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Képviselő.testület e számära

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselőtesttilet az 505/20I0.(XII.15.) szźlm,űhatározatźnak 1. pontjában döntött aĺľól,
hogy tĺĺmo gatja a Józsefuáros Kerületi Építési Szabźiyzatanak (a továbbiakban: lorÉsQ es
KerĹileti Szabá|yozási Tervének (a továbbiakban: JKSZT) átfogó felu|vizsgá|atát.

A kerĹilet építési rendjét szabá|yoző rendelet módosítása két okból vált szĹikségessé: egyľészt,
hogy a Teleki téri piac átépítése a korábbi mé|ygarázsos, költséges elképzelés helyett a
realitásoknak megfelelően valósulhasson meg; másrészt a JOKESZ 2006. évi jővźhagyása óta
a magasabb rendii jogszabályokban töľtént nagyszétmu vźitozźs miatt. (Az oľszágos
településrendezési és építési kĺivetelményekľől szőIő 25311997. (XIJ.20.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: oTÉr) 2006. óta több mint 300 helyen vźltozott)

Abeszerzési eljárás lefolytatása és a tervező @Ű-HELY ZÍt.) kiválasztásautźn, a szélesköni
egyeztetések alapjźn (Polgármesteri Hivatal éľintett szewezetí egységeivel, Fővaľossal,
Kulfuľális orökségvédelmi Hivatallal, Budapest Fővĺíľos Koľmĺányhivata|źnak Építésügý
Hivataláva|) atervezo elkészítette a ĺórÉsz és a JKSZT tervezetét. Az źúfogő felülvizsgálat
megtörtént, đe a részletesebb hatásvizsgźiatotigeny|(i módosítások az ido ľövidsége, valamint
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bízottság, szźIÍÍIźrr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés



a Fővárosi Szabźiyozźtsi Keretterv módosításanak hosszadalmas volta miatt nem kerültek bęle
a mostani ľendelet tervezetbe. A lényeges pontosítások, a más jogszabályoknak történő

megfeleltetések, az ellentmondások kiiktatása és elsősorban a Teleki téri piac érdekében

történő móđosítások benne vannak ebben a rendelet tervezetben.

A Képviselő-testĺilet á|tal a tgg/20|1.(tv.21.) szźrrru hatźrozatta| elfogadott rorÉsz es

JKSZT tervezetet azÉtv.9. $-ában megllatźrozottak szerint polgĺírmester úr véleményezésre
megktildte az éľintetteknek.

A beéľkezett észrevételek éĺtékelése után, 20||. július 6.źn megtaľtotfuk az eltéľő

vélemények egyeztető tárgyalźsát' ahol az érintettekkel minden vitatott kérdésben
megegyězés sńletett. A targya|áLson elhangzottak alapjén koľrigált tewezetet az Ew-ben
megltatározottak szerint egy hónapon źú,20||. 07.20 és 20t1.08. 25 között az okmanýroda
és Ügyfelszolgźůati Ügyosztályon, valamint a Hivatal honlapjan megtekinthették az

érdeklődők és véleméný nýlváníthattak rő|a(az erről szóló felhívás az előterjesztés |. számíł
melléklete). Vélemény, észrevétel, hozzásző|ás nem érkezett.

A konigált ľendelettervezetetés szabályozttsitervet a,Éw.9. $ (6) bekezdése szerint szakmai
véIeményezés céljából meg kellett kiildeni az áILami foépítésznek, véleményét a testtilettel
ismeĺtetjĺk . 6z ĺ||amĺ rđepítész levele az e|őterjesztés 2. szźmí melléklete). ,ą.z Álhmi
Főépitészhozzájáru|źtsát adta azIJ|Ióí út - Szentkirálý utca _ Baross utca _ Mária utca által
hatáĺolt tömb, á Semmelweis Egyetem Belső Klinikai tömbje területén az oTÉK-tól való
eltéľéshez, ezze| a tömb megindult korszenĺsítése a teljes területľe kiterjedhet. A vélemény
további része csak kisebb pontosításra hívta fel a figyelmünket, melyeket a tewęzetbe
átvezettiink, illetve ismertette az épitési tĺirvény szerinti további teendőinket.

A felülvizsgálat során a mostani lórÉsz módosítás alapvető céljai a következők voltak: a

Teleki téri piac átépítésének és a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai tombje
korszeriĺsítésének biztosítása mellett az előirások pontosítása, egyszeľíivé tétele, a magasabb
színtű jogszabályokkal való harmoruzźůás megteremtése, hatályos jogszabályok felesleges
ismétlésének az elkerülése, a rórÉsz és JKSZT haszĺá|atának egyszenĺsítése (az övezeti
előírások kiegészĹilnek a beépítési mód e|óirźsáva|, a teľvlapokon az egyes elemek jelölése

néhany helyen változik). Az egyes jogszabá|yhelyek változtatásźnak részletes indoklását
tarta|mazzaazelőterjesztés4.szźľrúmelléklete.

A rendelet alkotás az epitett környezet alakításĺĺľól és védelméről szóló 1997. éví LXXVIII.
torvény (a továbbiakban: Étv.; 7.$ (3) bekezdés c) pontjában foglah feIhata|mazás a|apján, a

helý önkormányzato|<ről szóló 1990. évi LVx. tv. 8.$ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében elj ĺĺĺva töľténik.

A JóKÉSZ módosításának költségvetési kihatása nincs, mivel a vá|tozások nem jelentik a

telektulajdonosok, építtetők számźlra az épitési lehetőségeik korlátozását.

Mindezek alapján kéľem a
ľendelet elfogadásáľa.

Budapest, 201 I . szeptember

Képviselő.testületet, a 3. melléklet szeľinti tinkormányzati

c,ł-/ę1
dľ Kocsis Máté
polgármesteľ
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1.sz. melléklet

FELHTVAS

Tisztelt Józsefuáľosĺ lakosok!

