijelölt parkoloket kellene tentartani, ezzel 

párhuzamosan pedig a 

parkolóhelyek älltalanos számát csökkenteni 

A  TFK  ea  település környezetl, társadalmi, gazdasági adottságaira 

alapozó, a település egészére keszitett, a változások irányalt áss 

fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum", ekképp a 
konkrét megoldásl javastatok helye nem itt, hanem  at  Integrált 

tSPülisfejlesztési tratégiá  ban'  a kelídeti énési szaWYzatimn és 
egyéb, operativabbsenté dokumentumokban van.  A  TFK 
szempontjából a parkolási lehetőségek olyan fejlesztése lehet  rob  ami 

nem akadályozza a koncepció más céljainak,  lay  például színvonalas 

közterek biztosításának megvalósítását 'a céloknyidejö 

teljesitéséhez  innovativ  megoldások alkalmazására van szükség. 

A Motivate  élettér cél Elérhető  vá I infratruktúra alcilján belül 

a vonatkozó feladat neve Parkolási lehetőségek fejlesztéséről 
"Parkolósi klieteségek (itIondokiso, a közterületeken a 

porkoltihelyek csökkentése, a közterületbit tehermenieskése" 

rnegfogalmazással pantoeftesra kerül. 

u  aj nos 

 

A  válialkozások működése kapcsén erősen ártalmasnak találom az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjére vonatkozó helyi rendeletet.  Fie  a kereskedelmi törvény szelemének 

megfelel egy vállalkozás, maradéktalanul teljeski a környezeti raj  es reties  elleni védelem 

egyes szabályairól  sold  kormányrendeletet, akkor üzemelése ne legyen  kitéve olyan 

szubjektív kockázatnak, mint egy-egy lakó öncélú alélrisgyűjtése.  A 22  óra olyan 

eletszeratlenül szigorú záróra korlátozás (egy Bajnokok Llgája mérkőzést nem lehet 

megnizni), melyelriasztja a befektetéseket is erősen letöri a nem lakáscélú ingatlanok 

piaci értékét. Sajnos az éjszakai gazdaság tisztulását sem  seal  elő a teremtett helyzet, 

meets  hatályos működési engedélyek rnegtarbisa érdekében a vendéglátóhelyek a 

problémái cégekkel együtt cserélnek gazdát. 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási  renege  a  28/ 2017. (V1.153 
önkomuinyzati rendelet szabályozza.1A lakóközösségek nyugalma és a 

vendéglátólpari igények közti egyensúly kérdése operatívabb  saint, 

 

mint  amiss  TFK „ra település környezeti, társadalmi, gazdasági 

adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások 

iránya  it  áss fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó' 

dokumentamkent kezelni tud. 

 

utcai dohányzás: a lakosság  es  a vendéglit6helyek közötti legfőbb konfliktus szerintem  at 
utcai morajlás/beszédzaj,  emit  a 2012-ben életbe lépett  belted  dohányzási tilalom idézett 

ea (A  rendelkezés helyes.) városképi kérdés  b  közterületen kialakított najcsillapitott, akár 

füstelvezett terek létrehozása, rnely a csapadéktól ás széltől is Védett környeztet biztosft a 

dohányzók részére. Angliában sok önkormányzat  „smoking  shelter-tjelöl kis pubok 

kömyékén.  El  nem fogyasztótár. Ez kifejezetten a hangot is felszálló füstöt hivatott 

megfogni, szénszűrővel tisztitani. 

A  felvetésjelentősen operatlyabb kérdésre vonatkozik, mint  emit  a 

TFK „a település környezett társadalmi, gazdasági adottságaira 
alapozó, a település egészére készített, a változások Irányait is a 
fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó" dokumentumként 

kezelni tud; hasonló kérdésekben a települesképl arculati kézikönyv 

és az ahhoz kapcsolódó településképi rendelet a mérvadó. 

  

Kerékpärtirolóki az úttest  65  két oldalt parkoló autók miatt jellemzően keskenyjárdák 

birtorzatához láncolják a bicikliket, ami tovább szűkíti a gyalogosok mozgásterét, valamint 

csak kevés rögzítési pontot blztosk. Józsefváros mobilitását segíti,  ha  akár parkolóhelyek 

kiváltásival spirál kerékpártárolók létesülnek, kiviligkva, bekamennve. 

A  TFK abutrakclós szintje „a telepütés környezeti, társadalmi, 

gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a 
változások Irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatároZó" 

dokumentumként ennél általánosabb irányokat jelöl ki.  A  kerékpáros 

közlekedés eset6ben a Motiváló élettér  cif  Elérhető kerületi 

infrastruktúra alcéljának feladatai  Vann  szerepel a Kerékpáros 
hálózat  es  kiszolgáló litentményekfejlesztése tétel. Érdemes 

megjegyezni,  bogy  a hatályos KRES2 szerint kerékpárral jelenleg is 

csak akkor szabad megállni,  ha  'egyebek mellett' a gyalogosok 

közlekedésére legalább  1,5 meter  szabadon marad. 

 

jakabfy Tanros 
Lehet Más a Politika 

 

szerintem lontosságához képest kevéssé van érintve vagy kimaradt  as  anyagból; 

-zsúfoltság,  es  annak kezelése 

A  zsúfoltság kezelése a terüleh ÉpitésiSzabályzat feladata, mert  as 

hivatott meghatározni az egyes területeken a beépítést 

paramétereket ibeeppis,%,  sűrűség, magasság, zöldfelületi  many) 

 

4. Okla] 



-városi  Mute  csökkentése, 

  

A  városi hászlget csökkentése a Kömyezettedatossig, 

életmM6ség feltételeinekjavkása tekpülásfejlesztésI elvrtél 

kerül megemlltésre.  A  lehs kiegészitésre kerül a höszigethatás 

csökkentése fontosságának kihangsdlyozásával. 

 

-új közparkok létrehozása, 

A  Zöld város településfeflesztést elv mar magában foglalja a 

zöldfelületi hálózat fejlesztését, a ktiv zöldfelületek kialakításának 

segltéset, a zöldfelületek reszará nyának erősítését, Ennek részeként 

újközparkok létrehozása a Motiváló életter Sokrétő köz- is közösségi 

terek résnilljähoz (Zöldfelületek mlnöségl  Es  mennyiségi fejlesztése 

mint feladathoz,valamint a lozsefvárosi pályaudvar területén 

elbirányzott sport-  es  rekreickis fellentesek/kaPaolódik. 

  

-függeSleges felületek zolcgtése, 

A  függőregesfelületek zölditése a Zökivbros településfejlesztes1 

a lapelyhez, valamInt a Motiväió  Cent eel  Elérhető városl 
infrastruktúra részciljthoz (zöld infrastruktúra fejfesztése mint 

feladat) kapcsolódik.  A  függőleges felületek zölditése egyrészt a 

kerületi épitési szabályzatban kell, hogy megjelenjen, mint a 

zöldfelületet mire  pare  méterbe beszámfthat6 elem, misrészt 

épitészeo/tájepitészeti kérdes, mely a tervezői szabadság körébe 

tartozik. be ajánlani lehet. 

 

-kertkpáros infrastruktúra kiépítése, 

  

A  kerékpáros infrastruktúra kiépitése  A  Mativáló  Metter  cél 

Elérhető verosi infrastruktúra reszcéljában jefenik meg.  A 

célrendszer területi vetületei kiegeszkésre kerülnek a 

"Kerekpáros tengelyek fejlesztése" cimil elemmel mind 

szövegesen, mind a magyarázó térképen.  A  kerékpárhälözat 

egyes elemeinek meghatarozása már túlmutat a TR 

hatáskören, erre külön koncepció készitése szükséges a Firiváros 

rendszerébe illesztve.  A  térkepre a jelölés a Barop utcara és, a 

iázsef körútra kerül fel, hogy a hálózatos rendszer alapjai 

meglegyenek. 

 

-gyalcgos tengelyek, 
A  gyalogos tengelyek eráskese  A  célrendszer önállóterOleti 

vetületekent szerepel. 

A eel,'  ndszer területi vetületei  c.  térké pre plusz gya  logos 

tengelyként leikerilt a Nagyf  Live  rns  vets  - Kisszorú  sac?  ' özigomi 
utca vonala is. 

-közt aság, kot p eras. 

  

- a köztisztaság kérdése a a mouvas élettér  oil  Sokrétű köz-  Es 

közösségi terek részcéljahoz (meglévő közterek szInvonalanak 

fenntartása, rendszeres karbantartása mint feladat) 

kapcsolódik. Tekintettel a rra, hogy az önkormányzat az idei 

évben is kiemelt figyelmet  es  fedezetet fordit a köztisztaság 

fenntartásáta, ezért külön feldatként is megjelenitésre kerül a 

2  L oldalon a Feladatak között: "- Köttisztaság I enntartása" 

lövöliep10irnyezettudatosság, éleiminőség feltételeinek jayitása" -- radikálisabban 

fogalmaznék, élhetőség biztosítása  es  fenntartása 

lovekép:16 életminőség  es  a változatos környezet mellé  en  inkább úgy fogalmaznék,  'logy 

elöször élhető legyen a környezet! 

  

Az 6Ihetőség össiefügg a környezettudatossig  es  az itetminöség 

feltétaleinekjavítősával- a koncepclában megjelenő Ellispont 

nem áll ellentétben az észrevétellel, igy a különbség csupán 

fogalmazisi jellea a zonban az "élhetöbbé tétel" a  Motivate 

dieter  részcéljainak klfejtésekor hangsatosabban fog 
megjelenni 

 

-Fenntartható ingatlangazdálkodis  nip  gyüjt8logalom,  de  kicsit részletezni kéne, hogy az 

ingatlanállomany folyamatce lerohadisit forditsuk meg, ds ne csak megillicluki 

Ez megfelenik a TF1C-ban,  de  nds megfogalmazisbam „Fontos 

celkitözés a kenileti lakisellominy minőségének febärkóztatisa a 

környező kerületekeibef (Elgremutato lakásgazdálkodás  odds) 
ällapotti is szegmentilt lalsisszektor ald1). 

 

Parkolóhelyek: "a kapacitáshöny lényegében valamennvi laköfunkcióiú kerületrésZben 
folyamauss konfliktusforrist jelentOE'.  en  továbbmennék: ki kell mondanunk,  bogy  a 

parkolóhely igény a közösségő és zöldterületek letének kárára megy, így a parkolóhely 

igény csökkentese középtávon szükségszerő I 

  

A  Motivalóélettér cél Elérhető városi infratruktfira aloelján belül 

a vonatkozó febdat neve Parkolási lebetőségek fejlesztésérd 

"ParkeslásIleheteségek rirgondoha,  o  Iseztesületeken a 

parkoShelyek csökkentese, a közterületek teherrnentesitése" 

megfogalmazással pontoskalsra kerbl. 

 

-Az Mfrestruktora tekintetében azt kellene kimondani, hogy a védötivolságok  mien 

szindn a zöldelületek létrehozásit akackilyozzák, igy a nyomvonalak temetésének 

koordinálását egydyan szervezet kell végezze, amely a zöldterületi fejlesztesi terveket is 

készlti, 

A  Kerületi Szabályozási teryben kötelezően megtartandó/telepite nd6 

fasorok jelölésével le  het  a köznnüszolgáltatákat a rra ösztönözni, hogy 

a vezetékeik fetújitäsinal legyenek telöntettel a meglévő és a 

tervezett fa  k  gyökérzetére, így a tulajdonosi hozzéjárulás 

mega  dása nakknegtagadásának indokakent le nne hivatkozást alapjja 

az önkormanyzatnak . 

  

iltzzük ki, hogy bamametöbál legyen zöld mezól Mishol nemezen fogjuk tudni potolni a 

zoldterület hiányát. Az új fejlesztések hozzanak  litre 50%  zöldet! 

Az  Cm-  barna  mead  a volt ipartelepek megújítását tele  at,  mig az i'm 

zöldnező a szakmában a város széli, beépitetlen területeken valő 

be ruhá zasok szinonfmája,  A  köznyelvben használt "zöldmező" az 

átalakulás során a minél nagyobb mérteke zöldfelületi a rányt  je  le nti, 

amelynek számszerúsítése a Kerületi bpitési  Sze  bäbizat feladata. Az 
asszességében  50%  zöld elég  images,  a kertvárosi terriletekre jellerrizd 

aränyszám, ezért javasolt majd átgondolni, hogy ennek mekkora része 

alä lehet mélygarázst epíteni, hiszen az új  bed  pitesek esetén a 

parkolás továbbra is elsősorban telken belül oldando meg 

 

5.  Oldal 



-Sport es  rekreációs fejlesztések:  en  nem tartom szerencsésnek, hogy  Set  a gydrün 
további sportfejlesztések jönnek  litre,  hiszen egyrészt tele van a város új 

sponfejleszténel, másrészt manapság a sport- S rekreáció praktikusan a  &pants] 

egyenlő. Újabb stadionoknál még  as  is sokkal  jobb  volna,  ha  a területet egyszerüen 

odaadnánk a temetőnek. 

  

la 

letesitményeinél 

A  sportfejlesztések során felépülő létesítményeket a kerület' 

kosság is használni tudja majd, ahogYez  as  NKE 

is lehetővé alélt az NKE  es as  Önkormányzat 

közötti megállapodásnak köszönhetően. Ez így  lest  a készülő 

MJSZlégcsarnokánál Is. Igy nemcsak az egyetemi és  as  élsport , 

de  a tdmegsport igényeit is szolgálják maid.  A  volt lérzselváros, 

pályaudvar területére tervezett  Strand-  és uszodafejlesztés 

pedig kifejezetten a kikapcsoládás, a rekreáció céljára létesül.  A 

célrendszer területi vetületei térképen pontositásra kerül a 

Kerepesi  (PSI  délre húzódó sport-és rekreációs  SC'  fejlesztés 

területe, mivel a temető tartalékterületét is részben lefedte. Ez 

rajzi ölbe. Bejelölésre kerül viszont a  BKV  Előre sporttelepe a 

Százados  tit  mentén, mivel ott is felújítások  es  funkcióbővítés 

várható. 

 

.Humán infrastruktúra: 'Magyarország hallgatói létszámának mintegy  15%.a  itt tanul'- ez 

szerintem túlzásIValószínűleg úgy jött ki, hogy  as  Itt levő intézmények  awes  hallgatóját 

összeadták (art is, amelyik nem  its  tanul, csak az Intézményének van józsetyárosi 

kampusza ) 

Az érték a 16zservárosban (Ig) müködő egyetemi és főiskolai karok 
hallgatói  If  tserna(el áll össze - ezek esetében nem azJellerne,  bogy 
a karok egyes képzésel  m42,  kerületen  era  helyseen zajlanának, 
inkábbaz, hogy egy adott képzés több helvenen is zajlik, azaz egy 

adott hallgató több kerületben Is igénybeveszi a kar különböző 
erred  helyett.  'Wen  pl. a Semmelweis Egvetem, mehmekegyes 

klinikái a VIII. kerületben találhatók, mások pedig nem.  A  TFK 
megalapozó munkarészinek  86437.  oldalán részletes adatokkal 
illusztrálve olvashatók  as  egyes vonatkozó kari hallgatói létszámok. 

  

-ne nevezzük már a  Ganz  negyedet a kerület gazdasági seityponthinakt  Maximum  ipan 
súlypontnak  (de  ebben  sent  vagyok biztne 

A  vállalkozások darabszámát,  Metre  elesegét tekintve tényszerűen  a 
Ganz-MAVAGjelentt a kerület gazdasági súlypontlút, még  ha 
reprezentációs szempontból ez nem Is érvényesül . a kerület más 
részein a gazdasági aktivitás eloszlása egyenletesebb é' nem képez  as 

itt tapasztalhatóhoz hasonló sürftrAmtst. 

  

'Közlekedés: 'Az életszínvonal emelkedése folytán a gépjármüves utaesi Igények 

folyamatosan növekednek, a f6úthakkatonjelentkező forgalmi torlódások okát a más 

kerületek területén lévő közúthálózat hiányosságok, a mellékúthálózaton jelentkező 

helyhiányt pedig tozselerosban a telken belül megoldatlan parkolás okozza? Szerintem 

ett tagondolták, viszont ott a szövegben a válasz, mind a torlódásokat, mind a 

parkolóhely hiányt a túlzott igények okozzák, nem  as  Infrastruktúra elégtelensége.  Ha as 

infrastruktúra elégtelenségére fogjuk, akkor ott plusz két sávot akarunk az  WIN titre, 

pedig mi nem a ka runk plusz  et  sávot az Üllői útra, hanem egyszerűen kevesebb autót 

akarunk  as  Ültői  era, ha  mär  ott megy alatta kit percenként a  mete.  Ezt egyébként 

kiebb helyesen le isit-0k:  "Csökkentenl kell a jelentős közlekedést eredeté környezeti 

terhelést", legyen ez itt is  lay! 

Hem  érzünk ellentmondást az egyes szövegeszek között.  A  TFK-ban a 

parkolási lehetőségek illetve a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 

ill.  átgondolása, yalamint a közösségi közlekedési ellátotteg erősítése 

ugyanúgy  hose',  távra meghatározott  f  eladatent szerepel.  A 

koncepció nem fogalmaz meg sülypontos fejleutést egyik kategória 

mellett  aeon,  ezeket ugyanis párhuzamosan kell itgondolni, hogy  as 
élhető várost meg lehessen teremteni. Illetve összbudapesti 

problémáról beszelünk, anti csak úgy oldható meg,  ha  a 

tömegközlekedés küls6bb kerületeknél lévő végállomása [hot P-rg 

parkolók létesülnek, igy kevesebb gépjármű jön be a belső 

városrészekbe. Erről zajlanak  as  egyeztetések a szakemberek között 

A  Tog-ba ezek lezárulta után tud a torlódások csökkentése reális 

célként bekerülni. 

 

-"lózseNáros közássegi közlekedési ellátottsága Buda pesti vrszonylatban mát  ',assn./ 
évtizedek  Se  kiválónak számit,  minds  hálózat sűrűsége, mind a szolgáltatás színvonala 

tekintetében.' Ez meg egyszerűen nevetséges.  Areal  egyetértek, hogy a hálózat sűrűsége 

megfelelő  de  még csak jónak sem mondanám. Kérem, vessenek egy pillantást a VI S VII. 

kerület közösségi közlekedési térképire, maid Utána lázseftaresre.  A  szolgáltatás 

színvonalának értékelése tekintetében pedig kérem, menjenek végig a 99-es busz kerületi 

szakaszäní 

  

Az idézett mondatot követően ez szerepel az anyagban:  "A  belső 

kerületekhez viszonyítottan ugyanakkor a közösségi közlekedés 

lefedettsége szempontjából a kerület egyes részein - Igy a 

llszwiseetelepen vagy a ennIkákel északra -hiányosságok 

érzékelhetők,"  A  99-es busz tekintetében a szolgáltatás 
színvonala jó, a használók egy  resew'  van probléma, amit a TR 
nem tud megoldani. Egyeztetések zajlanak a 53-as tolibusz üss 

99-es  bust  járatainak vonalának megváltoztatásáről, illetve 

adott esetben meghosszabbitásárál. Ezzel a Motiváló élettér 

hosszú tävü cél Elérhetb' városi infrastruktúra részcéljä  na  k 

Feladatsora kiegészítésre kerül. 