Ezriton éľtesítem onöket, hogy a Teleki téľi piac építésének
éľdekében és kisebb módosítások szĹikségessé vźůźsa miatt
Budapest VIII. kerĹilet, Józsdťvfios Keľületi Építési Sz-abtiy.
z'atźt módosítjuk. A tęrvezet elkésziilt.

A teľvek az okmányiľoda és Ügyfélszolgálati Ügyosaályon' a
17-18-as ablaknál (Bp.' uil. Baľoss utca 59.) 2'otl. 07. f0:.-
?0tL.08. 25. kłĺztitt ügyfelfogadási időben, valamint az inter-
neten, Iőzsefvźros honlapjan (www. jozsefvaros.hu) megÍe-
kinthetők.

Kérjiik onöket, hory észľevételeiket az,ijgyfélszolgďaton ta-
lálható fi'izetben teryék męg.

Budapest,20ll.07. 15.
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Az Év' 9'$ (8) bekezdése értelmében az elfogadott te|epü|ésÍendezési teľet és he|yi épĺtési
szabá|yzatot, valamint a beérkezett vélernényeket és a Íigyelembe nem véte| indok|ását a
poĺgármesternek az e|fogadást követö 10 munkanapon belüĺ kÖzzé ke|l tennie, és egyben meg
ke|| kĺj|denie a véleményezésben résztvevö ál|amigazgatásĺ szerveknek, va|amint szakmai
vizsgá|at céĺjäbó| az á||amigazgatási szervektö| (minden f;äzisban) beérkezeü összes
észrevétellel egyt]tt az á||ami föépĺtésznek. Hivatkoaĺa az Étv. 59.$-ában az ä|lami föépĺtész
eEkronikus nyĺlvántartási kötelezettségére' a hitelesĺtett papĺr formátum me|lett a digitá|isan
kész0|t munkarészek digitá|is formátumban ttrténö megkĺt|dése ĺs szükséges.
Felhĺvjuk a sz|ves figyelmét arra, hogy a joga|kotásrl| szó|ó 20ĺ0 évĺ cxxx. tv. 2.s (4)

bekezdés b) pontia érte|mében az tnkormányzat képvise|ó test{i|ete álta| alkotott rende|etnek
i||eszkednie kel| a jogrendszer egységébe, ennél Íogva az' más jogszaM||yal nem lehet
e|lentétes, ezért jogszabá|yon aĺapu|ó vélemény, észrevéte| a jrváhagyáskor nem maĺadhat
fenn.

Budapest, 20't ĺ" augusztus 26.
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3.sz. melléklet

Budapest Főváľos YIII. kerĺilet Józsefváros Onkormányzata Képviselő.testĺiletének

... l201t.(...) łinkoľmányzati rendelete

a Józsefuáľos Keľületi Építési Szabáilyzatáľól (JóKÉSZ) szőllról66t2007. (KI.12.)
tinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az épitett
kömyezet alakításaról és védelmérő| szőIő 1997. évi LXXVil. törvény 7.$ (3) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás a|apján, az Alkotmany 44/A. $ (2) bekezdésében
meýlattrozott feladatkörében e|jźtrva, az épitett környezet a|akitásáről és védelméről szóló
1997. évi LXXVIIL törvény 9.$-ban biztosított véleményezési jogköľében eljáró érdekelt
źi|amigazgatási szeľvek véleményének kikérésével a következóketrendeli el:

1 $ A Józsefuaros Kerületi Építési SzabáIyzatáról (JŐKÉSZ) sző|o 6612007. (X[.12.)
önkormanyzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdés b) pontja akovetkezo 4.

és 5. ponttal egészül ki:

[a mellékletek:J

',4. 
melléklet: ovezeti terv

5. melléklet: azoknak a teľületeknek a lehatárolása, ahol aKSZif van hatályban''

2. $ A Rendelet 5. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Új izerĺanyagföltő állomás, önálló közterĹilęti mé|ygnźusban' vagy építési tömbön
belül paľko|őházbaĺ, vagy mélygarázsban helyezhető e|, az övezeti előírások keretei
között, kivételt képeznek az M-VIII jelű építési övezetek teľiiletei.''

3. $ (1) A Rendelet 6. $ (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) Védett teľületen _ a ktilön jogszabályban meghatźrozott váľoskép szempontjából
kiemelt teľületeken tulmenően _ az épiLetek köztertiletről látható homlokzatait részleges
színezéssel felújítani nem szabad.

(2) 
^z 

(1) bekezdésben nem említett területeken

a) épület homlokzatát részlegesen źúszínezĺll

aa) csak a homlokzat teljes szélességében és

ab)azépületvizszintestagolásáhozigazodvaés

ac) az épület eređeti vagy jelenlegtr' szíĺezésével harmonizźiő színnel

1ehet,

b) az épület homlokzatának vagy a homlokzat egy részének helyľeállításaľa során a

homlokzat részleges ätszinezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.,'

(2) A Rendelet 6. $ (4) bekezdés b) pontja helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

',b) 
Klímabeľendezés és klíma-berendezések ktiltéri egysége



ba) meglévő épületeken csak az épilet megjelenéséhez illeszkedve, közterĹiletről nem
láthatóan helyezhető el és a koĺdennĺíz elvezetéséľől megfelelően gondoskodni kell, az
köztertiletreva1y szomszéd telekľe nem folyhat át;

bb) új épületen csak a varosképhez illeszkedve, az épulet részeként, a megfelelő
elhelyezés, kialakítás lehetőségének biztosításával helyezhető el; utólag - homlokzaton és
a tetőn _ csak takartan helyezhető el.''

(3) A Rendelet 6. {i-a következo (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A teľĹileten a nýIászźrok, nýlások kialakítása _ beleértve a nýlások szűkítését is _
csak a teljes homlokzat építészeti kialakításahoz ilIeszkedve és a megfelelő illeszkedés
igazo|ásźtv a| v á|to ztatható meg.''

4. $ A Rendelet 7. $ (1) bekezdés c)-đ) pontja helyébe a kövętkező rendelkezések lépnek:

,,c) Rekliím- és hiľdetési célú falfestmények az éptiletek közterületľől is látható ťuzfalaín
és a miĺtárgyak felületén elhelyezhetők, a felirat, céglogó az énntetthomlokzatfelület 5%-
át nem haladhatja meg.

d) A ľeklámhordozók megjelenésére vonatkoző e|oirásokat az építménynek, szerkezetnek
és táblának nem minősülő, helyhez kötött hagyomrányos és elektľonikus hirdető. és

ľeklámfeliiletekre is alkalmazni kell.''

5. $ A Rendelet 9. $ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Letámasztást igénylő előtető közteľület fřilé történő benyúlásának mértékét az
övezeti előírások vaąy aszabttlyozási terv rogzit1k.,,

6. $ (1) A Rendelet 10. $ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,c) A teraszok _ megfelelőségi tanúsíwánnyal nem rendelkező téliesítésének,
esővédővel való ellátásának megoldását az épi|et megielenéséhez torténő megfelelő
illeszkedés érdekében be kell mutatni az önkormźnyzati főépítész előtt, illetve annak
hianyában az illetékes tervtanács előtt, melynek állásfoglalását csatolni keII az építési
engedély iľanti kéľeLenhez. Terasz téliesítéséhez csak ideiglenes-jellegu anyagok és

szerkezetekalkalmazhatok."

(2) A Rendelet 10. $ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az alttbbikoztźtrgyak. utcabútorok csak a közteľület berendezési sávjában helyezhetők el:

a) utcai szemétgyűjtő,

b) fiilkés telefon,

c) árusító automata.

A fenti koztárgyak, utcabútorok a berendezési sávon kívül nem helyezhetők el, kivéve a
közösségi közlekedésí eszkoz megállóhelyét, továbbá, aho| aszabáIyozási terv lehetővé
teszi."

(3) A Rendelet 10. $ (9) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(9) Homlokzati ttrnyékoló csak az épi|etmegjelenéséhez íL|eszkedő kivitelben helyezhető
el.tt



7.$ A Renđelet 13. $ (3) bekezdése a kĺivetkező d) ponttal egészül ki:

,,d) meglévő épület esetében az utólagosan kialakított felvonó létesítésekor, amennýben
az máskeppen igazolhatóan nem helyezhető eI, a meglévő beepítettség legfeljebb a
felvonó bruttó alaptertiletének mértékével tulléphető, az OTEK keretei között, az
épületek elhelyezésére vonatkozó előírások és az épületek közötti legkisebb távolságok
megtaľtásával''

8. $ (1) A Rendelet 14. $ (2) bekezdése a következő e) ponttal egészĹil ki:

,,e) Abban az esetben, ha zártsoru beépítési mód esetében a szabźiyozási tervlapon
meghatározott építési hely hatĺíľa nem azonos az oldalsó telekhatárral, az épületköz
előírásait is alkalmazni ke11.''

(2) A Renđelet 14. $-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

',(3) 
oldalsó és hátsó telekhatár felé _ amennýben a szomszéđos meglévő épület(rész)

arľanézó homlokzatárahuzarrlos taľtózkodásra szolgáló helýség nýlik - az épületek
között 10 méter távolság biztosítása kötelező.''

(3) A Rendelet 14. $ (5) bekezdés c) pontjahelyébe akövetkező rendelkezés lép:

',c) 
a telek oldalhatártól mért 3,0 méteľes sávjában az épi|et homlokzatát hátľaléptetni

nem szabad, kivéve, ha meglévő hátraléptetéshez csatlakozik az új épület,''

(4) A Rendelet 14. $ (6) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés|ép..

,,(6) Az építési he|y szabźtlyozási tervben megltatározott tömbbelső felőli hatźrvona|átőI
eltérni legfeljebb +3 méteľľel, csak az épi|et(rész) kedvezőbb elhelyezése, tájolása,
kialakítása érdekében és az építési hely terĹilet-méľetének (ľŕ) megtartźsával szabad. Az
építési helyből az értékes növényzet megtartása érdekében kízźú teľĹilet hatfuát
me gĺ áIto ztatni csak a szab áIy ozási terv előzetes mó do sítás áv a\ szabad.,,

9. $ A Rendelet 15. $ (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(5) A tetőkeľtek az oTÉK 5. melléklete szerint vehetők figyelembe a legkisebb
zöl dfelül et ek számítás a soráÍI.''

(6) Beépítésre szánt területen ideiglenes piac nem létesíthető és a meglévőek nem
bővíthetők a 28.$ (7) e) pont kivételével.''

10. $ A Rendelet 16. $ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,&) A tertilet olyan sajátos építési terĹilet, amely k'lzárő|ag a közlękedés, gyalogos
közterek, gyalogos aluljaľó, tömegkĺizlekedés végállomásai és várakozóhelyei
(metrómegá||ő, végá|lomás), valamint az azo|ďloz szorosan' kapcsolódó létesítmények
színt a|atti elhelyezésére, valamint a sajátos területi előírásokban meghatźrozott
feltételekkelmegvalósithatőmélypaľkolókialakításéraszolgá|.,'

(2) A Rendelet 16. $ (2) bekezdése a következő g) ponttal egészĹil ki:

,,g) A szabźiyozźlsi tervlapon terepszinti a|atti építési helyként jelölt területen, a
közterület a|att tlt-, illetve gyalogűt-źnezetés, rźtmpa, mélygarĺízs és az eze|<ke|



kapcsolatos mtĺtaľgyak, valamint a gyalogos áBĺezetést kísérő kiskereskedelmi,
vendéglátó,szolgtůtatófu nkciókhelyezhetőkel.''