-"A  gyalogos S kerékpäros közlekedés a város reha bilitécidjáva I összefüggesben lessen, 

de  folyamatosan fejlódik.” Nem  Stem,  miért ereznek összefüggést a városrehabilitáció 

meg aközött, hogy  as  entherek elkezdtek kerékpárral is közlekedni. Az  in/  rastruktúra 

tekintetében pedig szintén rostra helyzet, a Baross utcán egy festékcséot már  1.0•20 eve 

várunk hiába érdemi infrastruktörafejlesztés csak a BuBi projekt kapcsán törtétit. 

  

A  városreha  Witt%  ára kerékpározás népszerűsége közti 

kapcsolatot a vonzóbbá  OM  ezterek is a változatosabb 

lakhatási lehetőségek megjelenése Jelenti, mivel a megfelelő  es 

biztonságos környezet létrejötte,  Mete  újonnan megjelenő 

csoportok - pl. diákok - is, akik élethelyzeteikből fakadóan 
nagyobb aranyban használnak kerékpárt, igénylik a kerékpáros 

Infrastruktúra fejlesztését-  A  kerékpáros infrastruktúra 

kiépítése  A  Motiváld élettér SI Elérhető városi infrastruktúra 

'Sicilia ban  jelenik meg.  A  célrendszer területi vetületei 

kiegészítésre kerülnek a "Kerékpáros tengelYek fejlesztése" 

című elemmel mind szövegesen, mind a magyarázó térképen  A 

kerékpárhálózat egyes elemeinek meghatározása  mär  túlmutat 

a TFK hatáskörén, erre külon koncepeld készitése szükséges a 

Főváros rendszerébe illesztve.  A  térképre a jelölés a Baross 

utcára is, a  Rise(  körútra kerül fel, hogy a hálózaton rendszer 

alapjai meglegyenek. 

-A  Füvészkertet közparkként látogatható kertent tninösulk.  Fee  belépőjeggyel 

látogatható. 

 

I 
lavitásra kerül. 

5. phial 

L 



 

-"Az egyförejutó zöldfelület  3 M2,  amely alacsonyabb a budapesti átlagnál  de  belvárosi 

viszonylatban kedvezei." Azért egy ilyen mondat leírása után illik megemlíteni, hogy  ha  a 

Nemzeti ökkertet kivennánkaz összehasonlításból, akkor a maradik lakóterület 

zöldfelületi ellátottsága valahol a rossz  es  a portik közi esik. 

A  Nemzeti Sírkert a kerület szabadon látogathatózöldfelülete,  bay 

nem indokolt kivenni" össrehasonl(tásból,  hissen  azzal csorbulna a 

kerületek egységes szempontok szerinti összehasonlíthatósága.  A 

fővárosi átlag számításakor is valamennyi temető szerepel. 

 

foghEak is  eared  hiátusok beépítésem javaslom megtoldani azzal, hogy "vagy közösségi 

térként, zöldfelületként történő hasznosítása". 

"Az egységes településkép megőrzése érdekében prioritásként lelenik meg az Üresen álló
A településképirendeletjelenleg Is tartalmazza  as  átmeneti 

hasznosItás lehetőségeként a felvetett javaslatokat. Magán tulajdonú 

Malted  telkek átminősftesével  as  önkormányzat kártéritési igényeket 

"home  magára". 

As  idézett mondata javaslatok az örökség védelmére fejezetben 

szerepel: zártsorú beipités esetén az egységes  településkép 

egyik fontos eleme  as  egyes utcafrontok folytatólagossága,  emit 

a foghíjtelkek megtörnek, zöldfelületként való hasznositäsuk 

esetén is. Lehetséges, hogy egyesfoghíjtelkek esetén ettől 

függetlenül mirlegelhet6  zu  ilyen jellegü funkcióváltás,  de  arra 

ez esetekben sem az egységes településkép erősítése 

érdekében,hanem annak ellenében kerülne sor. Az észrevétel 

részleges érvényesttése érdekében a „beépítése*  sod  "kezelése* 

stem  cserélődik. 

 

A  koncepciójellemzője, hogy a legnehezebb kérdésekben a szöveg különböző helyein 

egymásnak ellentmondó khánalmakat fogalmaz meg, anélkül, hogy bármit mondana az 

ellentmondások feloldásának lehetséges módjáról.  Even  például a lakáspolitika, a 

gyalogos  tensely versus  parseiás, a kisipari  hagyományok fejlesztése  versus  elavult
 man- 

szolgáltató egységek funkcióváltása, a fejlesztések  versus  zokffelületek kérdése. 

Egyáltalán nem reflektál a korábbi időszaknak a koncepcióban vázoltakkal ellenkező 

irányba mutató fejleményeire (pl. egyetem-fejlesztés céljából fák kiirtása, 

birlakásállomány drasztikus csökkentése, stb.) 

Azt javaslom, hogy egymásnak ellentmondó szempontok esetén a koncepck5 logalmazzan 

meg prioritásokat, illetve  ha  lehet, akkor tegyen javaslatot  as  ellentmondások 

feloldásának módjára. Enélkül a szöveg néhány része nak jáldvánsigolt gyűjteménye  lest, 

amiben később egy intézkedésre  es  annak  as  ellenkezőjére Is meg lehet majd találni a 

hivatkozást. 

ATTIC edge  a feltárt problémák is hiányosságok alapján a kerület 

hosszt)  tam)  fejlesztési céljainak és a szükséges változások Irányinak 

meghatározása, nem pedig a problémák megoldásának leírása  (1997. 

évi I.XXVIII. törvény  at  épített környezet alakításáról  es  védelméről,  2. 

27.Településfejlesztési koncepció: a település keMYeletl,
 

§ 

társadalmi, gazdasági adottságaira  Macleod,  a település egészére 

készített, a változások irányait  es  a fejlesztési célokat hosszú  Myra 
meghatározó dokumentum).

 
As  ellentmondás lehetőségét teivern célelemek közti feszültség 

feloldása a településfejlesztési  es  -rendezésieszközrendszer 

operativabb szintjein álló dokumentumok feladata, olyan  Innovativ 
megoldások a Ikalmadsával, amelyek e feloldást  as  egyes célelemek 

megtartása rnellett is lehetővé teszik akár negyedspecifikusan. 

  

A  koncepció lakossági vitája során is egyértelművé vált, hegy sokkal nagyobb súlyt kellene 

adni a lakhatással kapcsolatos problémáknak, a bérlakástzektor bővítésének, a meglévő 

állomány felújltásának,  as tires  lakások lakhatóvá tételének, a teljesen önkormányzati 

tulajdonban levő bérházak ás a többségi önkormányzati tulajdonban levő társasházak 

Ileerneltetésértek. 

A  TFK az átfogó célok között szerepelteti az előremutató 

lakásgazdálkodást, mely hangsúlyosnak számit a megfogalmazott 

"'as"'  három  'mkt'  Al engitett problémák  45  a megfogalmazott 
célok a  19.  oldaltál olvashatók. 

 

Véleményem szerint a legnemesebb józsefvárosi hagyományok közé tartozik — sajnos 

erről a koncepció  arg  szól— a különböző társadalmi minim) emberek együttélése egy 

épületen, egy lakókörnyezeten belül.  A  szegmentált lakóterületek létrehozására irányuló 

törekvés eszel a hagyománnyal megy szembe. Est a törekvést társadalompolitikai, 

városfejlesztési és hagyomänyárzési szempontból egyaránt súlyos hibának tartom.  A 

koncepció vitája  saran  is megfogalmaztam ezt a véleményemet, ahol a koncepcióvezető 

stead),  részéről válaszkent a szegmentáció  es  szegregáció különbségéről  5:416 

esarnefuttatis hangzott el. Ez elvben akár  met  jogos is lehetne,  ha  nem szerepelne a 

seövegben,  bogy  mindez „adott esetben negyedenként eltérő lakáspiaci profil kialakítása 

mellett" zajlana le (M. old). Nem tisztázott,  'logy  konkrétan  mit  jelent  at  „adott esetben', 

az  at  világos, hogy konkrétan  mit  in  a szöveg ‚megfelelően kialakított és szegmenzáit 

lakáskinálar alatt. Ugyanakkor valóban szerepel a szövegben a szegregáció 

csökkentésének szándéka Is. Ez igy együtt szintén a nem feloldott ellentmondások  kern 

tartozik. (Megjegyzem  es  kínos epizódja volt azegyébként nagyon  jot  megszervezett  es 

lebonyolított lakesságivitänak. Nem tartozik  at  optimälisvitemódszerek  Woe  azt 

feltételezni, hogy a probléma feNetöje a témába vágó legalapvetőbb fogalmakkal sincs 

tisztában, majd ennek alapján adni eV tökéletesen inadekvát, a valódi problémát 

megkerülő választ.) 