(3) A Rendelet 16. $ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A Blaha Lljzatéren

a) a tér alattí méIygarázs qítése során a metró aluljĺíró bővítésével terepszint alatti
gyalogos kapcsolat biztosítandó a metľó és a mélygarźns közott, melyľől a két
szomszédos đéli telek (hľsz: 36432 és hrsz: 36408) pinceszinti gyalogos megközelítése
is kialakítható

b) a metró aluljaró felszín alatti bővítése soľán kiskereskedelmi, vendég|átő, szo|gźůtatő
funkciójri ľendeltetési egység rendeltetési egység csak a szabáIyzatban rogzitett
feltételekkel helyezhető el, ha a volt Coľvin źruház (ľsz: 36432) épületében Lega|źtbb az
össz szintterület Z}%o-ában kulturális, művelődési, vagy rendezvényszervezésre
alkalmas rendeletetési egység létesül.''

(4) A Rendelet 16. $-a a kĺivetkező (6)-(7) bekezdéssel egészĹil ki:
,,(6) A Pollack Mihá1y téren
a) iizemanyagtöltő állomás nem helyezhető el,
b) az első pinceszinten (-1. szint) gépjármtĺ-mosó elhelyezhető,
c) mélygarźns és a tertilet fenntaľtását szolgá|ő egyéb építmények a terepszint alatt
elhelyezhetők.''
(7) ARfüóczi téren
a)izernanyagtökő állomás nem helyezhető el,
b) terepszint a|att közműépítmények, metró mélyalagut és a metrőźilomáshoz
kapcsolódó aluljáró mutźrgya (a szabáIyozási terven lehatárolt helyen belül)
elhelyezhető,
c) mélygarźzs és a zölđfelületek fenntartásáú szo|gźůó egyéb építmények a terepszint
alatt elhelyezhetok,
d) A melléképítmények köZül csak mélygarázs gya|ogos felszíni kapcsolati építménye,
rźlmpaés előlépcső helyezhető el,
e) A tér felől raktárak nem nýlhatnak.''

11. $ (1) A Rendelet 18. $ (1) bekezdésehelyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A pźrkźny közteľület felőli megengedett legnagyobb magasságának értékét a
szabá|yozźtsi terv áIlapitja meg.''

(2) 
^ 

Rendelet 18. $ (2) bekezdés c) pontjának 2. a|poĺtja helyébe akövetkező rendelkezés
lép:

[a tervezett épület pórlaźnyának .....'.:J

,,2. abban az esetben, ha azvtca|ég|érarénya kisebb mint 1:|, azaz azutca tulsó oldalan
a homlokzatsík (szabályozási vonal) és a rendezett terepszint metszésvonalából (1fuđatő-
vonal) és a parkány tervezett vonalara fektetett vonal az ltca síkjahoz kęest 45 foknál
nagyobb szöget zár be (meredekebb), akkor az epi|et homlokzata _ a pärkány
takaľásában _ legfeljebb egy szinttel a párkány előírt magassága frjlé is emelkedhet az
építménymagasság megfiatfuozásanak szabá|yai és a ĺónÉsz keľetei kdzött
(tetőemelet), de az így meghatározott ferde sík ťo|é az épiilet homlokzata sehol sem
nyúlhat.''



12. $ (1) A Rendelet 22. s (1) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

,,e) Meglévő tetőtér _kizźrőIag a meglévő tetősíkok meg[artásával _ beépítheto, őe az
ingatlan beépítése az 5,0-ös szinttertileti mutató értékét nem haladhatjameg.,'

f) Alapfoku önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság
1. számú táb|azat szerínti legkisebb értéke legalább 6,00 méter kell, hogy legyen, de a
osatlaktlzásuk rnódjáuak rrreglratározásához be kell szerezni az önkoľmanyzati
tervtanács, annak hiányában az önkormĺĺnyzati ťoé:pítész véleményét.''

(2) 
^ 

Rendelet 2f. s Q) bekezdése szerinti |. számtĺtáblźzat helyébe a következo tábIázat
lép: 

]. sz. tĺźblázat

s sarokÍelek esetén
tl] mélygarázs létesítése esetén

13. $ A Rendelet 23. s Q) bekezdés szerinti 2. száműtźbltzathelyébe a kĺivetkező lép:

s sarokÍelek esetén
tl] mélygarazs létesítése esetén, illetőleg ha szabĺźlyozási terv lehetővé teszi

Az építésí
övezet iele

a telek megengedett az épület megengďett

L1
beepĹ

tési
mód

leekisebb kialakítható legnagvobb leskisebb leskisebb lesnasvobb

területe szélessége
beęítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepsánt
alatti

beęítési
mértéke

zĺildfelülęti
mértéke

epítménymagassága

m' m % ĺĺŕl m. % % m

L1-V[I-1 Z 500 18
65
s75

4,00
s 4,50

85
lootrl

15

6ttJ
16,0 f3,0

Lt-vilI-2 Z 500 18
60
s75

3,50
s 4,00

8s
l00trl

t5
6ttl

ló'0 23,0

L1-V[I-3 z s00 18
60

s75
3,50

s 4.00'l

85

tootu
15

6tlJ
14,0 19,5

L1-VIII-4 Z 500 l8
ó0
s70

3,50
s 4.00

80
t00trl

20
6ttl

1)S 16,0

L1-V[I-s z s00 l8 50
s75

3,50
s 4.00

70 20 12,5 t9,5

L1-V[r-6 z 500
65

s80
4,50

s 5,00
85

l00tt1

15

6trJ
r6,0 25,0

L1-VUI-7 z s00
65
s80

4,50
s 5.00

85
100ttl

15
gttJ ló'0 25,0

2. sz. táblázat
Az epítési
övezet iele

a telek megengedett az éptilet megengedett

L2 beepítési
mód

leekisebb kialakítható legnagyobb leskisebb leskisebb llemasyobt

területe szélessége
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

teręszint
alatti

beépítési
mértéke

zöldfelü1eti
méľtéke

építménymagassága

Íŕ m o/o rÍŕlrŕ % % m

L2-VnI-1 Z 800 l8 55
s65

3,00
s 3.50

70
ggttl

30
29ttl

t)s 2t,0

l u/zooa. GII.1Ż) sz' cjnk, rendelettel módosuĺt rész
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l4. $ A Rendelet 24. $ (3) bekezdése szeńnti 3. szźmrűtáb|ázathelyébe a következő lép:
3. sz. táblóząt