  

Az „adott esetben negyedenként eltérő lakáspiaci profit 

kialakítása" egyáltalán nem csak státuszalapú szegmentálást 

jelenthet,  soli  optimális esetben a szegmentálás élethelyzeti, 

életkori stb. különbségek mentén kínálhat párhuzamosan olyan 

lakókörnyezeteket, amelyek inkább diákoknak, inkább 

nagycsaládosoknak, inkább egyedülállóknak, inkább extroverták 

életyltettleknek, inkább befelé forduld EletvitelGeknek stb. lehet 

megfelelő. E csoportok természetesen állhatnak akárjelentésen 

különböző társadaknijövedekni stb. státuszú lakókból is, 

fenntartva,  bogy  bár nem  eel,  egyes kerületrészeken bizonyosan 

elkerülhetetlen ez utóbbi típusú szegmentációk kialakulása is, 

mint ahogy eddig is történt Ilyesmi például a tisztviselőtelepen 

vagy a Százados úti negyedben.  A  fent leirt fajta ingatlanpiaci 

szegmentációnak mindazonáltal valóban nem a negyed  at 

optimális egysége,  lava  megfogalmazás néhány ponton javitásra 

kerül, hogyelkerülje a hasonló félreértések lehetőségét. 

 

A  koncepció azt  as  elképzelést fogalmazza meg, hogy a szociális bérű lakások fenntartását 

piaci (vagy ahhoz közeli)  an)  lakásbérbeadásból kell hosszú távon fedezni. Szerintem 

helyesebb lenne a pénzügyi egyensúlyt nem a lakástzektoron, hanem a teljes lakóház' 

gazdálkodáson (ide értve a lakciépilletek üzlethelOségelt is) belül megteremteni.  A 

kontepció nem tartalmaz semmilyen megvalósíthatósági alátámasztást  as  általa vázolt 

elképzelésre. Lakások szociális bérbeadását ónkormányzati szolgáltatásnak kellene 

tekinteni, 

A  megvalósitás részletes kérdései nem a TFK absztrakciós szintjén 

helyezkednek el, megvalásithatósági alátámasztást sem más 

témában, sem itt természetszerűleg nem tartalmas -hasonló szociális 

lakásügynökségek működésére mindazonáltal belföldi példák is 

rendelkezésre állnak, például VeszprémbN.  A  bidakäsportf636-

üzemeltetés önfinanszírozó működésének elérése valóban olyan idea, 

ami inkább csak közelíthető, mintsem elérhető , a fogalmazás itt 

terjedelmi és fogyaszthatósági megfontolásokból egyszerüsit. 

  

A  koncepcióból teljes egészében hiányzik az ónkormányzat) gazdálkodás, külónasen az 

ingatlangazdálkodás témaköre. Ezt pótolni kellene, 

At  iinkortnányzati gazdálkodással általában a Gazdaságilag erős 

kerület  eel  Gazdaságilag  stabil  önkormányzat alcilja, az 

ingatlangazdálkodással különösen az Előremutató lakásgazdálkodás 

cél több alcélja foglalkozik, bár a TR nulfag sajátosságalból fakadóan 

inkább általános célok, mintsem  operativ  feladatok szintjén. 
Utóbbiaknak inkább  as  integrált településfejlesztési stragégia és a 

gazdasági program,  deskriptiv  megközelítésben pedig a megalapozó 

munkaresz jelenti az optimilis közeget. 

 

7.  oldal Lc-

 



 

Egyetlen olyan pontot találtam a koncepcióban, ahol egy ellentmondás (érdekütközés) 

feloldása érdekében konkrétjavaslatot tesz. szöveg, nevezetesen a parkolgomegváltás 

jelenlegi gyakorlatinak a megszüntetése  (21. o.).  Ezt midi,  példaként emlitem, ilyenből 

volna többre és más területeken Is szükség.  De  ezen túl itt is csak általános feladat jelenik 
. 

meg:„parkokisi lehetőségek fejlesztése", semmilyen ininymutatis  nines arm  nézve, hogy 

hogyan? Mélygarázs, parkolóház, tii társasházak pincéje, melyik a  Prefer-4V 

A  TFK  eggs  a feltárt problémák  cis  hiányosságok alapján  a kerület 
hosszú távú fejlesztési céljainak is a szükséget változások irányának 

meghatározása, nem pedig a problémák megoldásának leírása  (1397. 

évi  MONK  törvény  as  épitett környezet alakitisáról  es  védelméről,  2. 

I  27.  Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, 

társadalmi' 
' 

gazdasági adottsigalra alaoozó' 
' - 

a telenülés észére 
n 

késeltett, a változások irányait és a fejlesztési celokat hosszú távra 

meghatározó dokumentum). 

A  TFK a lehetséges megoldásokat illetően nem rendelkezik 
preferenciákkal, általános kerületi érvénnyel Ilyet givelasztani nem is 

volna célszerű, hiszen esetfüggő, hOgYegY adott helyszínen milyen 

alternativ  parkolási lehetőségek fejlesztése lehet a legszerencsésebb. 

Az rfS, sietve  as eaves  területekre készülő fejlesztési tenrektudnak 

specifikusan foglalkozni a parkolási lehetőségekkel, pontosan 

felmérve a meglévő állapotot, illetve  as  igényeket. 

A  Motiváló élettér  eel  Elérhető városi infratruktara alcélián belül 

a vonatkozó feladat neve Parkolási lehetőségek fejlesztéséről 

"Parkolás, lehetőségek átgondolása, a közterületeken a 

parkolóhelyek csökkentése, a közterületek tehermentesítése" 
megfogalmazással pontosításra kerül. 

Az önfenntartás erősítése fontos cél,  de  kimarad a szolidaritás azokkal, akik erre 

valamilyen okból nem képesek.  „Make,  önfenntartó társadalom" helyett  „Aktiv, 

önfenntartó is szolidáris' társadalom igényének a megfogalmazásátjavaslom. 

  

Átvezetésre kerül. 

„Biztosítani kell a kerület komplextársadalmi szerkezetéből következő konfliktusok 

mérséklésér is „segíteni kel( a jelenlévő alacsony küszöbű szociális ellátások negathr 

extermillainak csökkentését".  (13.  old) Problémának [atom, hogy az ehhez kapcsolódó 

feladatok döntő többsége rendiszetijellegn, a prevenciót programokon kivül azaktív 

szociális munka különböző területel, az önkormányzat  es  a szolgáltatást nyújtó 

szervezetek közötti együttműködés nem jelenik meg. 

  

A  prevenciós programok eddig Is szerepeltek a hivatkozott 

oldalon, a többi említés átvezetésre kerül, 

 

„A  kerület minden pontján azonos minőségű szolgältatási szinvonal álljon rendelkezésre 

(39.  old) Ez nagyon fontos megállapítás,  de  nem jelenik meg a  peak  között. Hasonlóan, 

„Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amik lehetővé teszik, hogy a lakosság eltérő 

társadalmi hovatartozású, korú is érdeklődési körű moped:Pi egymás zavarása  es 
akadályozása nélkül tudják használni a kerület köztereit."  (20.  old.) Maámálisan 

egyetértek,  de  aztán a feladatok között alig jelenik meg olyan  Cite!,  ami ezt blztosítana 

A  szolgáltatások  homogen  minősége nem önálló emlitóskint, hanem 
az egyes szolgáltatások említése  riven  jeksrik meg a célrendszerben, 

elsődlegesen a Gondoskodó kerület  es  a Motiváló élettér céloknál.  A 

különböző rétegigények térhasználatára valóban nem vonatkozik 
külön feladat, a szempontot a „Közösség) terek hálózatának 

fejlesztése" feladat hivatott képviselni, operatív érvényesítése pedig 

as  integrált településfejlesztési stratégia  es  különböző 

településrendezési eszközök feladata. 

  

A  szociális Wrosrehalallitädtltölzott mértékben a jelenlegi helyzetet tattedes nem terjed 

kis Dideszegl utca külső részére  (Id. 33.  old, ábrája), ami talán a legproblematIkusabb része 

a kerületnek, 

A 28.  oldalon leírtak tartalmazzak  as  egész  Dray  negyedet, mint 

szociális városrehabiliridós célterület, a térképes megjelenftes ezen 

felül annyiban koncentrál inkább a Dk5uegl utca északi szakaszéra, 

amint  deter:  Inkábbvárhato a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

közvetlen közelsége nyomán a lakásállomány  Pied  alapú  átalakulása, 
Illetve más funkciókkal való részleges felváltása, 

 

Kérdéseket vet fel a belvároshoz kapcsolódás tetele. Korábban voltak olyan elképzelések, 

hogy a  Baron  utcát a kerület „főutcájává" kéne fejleszteni, a kerület rendelkezzen önálkS 

központtal, ne csak a belváros függelékeként jelenjen meg.  A  kit megközelítés minden 

bizonnyal összehangolható,  de  hiányolom a konrep/óból a Baross utca kérdését. 

  

A Berms  utca fővárosi tulajdonú is kezelesil közterület, kész, 

forgalomtechnikailag Is elfogadott koncepciótenzvel. Ennek 

egyeztetését  as  önkormányzat illetékesei megkezdték a  BKK-

val.  A  részletek Ismeretében a fejlesztésjellege bekerül a  '55K-

be.  Aside  is  A  célrendszer területi veniletei térképen a Baross 

utca, minta kerekpáros hálózat egyik el eleme megjefelölésre 

kerül. 

Számomra nem olágos, hogy  mien  a Csarnok negyed  es  a Nap utca  kör  nyéke jelenik meg, 

mint  a s  alulhaszncsitott lakóterület példája. Ez sokkal inkább jellemző a Magdolna és  al 

Orczy-negyedre. 

 

1 
A  felvetés részben jogos, hiszen a  Barnes  utca mentén fekvő 

Magdolna is Orczy negyedek is lassani az ingatlanfejlesztés 

látókörébe kerülnek a váráosban elfoglalt jó porklójuk miatt  A 

célrendszer területi yeti:deter térképen a jelöies pontositásra 

kerül. 

Egyedi városképi miliölz megőrzése: ügy tűnik számomra, hogy a nagy eklektikus 

bérházakon kívül szinte semmit nem akarnak megőrizni a Középso-lázsefviros 

mellékutcáinak a hangulatból? (pl. földszintes, vegyi emeletes régi házak). Nyilván nem 

lehet mindet,  de  most azt a veszélyt látom, hogy ez néhány  even  belül mindenhonnan el 

fog tünni, pedig ez is kapcsolódik a megőrzésre méltónak »ken kisipari hagyományokhoz. 

  

A2  egyedi városképi  milk*  megőrzése az idézett helyen a 

célrendszer egyik területi vetületeként jelenik meg,  lay  pl. a 

Tisztáselőtelep esetében értelmethető.  A  kerület 'emlékként 

valamilyen mértékben valóban védendő -  1 Ndszintes, 

egyemeletes hazai nem területileg koncentrált módon, hanem 

kerületszerte elszárva jelennek meg, így területi vetületként 

nem kezelhetők. Megörzésük kkninakna ennek megfelelően 

nem  IV, ha  nem a 4.3.2.1avasiatok az örökség védelmére 

fejezetben célszerű,  ;Mot  kiemelésük megtörtént: „Egyes 

helyszíneken, ahol a fenntartás  its  az azzal összeegyeztethető 

funkció egyaránt biztositandó,  eel  a kerületre jellemző 

földszintes, egyszintes épületek védelminek hi:maltase. 

Megvizsgálandó, van-e  ()Nan  kerületi helYszin, ahol  hen 
beépítés városképi  saint)/  megőrzése is biztositható-e 

fenntanhato  motion.' 

B.  oldal 



 

Az  Israelite  temető helyére sport-és rekreációs felű/etetjekiltek meg a térképen.  A 

szöveg alapján gondolom,  bogy  ez csak rajzolási tévedés,  de  tartalmilag is hiányzik 

bfirmilyen elképzelis a terület rendbe hozásáról. (Csak a Nemzeti Sirkertjelenik meg.) 

A  Salgótarjáni utcai  aside  temető területe semelyik területi St/en/et 

által nem érintett, a kapcsolódó térképen a telek délkeleti tartan 

elhanyagolható mértékben halad csak át a sport-és rekreációs 

fejlesztési kék salt/kind. Ez valóban csupán ribrózolási pongyolaság (bár 

nem számottevő méretű), a jelölés északi kitüremkedése az MTI( 

edzőpályákat célozza.  A =do  temető helyreállítása a  Nernst% 

örökség Intézetének iránylesa alatt, a MAISIHISZ közremakódásével 

zajlik. 

  

Sem.  Megalapozó vizsgálat  c.  dokumentum,  tern  a Koncepci6 nem tartalmazott 

kézzelfogható lefrást  arm,  hogy hogyan zajlott  lea  megalapozó kutatás t a 

koncepcióalkotás - mi volt a folyamata, milyen eszközöket használtak a 

vizsgálathoz/kutatáshoz, milyen szervezeteket vontak be? Ezekről több információt 

adhatnának közre e dokumentumok végleges változatai. 
Az előtt tartalmi elemelket a  314/1012. (X.13.)  KOMI, rendelet, a 

felhasznált adatforrásokat a megalapozóvizsgälat részletes 

hivatkozáslistája, a partnerségi egyeztetés eredményeit pedig az 

önkormányzat honlapján közzéteendő beszámoló tartalmazza. 

  

Az önkormányzat honlapján  2018.  február 2-án hirdettek  mete  józsehrárosi 

települf sfejlesztesl koncepció készletével kapcsolatos partnerségi folyamatot—azonban 

nem derül ki, hogy  maven  partnerek mikor is hogyvettek  resat  az alkotás folyamatában, 

milyen észrevételeik voltak,  mit  fogadtak el abból, stb. lavasoljuk, hogyerrő l legyen szo 

legalább a megalapozó dokumentumban. 

 

Készült partnerségibeszámoló a folyamatról,  as  rnegismerhetä? 

 

t 
A  partnerség, egyeztetés szabályai a vonatkozó  (17/2018. roc 

14.1)  rendeletben, eredményei a kerület honlapján közzéteend5 

beszámolóban érhetők el. 

A  Megalapozó vizsgálat  2.2.5  alfejezete (a  30. es 36.  oldalon) felsorolja a korábbi időszak 

tervdokumentumait (korábbi konceockűk, stratégiát és programok,  ill.  akciótervek), 

azonban az akcióterületi  es  tematikus fejlesztések eredményeiről, értékeléséről nem 

esett szó — pedig ezen inforrnációknak legalább valamilyen törnerttett formája integráns 

része lehetne egy megalapozó anyagnak: a. Ezek értékelése már elkészült vagy fog-e 

készülni?  b. Milyen semszerüsithetö céljaik és eredményük volt? 

  

Az  ITS  részletes felülvizsgálata nem feladata a megalapozó 

vizsgálatnak, az egyes projektek státuszáttekintése megtörtént. 

Az  ITS  a eves felülvizsgálata az  Wei  évben Időszerű, a Képviselő-

testület dönt annak szükségszerűségéról, a fejlesztések részletes 

eredményei, értékelése abban  kg  megtörténni. 

 

A  megalapozó vizsgálatban  es  koncepcióban több helyen azt fgérik, hogy  20074g 

visszatekintenek a kerület társadakni-gazdaság) jelemzölre, azonban a kerületi 

önkormányzatra vonatkozó iddsoros, asszehasonlitható adatok nincsenek sem a saját 

költségvetésinek vonatkozásában, sem a felügyelet alatt álló intézményrendszer 

eredményeit tekintően.Javasotiuk, hogy ezek az Információk kerüljenek be a Megalapozó 

dzsgálatba. 

A  2007-Ig  veld  visszatekintés általános  cilia  az adatok 

relevanciájának, illetve rendelkezésre állásának függvényében 

valósulhat meg a megalapozó munkareszben. Az önkormányzati 

költségvetési adatok a peremfeltételek radkälls változása (igy pl. az 

önkormányzati feladatkörök is az azokhoz társuló finansürozás 

csökkenése)  mien  egymással összevethetetlenné váltak, igy 

áttekintéstik felesleges, Az Intézmények esetén a szervesen  es 

hatásköri változások nyomán jelenthető ki ugyanez, gazdálkodási 

adataik idősoros áttekintése a településfejleszes1 és 'tervezési 

feladatok szempontjából irreleváns.  A  társadalmi  es  gazdasági adatok 

esetében, ahol lehetséges  Es  releváns, 2007-től szerepelnek Idősoros 

adatok 

  

Várható, hogy a mostani folyamat részeként később  lest  külön a kerületi Önkormányzat 

fejlesztéséről szóló koncepció/stratégia Is'  es  azt Is véleményezhetjük majd? 

Nem egyértelmű, hogy mire gondol  as  "önkormányzat fejlesztése" 

alatt. Amennyiben a Hivatal működésével kapcsolatban vannak 

javaslatal, azokat kérjük konkrétan megfogalmazni  Es  a Jegyzőhöz 

eljuttatni. 

  

A  Megalapozó vizsgálat  217.  oldalán ez szerepel: „Nem szerepel a táblázatban kit, a 

kerület működtetésében érdemi szereppel nem bíró társaság: az RFVJózserváros Kft.  es  a 

Mikszáth  4.  Egészségügyi Szolgáltató is Ingatianhasznositó  (ft,  — ezekben a kerület 

önkormányzata egyaránt 51%-os tulajdonrésszel bk.' a. Mekkora a vagyona a  2 

cégnek?  b. Mit  csinálnak ezek a cégek, hogy nincsenek hatással az önkormányzat 

költségvetését-e, működésére?  c. Kik a másik tulajdonos(ok)? 

A  kérdések nem a  13K  hatáskörébe tanoznak, máskülönben a 

vonatkozó adatok zöme ingyenesen elérhető az e-cegjegyzethu 

oldalon. 

  

Fejlesztési forrása, mostani kalkulációk szerint, a kővetkező években (mondjuk  3-5  évben, 

évente) mennyi lesz  as  Önkormányzatnak? Honnan  stink  fejlesztési forrásokra még is 

milyen programokra akarja költeni? 

A  kérdések nem a TFK hatáskörébe tartoznak.  A  források részben a 

Magyar Allan  költségvetéséből származnak, a forrasmegoszesrd 

külön törvény rendelkezik, minden évben. Az Önkormányzat minden 

évben, a bevételek ismeretében az éves koltségvetésének 

elfogadásakor dönt a fejlesztésekre szánt összegek nagyságáról Uniós 

források igénybevételére pedig csak a  mär  kart pályázatok 

medsmerise után lehet folyamodni, azzal ilyen mélységben még nem 

lehet kalkulálni. 

 

9.  oldal 



  

A  koncepcióból nem derül ki a rengeteg cél ésfeladat közül,  bogy  azokat nagyjából milyen 

időtávon belül kívánják elern1 - ez szándékos, s ezt maid  as  tij  ITS  hivatott tartaknazni? 

A  részletes célok, azok időzítése, illetve középtávú célokhoz való 

kapcsolódása egyaránt az integrált településfejlesztési stratégia 
kompetenciája, 

melyből  a  2015-ben elfogadott dokumentum 
tekinthető irányadónak Józsefvárosban. Jelen Településfejlesztési 

Koncepció, mint a cimfapról is kiderül, 2030-ig  mile,  célokat  es 

feladatokat tartalmaz, összhangban a Főváros szintén 2030-ig szóló 

Fejlesztési Koncepciójával. 