15. $ A Renđelet 25. $ (3) bekezdés szeľinti 4. számttźtb|źnathelyébe a kĺivetkező lép:

Hungória körút menti tellreknél

16. $ (1) A Rendelet 26. g (4) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(4)L7-VIII-3 és L7-VIII-4 telepszeni lakóteľület intézméný építési ovezet

a) Az építési ĺivezet, a lakosság e||źúźtsátbiztosító intézmények elhelyezésére szo|gźi.

b) Mélygarázs utólagos létesítése esetén annak tetőťodémét tetőkeľtként kell kialakítani.

c) Az ĺjvezetben csak áttöľt kerítés létesíthető.''

(2) A Rendelet26. $ (5) bekezdés szerinti 5. számú tźblźzat helyébe a következő lép:
5. sz. tóblázat

Az epítési
övezet iele

a telek megengedett az épület megengedett

L2ĺA
beépĹ

tési
mód

leskisebb kia|akítható legnagyobb leekisebb leskisehb lesnasvobb

teľülete szélessége
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

epítménymagassága

m' m % rÍŕl Í|ť -/o % m

LztA-Vtn-l z ó00 l6 30
s45

1,00
s1.25

30
s45

60
s30

4,5 6,0

LflA-v[lĺ-z Z 600 I6
40
s55

1,50
s1.75

60
s75

50
s30

1)5

s saroldelek esetén

4. sz. tóblázat
Az építési
övezet iele

a telek megengedett az épület megengđett

L4
beepĹ

tési
mód

leskisebb kialakítható lesnagyobb leskisebb leskisebb lleenasvobb

területe szélessége
beepítési
méĺtéke

szintteľiileti
mutatója

teręszint
alatti

beęítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

m' m % Íŕ/ ÍIŕ % 70 m

L4-VI[-t sz 1200 35 20 0,s0 20 60 3,0 - .Í|1/.)'-'
L4-Vril-z Z 3000 50 25 0.70 40 50 4,0 7-5

Az építési
övezet iele

a telek megengedett az épiilet megengedett

L7
beepĹ

tési
mód

leskisebb kialakítható leenasvobb leskisehh leskisebb lesnasvobt

területe szélessége
beęítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beepítesi
mértéke

zöldfelületi
méľtéke

epítménymagassága

m' m % ĺĺŕ/ m, % % m

L7-VI[-1 z 15 l,ó5 l5 50 1)ą 33,0

L7-Vttr-z Z 40 1,50 40 35 t)5 16,0

L7-VIII-3 Z t0 0,20 15 50 45

L7-VTTT-4 sz l0 0,20 15 50 L5
Hungária könit menti telkeknél

ll



17. $ A Rendelet 27. $ (5) bekezdés szerinti 6. szźtmutźb|źnathelyébe a következő lép:

s sarolúelekesetén
tl] 27s @ a), b), c) és (4) b) esetén

::] mélygarázs létesítése esetén
[Jl szabályozósiterllenmeghatórozotthelyen
t4] 27.s O d) esetén

18. $ (1) A Rendelet 28. $ (1) bekezdés a) pontjrínak 1 1. alpontja helyébe a következő

renđelkezés lép:

[az aldbbiJő rendeltetésű ..'..]

,,1 1. lakóépület, - az I-YilI-3 és I-VIII-4 jelű építési övezet kivételével, ahol lakóépület
nem helyezhető e1,''

(2) A Rendelęt 28. $ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az I-VIII-3 és I-VIII-4 jeltĺ építési övezetek (piac, vásárcsamok) teľtiletén
takóéptilet és lakás renđeltetési egység _ az izemeltetéshez szükséges szolgálati lakás
kivételével _ nem helyezhető el.'

T2

6. sz. táblaząt
Az építési övezet

iele a telek megengedett azépu|et megengedett

VK
beepĹ

tési
mód

legkisebb
kialakítható

legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

területe szélessége
beepítési
mértéke

sántteriileti
mutatója

terepszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

sprrmenymagassaga

m' m % fiŕlrď % % m

vK-vI[-t z 800 i
20.000

l8
I)

s80

4,00
s 4,50
5,50tu

85

100t21

10
gtzJ 16,0 23,0

VK-VIII-5 Z 800 i
20.000

t8
75

s80 6,0 t41

85
t00t2l

t0
gtzl 1ó'0 30,0

VK-VIII.2 Z
800 /

20.000
t8

65
s75

3,50
s 4,00
5,50trl

80
t00t2l

10
gtzJ r6,0 23,0

VK-VIII-3 z 800 /
20.000

t8
60
.. Í |'l

s /)'-'
2,50
s4,00

'70

l00t2l

30
6tzl

tf,0 23,0

VK-VIII-4 z 800 i
20.000

100
5,00

5,50tu
100 0 ló'0 27,0

30t31



Az építési
övezet iele a telek megengedett az épület megengedett

I
beepĹ
tési
mód

leskisebb kialakítható lesnagyobb leskisębb leekisebb lemagyobb

terülętę szélessége
beépítesi
mértéke

szintterĺileti
mutatója

teręszint
alatti

beepítési
tltéľtéke

ziildfelületi
mértéke ęítménymagassága

m' m % m'lm" o/o % m

I-VIII-1 z 4000 l8
65

s70
l00tt1

4,00
s 4,50

80
loot2l

35
gtzJ 16,0 28,0

LVttt-z z 5000 50
65

s70
lootrl

4,00
s 4,50

80
100t21

35
6tzJ

16,0 23,0

I-VilI-3 \/ 3000 30 l00t'r 1.50 l00t'r gtzl 4.5 l0.5 íl5.0"j)
I-VIII-4 z 4000 50 l00t3l 2.40 100t'r 6tzJ 45 20.0

(3) A Rendelet 28. $ (5) bekezdés szerinti7. sztrrńtźtb|źnathelyébe a k<ivetkezu,un;. 
sz. tĺźblazat

s saroklelekesetén
tl] 28.s O a) esetén
Ĺ2] méĘgarázs létesítése esetén
t3] kereskedelmifunkció elhelyezése esetén (BVK9Z 40.s Q) d) pont alapján
t41 Épület legmagasabb pontja (BVK9Z ] 3. melléHet I32. pontja alapjón)

(4) A Rendelet 28. $ (6)-(7) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(6) Az I-VIII-4 jeltĺ építési övezet területén

A tér felől raktárak nem nýlhatnak.

(7) 
^z 

I-VIII-3 jeltĺ építési óvęzet teľületén:

a) a telkek között magźInilt, kozhasznáIat céIjźra legalább időbeni korlátozással átadott

terület kialakítható

b) a magĺínút, a kozhasznźL|at cé|jtľra legalább időbeni korlátozással átadott terĹilet

egységes tetővel lefedhető

c) a vegyes beépítési módú telkek beépítéséhez az e|őirt szźLmí paľkolót, a BVKSZ 6.$

(4)' 37.$ (3) b) és 40.$ (10) d) pontjai lapjĺĺn felszíni parkolóban, a tömbben (a35123l|0
helyrajzi számű telken) és a szabáIyozäsi teľvben kijelölt közteľĹileti paľkolóban kell
elhelyezni

d) a terĹiletet átsze|ó főgqjto csatorna feletti légtér az eloírt űrszelvény megfartásźlva|

1efedhető

e) A piac átépítésekor, a meglévő kiskereskedelmi tevékenység átmenetileg a

szabźiyozási terven ,,ideiglenes piac területe'' felirattaljelölt helyen (ľsz 35331 ,35332,
35333) helyezhető eI, az építéstigyi hatósági engedélyben meghatźrozottídotartamra.,,

13



19. $ (1) A Rendelet 29.$ (1) bekezdés a) pontjának 1l. alpontja helyébe a következő
ľendelkezés lép:

[az alábbifő rendeltetésű .....]

,,II. azIZ-vilI-3 és IZ-VIII-4 építési ővezetkivételével 500 m2-nél nem nagyobb bruttó

szintterülettĺ önálló kiskereskedelmi épület''

(2) A Rende|et}9. $ (2) bekezdés bevezetó része helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az IZ-v IJI-3 j elri ép ítési ov ezet terül etén''

(3) A Rendelet29. $ (2) bekezdés h) pontja helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,h) AzV-v|II-3 övezet építési célra k{ilön nem lehatłároltrészén, az építménvmagasság

a 4,5 métert nem haladhatjameg, kivéve az épitési hely szabadtéri színpad létesítéséľe

fenntartott részén, ahol a legnagyobb építménymagasság 7,5 méter leheť'

(4) A Rende|et29. $ (3) bekezdés bevezető részę helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az IZ-v ilI-4 övezet területén''

(5) A Rendelret29. $ (5) bekezdés szerinti 8. szĺímú tzh|taathelyébe akövetkező lép:

(2) h) pont szerint

(6) A Rende|etL9. $-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,'(6) Az%-v[I.zjelű építési övezet teľületén
a zértsora beépítési mód szerinti építési helyeket, az épületek építménymagasságát és a
b eépítés további ľészl etes feltételeit szab áIy o zási terv r ö gzíti.,,

20. $ (1) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés e) pontjźnak 2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

[Telelralakítáý

,,2.Közteri|etrőlvagy önálló he|yrajzi számon nýlvantaľtott magánútról gépkocsival

megközelíthető telkek kialakítását, a javasolt tömbhatĺírok mentén, a mrĺszaki

adottságoknak és követelményeknek megfelelően lehet végrehajtani.''

(2) A Rendelet 30. $ (4) bekezdés bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az M-VIII-3 jelú építési övezetterületén''

A

8. sz. táblázat
Az építési
övezet iele

a telek megengedett az épület megengedett

TZ
beepĹ

tési
mód

leskisebb kialakítható legnasyobb leekisebb leskisehb legnasvobt

területe szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beęítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

m" m % m'l m" % % m

tLvilr-l sz 20000Ĺ 35 2.40 50 50 30.0

rz-vlrr-2 z 20000/- 35 2.40 50 50 30,0

Ź.vIII-3 SZ
min.

r0000/-
L2 0,40 l8 65 ą5 ll

lz-vlll-4 SZ
- /max.
4s000

T2 0,40 l8 70 10,5



ĺ2l
t3l

(3) A Rendelet 30. $ (5) bekezdés szeńnti 9. szĺímú táblázat helyébe a kĺjvetkező lép:

a Könyves Kólmán korút mentén
inté z mény i ótal ąhłl as e s eté b en 2
intézményi átalalculds esetében (4) bekezdés szerint3
csakúj épiilet elhelyezése esetén kotelező
telelralakítós esetén, ótmenetiles 6) e)

(j) e) pont alapján
kivéve üzemanyagtöltő állomós

21. $ (1) A Renđelet 31. $ (4) bekezdés szerinti 10. számú tźtb|ázathelyébe a következő lép:

(2) A Rendelet 31. $ (4) bekezdés szeľĺnti 10. számú tá.}l|ánata kiegészül a K.Etj.vIII.3
jelű építési iivezettel az a|ábbiak szeľint:

[41

ts1

t6l

Ĺ1l

9. sz. táblázat
Az ęítési
övezet iele

a telek megengedett az ęület megengedett

M
beépĹ

tćsi
mód

leekisebb kialakítható lemasyobb leskisebb leskisebb lemasyobt

tcľi.i]ctc szólcsségc
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

cpítmónymagassógo

m' m o/o m,ĺ m, % % m

M-VIII-1 z min.6.000
max.5 ha

50
6gtrl

65
2,40
3,00t21

80
25

2oÍ2]
g,ot71 20,0

M-VIII-2 Z 2.000
50

69trl

65
ggtsl

90tó]

2,40
3,oot21

80
25

20Í21
g,0t7l 20,0

M-VIII.3 z 6000 50 45
2,40

3,00t31
80 20Í41 g,0t7l 20,0

l0. sz' tóblózat
Az épitési
övezet iele

a telek megengedett az epület megengedett

K.BÜ
beepĹ
tési
mód

leskisebb kialakítható legnagyobb leekisebb leekisebb llesnasvobb

teľülete szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepsánt
alatti

beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

eplrmenymagassaga

m' m % rŕ/ Íŕ % % m

K-EU-VtII-l z s000 40 2,50 50 40 8,0 23,0

K-EU-VNI-2 z 10.000 40 ?,00 50 40 8,0 21,0

l0. sz. tóblazat
Az epítąsi
övezet iele

a telek megengedett az épi.ilet megengedett

K-EÜ
beepĹ

tési
mód

leekisebb kialakítható leenasvobb leekisebb leskisebb llesnacvobh

területe szélessége
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

m' m o/o Íŕ/ Íŕ % o/o m

K-EÜ-v[I-3 z 10.000 45 3,00 60 20 5,0 27,0
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22. s ARendelet 32. $ (2) bekezdés szerinti ||. szźmtűtáblźzathelyébe a kĺivetkező lép:

23. $ A Rendelet 33. $ (4) bekezdés szerinti |2. számítźh|źnathelyébe a következő lép:
I2. sz. tóbĺózaĺ

24. $ A Rendelet 38. $-a a kĺjvetkező (3) bekezdéssel egészülki:

,,(3) A teľületen a beépítési kötelezettség sajátos jogsntézményét kell alkalmazni, és

a) a jelen ľendelet hatźlyba lépésekor mĺír üres építési telkeket a rendelet hatá|yba
lépésétől, szźnnitott 5 éven belül

b) a jelen ľendelet hatźůyba lépését követően az épületek elbontásával kialakuló üres
építési telkeket a bontástól szźĺnított 5 éven belül

be kell építeni, legalább a közteľtiletek mentén kialakított épület, épiiletrész
megvalósításź.ľal.

A beépítési kötelezettség szempontjábót beépítésre kötelezett építési teleknek kell
tekinteni azt az építési telket, melyen a meglévő épület bontásanak eredményeként
legfeljebb az e|őirt legkisebb építménymagasságot el nem érő épület, épületľész alakul
ki vagy a telek építési helyének közterület felőli legalább 15 méter széles sávja
beépítetlen, a telek terepszint feletti beépítettsége legfeljebb Ilyo."

25. $ (1) A Rendelet 1. melléklete a következőkkel egészül ki:

,,Ideiglenes.jellegű anyag: aszabályzat a|ka|mazása szempontjából --nak minősül az a

meghatározott idejtĺ hasznáůatra alkalmas arryag @éldául ponyva' textil, folia és más
aÍIyag), amely ĺinállóan tartószerkezeti szerepre nem alkalmas.

I I. sz. táblázat

Az építési
övezet iele

a telek megengedett az ęiilet megengedett

K.SP
beepĹ

tési
mód

leskisebb kialakítható legnagyobb leskisebb legkisebb legnagyobb

terfilete szélessége
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

teręszint
alatti

beepítési
mértéke

zĺildfeliileti
mértéke

epítménymagassága

rŕ m % m'/ m' % % m

K-SP-VnI-1 sz 30.000 30 1,00 50 30 4,0 21"0

Az építési
övezet iele

a telek megengedett az épület megengedett

KV
beépĹ

tési
mód

legkisebb kiaIakítható lemasyobb leekisebb leekisebb lleenasvobb

területe szélessége
beęítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfeliileti
méľtéke

építménymagassága

m' m % m'l m' % % m

KV-TE-VUI SZ 5 0.05 5.5 50 3.0 8.0

KV.TB.VIil sz 40 I,50 50 5 6,0 zr.0

1ó



5ű
CSERE OLDAL 1ĺoxľsz;

Ideiglenes.jellegű szeľkezet: a szabźiyzat a|ka|mazása szempontjából --nek minősül
az oldhatő kötésekkel, szerelési munkával összeállított, meghatározott idejű - legfeljebb
egy éves _ hasznźůat utáĺ szétszeľelhető és más helyen ismételten összeállítható, olyan
szerkezet, melynek térelhataľoló elemeit tulnyomó részben ideiglenes-jellegrí anyagok
alkotjak.

Tetőemelet.. az épi|et az adott homlokzati falszakasz ktilső felületének és a tető felső
síkjának metszés- vagy érintővonalara az épi|et irźnyźha emelkedő 45o-os sík elé
legfeljebb az építménymagasság előírásainak megfelelően nýló emelet. A tetőemeletre
egyéb vonatkozásokban _ jogszabźlly eltérő rendelkezése hiányában _ a tetőtérre
vonatkozó eloírásokat kell alka1mazni.,,

26. $ (1) Ez arenđelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit ahattiyba
lépést követő építési ügyekben kell alkalmazni.

(2) ez Allami Foépitész _ tekintettel a kialakult állapotra _ a K-EÜ-V[I-3 jeliĺ építési
övezet területén, BF-3l8l201'1. szátmű, 201I. augusztus 26.-źln kelt szakmai
véleményében az oTÉK 111.$ felhata|mazása a|apjźn hozzź|źtruIt az oľÉrc zs.$
előírásaitól eltérő jellemzők a|ka|mazásźůloz az alábbiak szerint:

a) a legnagyobb beépítettség 45%o |ehet 40oÁ helyett

b) a legnagyobb szintterületsúnĺség 3,OO m2lm2lehet 2,00 mzlĺŕ helyett

c) a legki sebb zöldfeltilet ar źnya 20Yo Iehet 40%o he|y ett.