  

A  bemutatott Információk alapján kb léthatóak a kerületi részcélok  es  azok területi 

bontása  (33.  oldal  'bra),  azonban  as,  hogymi  mien  e mennyire fontos, azaz a 

Prioritásokra már nem annyira tairihmkjeleket,  erne(  sem, hogy  kb.  mikorra, 

hozzávetőlegesen mekkora beruházásokkal lennének elérhetőek a kitűzött célok - ez 

javithate? Vagy ez további tervezési folyamatban  lase  elkészítve, megvizsgálva? Azonban 

ezek nélkül inkább csak fehér könyvnektekinthető a  2  hivatkozott dokumentum, még 

együtt is. 

E vetületek helye az Integrált településfejlesztési stratégia. 

 

Kifejezetten fájlaljuk, hogy nem látszik  as  anyagokból,  bogy  igaziból hangsúlyt helyezne a 

komolyabb társadalmi problémák kezelésére, mint pl. kerüled ilt iskolák leszakadása -  

mivel a felsorolásokban ezzel  kb.  egy szinten kezeli a Pa lotanegyed további „csinosítástir 

öd.  25.  old: „kerületrész szempontjából kívánatos a köztérfejlesztések folytatása, 

valamint  as  épületállomány értékőrző megújításának elősegitése. Javasolt  at 

alulhasznosított  Es  üresen  End  helyiségek  es  telkek kiegyensúlyozott használatának 

ösztönzése, valamint a helyi civil kezdeményezések segitése,"), 

  

A  Gondoskoddi kerület cél Folyamatos felzárkóztatás  Mehl» 

leírásában,  Metre  feladatlistájában megemlítésre kerül. Az 

operativfeladatoic részletezése  at ITS  feladata, a TEX ehhez 

irányokatjelöl ki,  as  említések pedig nemjeletenek benne 

fontossági sorrendet. 

 

„Kimagaslóan  rout  egészségi állapot.' is „Zaj-  Es  légszennyetes szempontjából a 

kerület terheltnek tekinthetd."- Sajnos kimaradtak a Koncepciábólezek a mondatok, 

noha a Megalapozó vizsgálat  c.  dokumentum még kiemelte ezeket a veszélyek között is, 

Az  sent  tétetik, hogy lesz tisztibb,  jobb  levegője a kerületnek, kevesebb legúti 

betegségben szenvedő gyermek, felnőtt-erről sem említ statisztikát, sem érdemi célokat 

egyik dokumentum sem: a. Megszeretnénk tudni,  bogy 2007  is  2017  között milyen 

egészségügyi mutatókkal rendelkezett a kerület.  b. Szeretnénk, he a Koncepció, vagy a 

Megalapozó dokumentumok konkrétabb adatokat, áliftásokat  Es  célokat tartalmaznának 

ebben a témában  b. 

A  megalapozó vizsgálat egészségi állapotra vonatkozó 

megállapkásainak forrása a 2012-es budapesti egeszségterv, melyből 

frtsebb kladás időközben nem készült. 

A  Gondokodo kerület l'oasrü távú  gel  Folyamatos felzárkóztatás 

riszcéljanak feladati  totals  szerepelnek egészségüggyel 

kapcsolatos tennivalók,  de  a problema fontosságára tekintettel 

önálló részcélként kiemelésre kerül az "Egészségmegörzés 

tanogatásoOE' . 

A  Megalapozó visga  lot c.  dokumentum mát tartalmazza ezt  at  adatot. hogy 3m2/f6 

Milfelület jut ma egy jdzselvárosi  la  kosra - s ezzel a  3.  legrosszabb arányú kerülete 

fővárosban (a  6.  és  7.  kerületi zoldrelületek egy lakosra jutó nagysága  It. 1-1 m2 fillet). 

Miközben  20  ist2/fo kellene a nemzetközi ajánlások efs példák alapján. a- Mn  kíván 

tenni a zöldfelületek növelésért  as  önkormányzat?  b. Milyen mérték ben kívánják 

emelni ezt a 3m2/ló-s aranyt a következő  1, 3, 5  és  10  évben? 

 

A  koncepcióban a Zöld  virus  települesfejlesztéslalapely jelöli ki a 

klvänt irányokat, ezen felül a zöldfelületek minőségi is mennyiségi 

fejlesztése kívánatos fejelsztési irényként szerepel a Motiváló élettér 

cél Sokrétfl köz-  es  közösségi terek a Icéljának feladatai között; ennél 

konkrétabb projektek neves1tésére azonban már nem TFK, inkább az 

Integrált Településfejlesztési  Stratégia szolgál megfelelő szIntérül. 

Az Elérhető városi infrastruktúra részcél feladati kiegészülnek  et  

" '1))  városi zalcifehiletek litrehozása, fasorekrelePaSe tételiel,
 

illetve  A  célrenduer területi vetületei térkép is kiegészül több 

utca tekintetében kötelezäen telepitendi latorcai (Pl.  NO 
Miksa utca. illés utca) 

 

A  koncepció tervezési folyamata,  Ill, as  ezt követő tervezési folyamatokról  mit  lehet tudni? 

a. Várhatóan mikorra kell elkészíteniük  ax  (új)ITS-t?  b. Mik lesznek a további 

keridetfejlesztési tervdokumentumok (programok, akciótervek), melyek a következő  1-2 

évben fognak elkészülni,  Ill  várhatóan mikorra fognak elkészülni?  c. Ha  ezek már 

elkészítés alatt vannak, meg lehet tudni, hogy melyek ezek? 

A  TFK a vonacitkozójogszobály keretei között készült. Az idei ivben a 

TFX képviselő-testületi elfogadása után  as ITS 4 Ewes 
felüNizsgálatának is meg kell törtennie.lelenleg a  Moray  Program 

egyes alprogramjainak pontosítása folylk, egyes alprogramjal pedig 

már a végrehajtási szakaszbajutottak. Elindult a Csarnok Negyed is a 

Népszínház Negyed, illetve az őket összekötő Nepszinház utca 

fejlesztésének Irányát megmutató kIncepciók készítése is, trelyek 

elkészülte szintén  as  idei évben várható. 

  

A  fentebb említett, további kergletfejlesztést szolgáló tervdokumentumok partnerségi 

folyamata mikor Indul meg várhatóan? 
Az idei évben a társadalmi egyeztetés Is lezajlik majd, 

 

11111111.1Perületi  lakes 

 

Nem értek egyet a koncepcióval: a kerület uteiiba nem több parkoló hanem több fa kell 

Mar most sem lehet elférni a járdán az autóktól, ellenben nyáron elviselhetetlenül forrt 

van utcákon. Beszél a koncepció zöldfelületi rendszerről,  de liven  csak akkor tud 

létrejönni,  ha  a tereket, parkokat minden utcában fasor köti össze.  (de  tartozik,  bogy  a 

Szigony utcában a panelek között a kerület egyik szép nagy park> lehetne, mint a Kálvária 

tér vagy a Mátyás  ter,  ehhez képest olyan hNogató, mint egy TESCO-parkoló-Szó van 

továbbá a koneepckában a kerületet hatiroló ftnitak humanizálásáról, a közösségi 

közlekedés előnyben részesítéser61. Ehhez kepest Józsefváros szívit hasítja ketté a Baross 
utca, ahol  a széles úttesten autók száguldoznak, a 9-es busz a Kálvin feli egész nap 

dugóban  all,  kerékpársáv meg  nines  mutatóba se. Nem csak hangzstos célokat kéne e 

koncepciáta leírni, hanem amikor ezt készpénzre váltják akkor  as  élhető köztérbol ne 

parkold legyen, hanem fasor, bringasáv, buszsév. 

A  IFK-ban hotttä távra meghatározott feladatok között minden 

említett probléma felsorolásra került, Igy mint: Közösségi közlekedési 

ellátottság erősítése; Biztonságos, modem városi közlekedés 
feltételeinek fejlesztése; Közterület-tehabilitációk kiterjesztése a meg 

nem érintett negyedek irányába; Meglévő közterek szinvonalának 

fenntartása, rendszeres karbantartása; zöldfelületek minőségi is 

mennyiségi fejlesztése; Fővárosi tulajdomi terek is útvonalak 

rehabilitációja,. Fővárosi önkormányzattal együttmöködve;  gold 

infrastruktúra fejtesztese; Ketékpároshálózat és kiszolgáló 

létesítmények fejlesztése; Közlekedési infrastruktúra fejlesztése). 

Konkrét fejlesztési javaslatokat az Integrált települisfejlesztési 

stratégia tartalmaz. 

A  Baross utca fovárosi tulajdon,) ás liczelésó közterület, kész, 

forgalomtechnikailag  u  elfogadott koncepcititerwel. Ennek 

agYeztetését az Önkormányzat illetékesei megkezdték a BBB-

val.  A  részletek ismeretében a fejlesztés jellege bekerül a 1FK-

ba Addig is a  giftendster  területi vetuletei tárképen a Baross 

utca, mint a kerékpár-os  hálózat egyik  ii  eleme megjelelölésre 

kerül. 

10.  oldal 
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Köztérmegújítás 

Józsefváros  as  utóbbi évtizedben  Elen  járt a közterek megügtásában, amit példatirtékOnek 

tartunk. Fontos,  bogy  eze késöbblekben is folytatódjon, is a terek  min  egyre több utcára 

is kiterjedjen. Közterek felüjításakor minden esetben szükségesnek tartjuk—e jövőben 

ősztönözni kívánt felhasználói igényeket szem előtt tartva —azok teljes keresztmetszetben 

történő újratervezését. 

Tisztában vagyunk  *mil,  hogy a térbeli adottságok erősen korlátozzák a különböző 

közlekedési módok számára biztosítható helyet. Fontosnak tartjuk, hogy a keresztmetszeti 

klalakkäs meghatározása  saran  a különböző felhasználói csoportok igényei minél 

szélesebb körben érvényesülhessenek, ugyanakkor a sok esetben emir:tassel ütköoiS 

szempontok miatt szükség van egy fontossági sorrendfelállitesira.lavasoljuk, hogy a 

különböző közlekedési módok igényeit  as  alábbi hierarchia szerint vegyék figyelembel 

1,  gyalogos közlekedés 

2. kerékpározás 

3. közösségi közlekedés 

4. közszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok és áruszállítás 

5. egyéni gépjármilhasználat 

Ezen felül fontos szempont  as  összefüggő zöldfelületi rendszerek létrehozása, amelyek 

továbbjavItják egy-egy  ter  vagy utca élhetőségét, használhatóságát.  A  közterek nem csak 

közlekedésre valók, hanem spontán időtöltésre is. Ez viszont csak akkor teljesülhet,  ha 

elegendő hely jut  as  embereknek, vannak árnyékot adó fasorok,  as  utcák 

keresztnntszetének nagy  resift  pedig nem autók foglalják el. 

  

A  TFK inkább általános Irányok, mintsem konkrét tervezési 

útmutatók számára teret biztosító dokurnentumtlpus, igy e 

tirtiogathatár szempontokat külön enilltésekként érvényesiti, 
akként, hogy míg a gyalogos ás kerékpár'» közlekedés 
feltételeinek javítását, illetve a közösségi közlekedési ellátási 

hiányosságok kezelését megemlíti a teendők sorában, addig  as 

egyénigépjármühassmilat kapcsán csak inmwativ (azaz  as 

Iménti célokat nem akadályozó) parkolási megoldások erejelg 

test  fn . 
A  zoldfelületl észrevételeknek elsősorban a  261d Aims 

településfejlesztési alapelv biztosít teret. 

 

Autos  közlekedés, parkolás 

    

A  tervezet  as  elérhető városi infrastruktúra kapcsán elsődleges célként entlIti a parkolási 

infra  struktúra fejlesztését. Meggyözi5désónk, hogy nagyvárosi környezetben az egyéni 

autóhasználat a legkevésbé hatékony  es  fenntartható közlekedési  mod. A  személyautók 

kihasználtsága alacsony (egy  autóban átlagosan  1,2  ember  ill),  és  minds  parkolás, mind a 

helyvältoztatas során rendkivül sok helyet  foetal.  Egy kerékpározóhoz képest például 

    

hatszot  tact,  helyre van szüksége ahhoz, hogy eljusson A, ból B-be- 

rentiek miatt nem lehet cel  as  egyéni ösztönzése,Igy a parkoläheivek gépjárműhasználat 

  

A  Motivalo élettér cél Elérhető városi inftatruktura alcelján belül 

a vonatkozó feladat neve ParkolásIlehetőségek fejlesztéséröl 

 

számának növelése  gem,  hiszen ezzel egyre élhetetlenebbé válnának  as  értékes városi 

terek.  A  kozterek vonzóbbá tétele érdekében lépésről lépésre csökkenteni kell  as 

autóknak dedikált területeket, btiyitve e gyalogos, kerékpáros  es  közösségi közlekedés 

lehetőségeit.  A  nyári beiterhelés mérséklése érdekében tokozott figyelmet kell forditam a 

züldfelületek fejlesztéséte. 

  

'parkolási lehetőségek átgondolása, a  Vine  rületeken a 

parkolóhelyek csökkentése, a közterületek tehermentesitese" 

megfogalmazással pontositásra kerül. 

 

Emiatt javasoljuk például a Szigony utca  Prater  utca  es  Baross utca közötti szakaszán 

található hatalmas parkoló, illetve a  Luther  utca II.  lä  nos Pál  Oise ter  felő li végén levő, 

szintén parkolásra használt terület funkciáváltását,  vases'  térként való hasznositását. 

     

Fontos lenne, hogy a kertet kedvezrnényekkel támogassa  as  újonnan épülő ingatlanok 

esetében a garázsok közcélra történő megnyitásit  (Id.  Erzsébetváros), és a közterületen 

történő parkolás helyett ösztönözze a rendelkezésre állógarázsok, parkolóházak 

kapacitásának maxlmälts kihasználását, 

összességében károsnak tartjuk a Budapest-szerte klalakult, ingyenes lakosseigi vérakozási 

A  TFK Innovatly (a gyalogos, kerékpáros használhatóság, illetve  as 

általános köztéri élhetőség céljait nem akadályozó) parkolási 

megoldások keresésére tesz javaslatot. Ezek részleteskidolgozésa 

més, operatívabb fókusti települesfejlesztési és -rendezési eszközök A  munkaanyagból a rendezett ársszállitásivissooyok emlilése 

  

engedélyekkel kapcsolatos gyakorlatot Meggyövődésünk szerInt a közterületek  loyal 

értékesebbek annál, hogy azokat autók Ingyenes tárolására használjuk.  A  közterületen 

található parkolóhelyek számának növelését tehát nem támogatjuk, viszont a gyalogos  Es 

közúti forgalom zavartalansága érdekében fontosnak tartjuk  as  druszállItishoz szükséges 

rakodóhelyek kijekiléset. 

feladata lesi—telenleg zajlik egy  pa  rkolási koncepció kidolgozása a 

kerület teljes területére, amely éppenn ezekre a kérdésekre keres 

konkrét megoldást. Autárnegoszto rendszerek részére parkolóhely 

klieltilését magasabb  strata  jogszabály nem engedi 

azonban kirnaradt, ez pritlásra kerül. 

  

Javasoljuk az autómegosztes népszeribitését  as  egyéni autóhasználat helyett. Ez segithet5 

például közösségi autómegosztó rendszerek száméra kijelölt parkolóhelyekkel. 
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Kerekpározás 
A  koncepció tervezete csak érintőlegesen foglalkozik a kerékpáron közlekedés 

fejlesztésével, azt nem kezeli prloribisként. ügy gondoljuk, hogy a biztonságos kerékpáros 
közlekedés feltételeinek megteremtése a kerület élhetőbbé tételének, valamint a zaj-én 

légszennyezés csökkentésének kulcsfontosságú eleme.  A  fejlesztést a kerület felsőoktatási 
központ jellege Is indokolja, készen az egyetemisták körében különösen népszerű a 

kerékpározás. Ennek figyelembe vételével kérjük a fejlesztési lehetöségek vizsgálatát éti 

tervezet  33.  oldalán található térkép kiegészítését a tervezett kerékpáron tengelyekkel. 

lavasoljuk, hogy a tervezés során részesítsék előnyben a gyalogosoktól is az 

a utáf orgalerntól is elválasztott, kétoldali irányhelyes ke re kpározá sra kijelölt 

infrastruktúrát. Amennyiben ez nem biztosítheiti, ügy a biztonságos kerékpáron 

közlekedés feltételeinek megteremtése céljá be'  Tempo  30-as övezet kijelölése  es 

sebességcsökkentő elemek használata javasolt. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

kerékpä rozi s feltételei kisebb beavatkozásokkal is hatékonyan javithatok (pl. egyirányú 

utcák kerékpáron kétirányúsítása, kerékpártámaszok kihelyezése). 
A  kerületben szükség  tonne  a  MCI.  Bubi  közbringarendszer bővítésére  As  siöitésére. 

Jelenleg egyedül a palotanegyedben megfelelő a lefedettség, azonban a lakosság mellett a 

kerületben dolgozók is tanulók is igényelnék a rendszer bevItését. 

  

A  kerékpáron infrastruktúra Idépitese  A  Monvälti élettér  <El 
Elérhető sáros] Infrastruktúra részcéljában jelenik meg.  A 

célrendszer területi vetületei klegészítésre kerülnek a 

"Kerékpátos tengelyek fejlesztése" címö elernmel mind 

szövegesen, mind a magyarázó térképen.  A  kerékparhá  tenet 

egyes elemeinek meghatározása már túlmutat a TEK 

hatáskörén, erre külön koncepció készítése szükséges a Főváros 

rendszerébe illesztve.  A  térképen a jelölés a tiaross utcára és a 

lózsef körútra kerül tel, hogy a hálózaton rendszer alapjai 

meglegyenek. 

 

Közösségi közlekedés 

    

Némileg ellentmondásosak a közösségi közlekedéssel kapcsolatban megfogalmazott 

állítások, Több, közösségi közlekedessel kifejezetten rosszul lefedett kerületrész van 

    

Józsefvárosban. Ilyen a Losonci  es at Pray  negyed, ahol szükségesnek tartjuk a hálózat 

bővítését. 

    

A  metrórnegéliák közöttl jelentas távolság miatt szükség van egy ej, a metróhoz képest 

sűrűbben megálló buszjáratra  as 01161  (non.  A  nagykörúti villa mosok is a 24-es villamos 

vonala között a gerincjáratokra  veld  ráhordást új buszjárat segithetné, amely a Klinlkók 

magasságában köruirtyban haladva biztosítaná a tömegközlekedéssel jelenleg rosszul 
lefedett területek bekapcsolását a  yams  közösségi közlekedési hálózatába. 

Az Orczy negyed  Cs  a Tisztviselőtelep lefedettségét a 83-as trolibusz vonalvezetésének 

módosításával lehetne elérni. Javasoljuk,  hey  a járatat a KO/aria tértő l a Diószegi  Samuel 
'dean  is az Elnök utcán haladva érje el a Népllgetel, átszállási lehetőséget biztositva a 
metróra  es as  1.es villamosra, 

Pantos  szempont a közösségi közlekedés előnyben részesltése.  A  9-es busz és a 83-as 

trolibusz közlekedését a Baross  *Ada  belső részének forgalorna segíthetni: a 
Maria  utcától befelé kizárólag célforgalom, Illetve a 13KK järmtivei hajhatn be.  A2 
autos  forgalom  Maria  utca —Ül161 útra  vale  khnzetésévelcsökkenninek a késések a 

Banns  utcában, 

A  kerületet három metróvonal is érinti, amelyek gyors eljutást biztosítanak más 

városrészek fele.  A  metrón  veldt  rihordásban klemelend6 a kerékpár szerepe. Ehhez 

szükség van a metrómegállók kerékpáronmegközelithetőségénekjavitására  es  a megállók 

közvetlen közelében nagy kapacitású B+R parkolók építésére. Szintén segítheti a 

ráhordást a közbringerendster bővítése. 
kiegészitésre kerül.

 

ellatottségú kerületrészek - losonci negyed közepe,
 

forgalomtechnikal beavatkozások nem tartoznak azon stratéglai
 

célok  Kite,  melyeknek a  Trot-ban  lenne helye, operatív
illapitésa 

feladatként esetleg az integrált településfejlesztési stratégia
imak 

A  közösségi közlekedési ellatottagjavítása szerepel feladatként 

a TFK-ban (Gondoskodd kerület  al,  Folyamatos felarkáztatás 

alcél),  de  a  jobb  érthetőség kedvéért kibővül a gyenge 

Palotanegyed közepe, Tuztviselőtelep - felsorohiséval.  A 

közösségi közlekedés elönyben restesítését célzó 

kompetenciájába tartozhatnak,  bar  fővárosi feladatként a 
kerületnek csekély beleszólása van csak azok megvalosítésába. 
Egyeztetések zajlanak a 83-as tolibusz és a 99-es busz járatainak 

vonalának megváltoztatásáról, illetve adott esetben 

meghosseabbitásárál. Ezzel a Moth/ales élettér hossna tavi, cél 

Elérhető városisi Infrastruktúra részcéljának Feladatsora 

 

Egyesületünk  2018 őszen rövid távon megvalósítható, eitfogájavaslatcaomagot készltett 

    

Budapest  trolhbusz-hálózatának fejlesztésére. Javaslatot tettünk többek között a 9-e5Järat 
vonalvezetésének módosítására és trolibuszvonallá alakitására,  excel  zéró emisszióssá 

válhatna a kerület legfontosabb buszvonala. Rövid távon megvalósítható a 9-es 83-as járat 

jelenleginéljobb menetrendi hangolása is. Javastatcsomagunk itt érhető el: 

    

https;//kozlekedotomeg.blog.hu/2018/11/15/budapest trolibusz-

 

halozatanak_fejlentesl_javaslata 

     

Gyalogos közlekedés 

    

A  gyalogos tengelyek erősítésével kapcsolatban megfogalmazható  nil,  hogy a kerület 

olyan feltételeket teremtsen, amelyek nem csak a kijelölt tengelyeken, hanem minden 
utcában biztonságos, kényelmes is akadálymentes gyalogos közlekedést tesznek 

lehetővé. Itilltség van olyan elemekre (pl. fik, padok, egyéb utcabútorok, 

vendégiátöbelyek teraszai), amelyek  gyors áthaladás helyett ottmaradisra, Időtöltésre. a 

A  Motiváló  &nor  cél Sokrétű köz- is közli terek alcika 

támogatja az itt emlitetteknek megfele16 fejlesztési Irányokat, azok 

operadvabb feladatokra  veld  lebontása azonban elsősorban az 

Integrált településfejlesetési stratégia  es  a kerületi építési szabályzat 

   

lakók közötti interakciókra ösztönöznek, 

A  biztonságosgyalogos  Es  kerékpáron közlekedésérdekében' ahol lehet 'minimalizálni 

kompetenciája.  A  kijelölt gyalogos tengelyek  needy&  ilf. megfelelő 
szélességűvé kiszabályozott közterületek.  A  kerület, belvárosi 

A  célrendszer területi vetületei térképen új elemként 
feltüntetésre kerültek mára gyalogos tengelyek eruslteset 

  

kell  at  atmenöforgatmat (pl.  flambe  egyirányösltásokkal, a kétirányú kerékpáros 

átjarhatáságot megtartva). iavasoljuk a  Tempo  30-as övezetek idterjesztésit,  Es  újabb 

jellegébőladódóan, legtöbb utcija a  9.12m  szélességet is alig  eh  el, 
igy a minimálisan biztosItandó  tit  elemek  garde,  parkolósáv, úttest) 

Mbelövg tevő, megfelelő  f  Miességü utcák, 220r1B3e ül elemként
 

megjelenítésre kerülnek azok az utcák is, amelyek kerékpáros 

  

zónák kijelölését. Az utcák kialakítása során kerülendők a hosszú, belátható egyenes 

szakaszok, mert  320k  gyorsításra ösztönzik a gépjárművezetőket (követendő  nettle  a 

Maria  utcában alkalmazott sávelhúzis). 
örömmel vennénk,  ha  észrevételeink beépülnének a végleges koncepcióba. Ennek 

érdekében a továbbiakban is nyitottak vagyee a párbeszédre, személyes egyeztetés 

formájában is. 

mellett, a közművek figyelembevételével, sajnos, nehezen 

biztosítható minden utcában I asor, pad, egyéb utcabútor elhelyezése,
 

As  eves utcákfelújitisénél minden esetben a tervek készítésekor
 

megvizsgálásra kerül, hogy a műszaki paraméterek milyen típusú 

humanívilést tesznek lehetővé. 

tengelyekké váthatnaki a későbbiekben.
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*. gecskernétl László Zsolt JGg 

Vgyongazdálkodásl Igazgatóság 

 

Észrevételt  rem  tett 

  

Penns  Attila .IGK Parkolási Igazgatóság 

 

a parkolási problémákat felveti ugyan,  de  megoldási javaslatot nem tea (parkoló házak, 

mélygarázsck, a meglévő  embed  kapacitás kihasznilása  smart  technológiávall, ezek 

csatlakoztatása a tómegközlekedéshez 

A  TR ,,a település környezeti, tirsadahni, gazdasági adottságalra 

alapozó, a település egészére készített, a változások Irányait  es  a 

fejlesztési célokat bosszú távra meghatározó dokumentum', ekképp a 

konkrét megoldási javaslatok helye nem itt, hanem az Integrált 

települásfejlesztésistratégiában, a kerületi építési szabályzatban  its 

egyéb, operativabb szintG dokumentunickban van. Jelenleg  caulk  egy 

parkolási koncepció kidolgozása a kerület teljes területére, amely 

éppen ezekre a kérdésekre keres konkrét megoldást. 

 

megoldott megfelelően. 

a kerületi közlekedés a kelet nyugati Irányban elég ló.  da  sz észak deli átjutas nem módosítások 

 

A  közösségi közlekedés mindkét irányban lehetőséget  ad  a 

kerület bejérására. Egyeztetések zajlanak a 83-as tolibusz  es  a 

99-es busz járatainak vonalának megváltortatásárdl, illetve 

adott esetben meghosszabbitásáról. Amennyiben ezek a 

megvalósulnak, a kerület feltárást még kedvezőbb 

lesz. Emellett észak-dél irányú gyalgos- és kerekpáros tengelyek 

erősítése lenne a tél, mely pl. a Nagyfuvaros utca ' Kuklón." utca 
Szigony utca útvonalon jelölésre  aerial A  célrendszer területi 

vetületei térképen. 

nem  ter  ki ez elektrodnobdizációra, fejlesztés, csatlakozás a beruházásokhoz 

 

A  ggld  visas  településfejlesztéslalapelv leinisbnak bővítésével 

javitzisra kerül. 

a megújuló energiák kihasznilása a közintézményekben, energia hatékonyság utólagos 

növelésére sem  ter  kl. 

 

A  gazdasigi fenntarthatóság  Ms  hatékonyság településfejlesztési 

alapelv leirisinak bővítésével javitásra kerül, 

— 

közlekedés biztonsági fejlesztéseket sem találtam 

A  közlekedésbiztonság mis említések részeként jelenik  met  a 

koncepcióban; elsősorban a Motiváló élettér cél Sokrétű köz-  Es 

közösségi terek alcégihor kapcsolódó feladatoknál. Ennél 

operatkrabb megjelenítésére elsősorban  as  Integrált 

településfejlesztési  strategic,  lehet alkalmas 

 

érdekes az a tanulmány ami bemutatja a telken belüli parkolás lehetőségét (tirkép),  de 

nem  yeti  fól a meglévő parkolási rendlet modosítását, miszerint ott ahol megolhatá a 

telken parkolás, ott nem adunk kl Ingyenes  porkpies'  engedélyt az adott címhez tartozóan. 

A Gavin  sétányon amúgy  Epp  nem megoldható a parkolás telken belül— 

Nem egyértelma,  bogy  mire gondol a telken belüli parkoldssal 

foglalkozó térkép alatt,  de  általában igaz, hogy a TFK „a település 

környezeti, társadalml, gazdasági adottságaira alapozo, a település 

egészére készített, a változások Irányait is a fejlesztési célokat hosszt 

távra meghatározó dokumentum", ekképp a  konkret  megoldási 

javaslatok helye nem itt, hanem az integrált településfejlesztési 

stratégiában,' kerületi építési szabályzatban és egyib, operativabb 

szintű dokumentumokban van. Jelenleg zajlik egy parkolást koncepció 

kldolgozása a keridet teljes teruletere, amely éppen ezekre a 

kérdésekre keres konkrét megoldást. 

 

13.  oldal 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