(3) E rendelet hatá|yba lépésével a JKSZT azonos lehatrírolású részei helyébe e rendelet 1.

mellékletének szabályo zźsi tervi elemei lépnek:

a) a JKSZT 1. szelvényén kerülnek feltiintetésre a varosľészek (negyedek) határai és

megnevezésifü

b) a JKSZT 2-45. sze|vényénl torlésre kerülnek a városľészek (negyedek) hatĺáľai és

megnevezésiik

c) A jelkulcs kiegészül az a|élbbíak<ka|:

ca) o,kötelező szabáIyozási elemek:''

1. ''építési he|ykízźrólag terepszint alatt beépíthetó része,'

2.,,építési hely előíľt úrszelvény felett beépíthető részď,

3.,'rendezett terepszint fe|ęttkizárőIag4,5 méternél magasabban elhelyezhető
építményrész (tető, előtető, egyéb éptiletrész) helye''

cb),,iráĺyađő szabá|yozźlsi elemek:''
,,előirt szźtmű, más telken elhelyezhető paľkoló helye és kapacitása a
kedvezményezett funkcióval és annak helyrajzi szźtmtwal
(például: P 1 5 (piac _ |tszIŻ3 456/ 1)"

ÉR KEZETT

2011 StEPr 1 2

/lť\
60<

l M = 1 : 2' 000 méretarány esetén 2 - l 2. szetvényén

/

ĺA./?t |ĺ-Źl \-.a,\ ĺ ,- 
\

ą+



27. $HatáIyátvesńi a Rendelet 2. $ (1) bekezdés b) pontjában ,,szátmiý, szovegrés1a 7. $ (1)

bekézdés f)pontja, a 8. $ (1) bekezđés c) pontja, a 8. $ (2) bekezdése, a 10. $ (10) bekezdése,

a14.$(1)iekezdése,a12.$(5)bekezdése,a15.$Q)bekezđése,a16.$(5)bekezdése,a
19. $ (1) bekezdése, a 25. $ (Z)bekezđés b) pontja, a3I. $ (2)-(3) bekezdése, a 3a' $ (a)

l;ratźtyźÍ veszti.

Budapest,2017.

dr. Mészar Erika

a je gyzot helyettesítő a|jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester
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ad l.$

4.sz. melléklet

Az ź.nfogő felülvizsgálat során javasolt változtatásokľa az alábbi indokok a|ap1źnkerült sor
(a módosító ľendelet szakaszaínak és bekezdéseinek sorrendjében).

Indoklás a JOKESZ módosításához

A körľryebb kezelhetőség és a szabźiyozási taľtalom áttekinthetőségének javítása
érdekében az onkormtnyzatKépviselő-testĹilete által ľendeletteljóváhagyott
tartalom és a más jogszabályok alapján a|ka|mazandó előírások elkĹilönítésével
összesen 5 melléklet tafiozika ĺórÉsz előírásaihoz:

1 . melléklet: &e|mező rendelkezések

2. melléklet: magyaŕtző źlbrźk

3. melléklet: Józsefuáros KerĹileti Szabá|yozźlsi Terve (JKSZT)

4. melléklet: ovezeti terv

5. melléklet: azo|<nak a területeknek a lehatárolása, ahol aKSZI van hatályban

Avtltoztatás célja, hogy a rórÉsz-ten és a JKSZT-ben alka|mazott övezetek
területi elhelyezkedése, kapcsolatai, valamint a Fővłírosi Szabá|yozási
Kerettervben (FSZKT) alkalmazott keretövezetek źtttekinthetőbbek és
egyszenĺbben összevethetőek legyenek.

Varosrendezési szempontból: nincs változás, az övezetí előíľás rogziti a
követelményeket
Közlekedési szempontból: ............ .................nincs változás
Közmúvesítési szempontból: .......nincs vóltozás
Zöldfelületi és környezetvédelmi szempontból: ............ ..nincs változás
orökségvédelmi szempontból: ............ ..........nincs vákozás'

(A legtÓbb módosítósnál uglaníg nincs egłikfenti szempontból sem változás,
ezért a továbbiakban nem szerepeltetjük mindenegles módosításnál ezt a
táblázatot, csak ahol változás van.)

A üzemanyagtöltő állomások kialakításźlra vonatkoző előírások az újonnan
kialakításra kerülő üzemanyagtöltő állomásokľa vonatkoznak. A módosítás
ponto sított a az e|őir ást.

ad 2.$

ad 3.$ (1) A módosítássaI az eIőíréls pontosításra keľĹilt. Egyes _ építési engedély nélkül
végezhető _ építési munkák eredményeként jelentősen megváltozhat egy-egy nem
védett épület é:pitészeti egysége, egységes megjelenése.
Az épületek vaľosépítészeti megjelenésének és a varoskép egységességének
fenrftartását szolgá|j a a v źůtoztatás.
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ad 3.$ (2) Az egyre szaporodó klímaberendezések kültéri egységei megvá|toztatjtka
varosképet, ezért legalább az új épületek esetében biztosítani kell, hogy ezek a

berendezéseket takaľtan helyezzék el a homlokzatokon. Az épületek városépítészeti
megjelenésének és a varoskép egységességének fenntaľtását szo|géija a vźitoztatź.s.
A klímaberendezések ktiltéri egységeinek takart kialakítását, illetve más megoldás
(például ktilön eĺre a célľa kialakított és természetes módon źisze||ozött, a kÍiltéri
egységek elhelyezésére alkalmas akna, ktirtő) alkalmazźtsát íĺja elő.

ad 3.$ (3) Az előírás kiemelése a kerület teljes területére érvényesíti a meglévő ablakosztások
egységes kezelésének i gényét.

ad 4.$ (1) A molinó tĺjrlésére azértkerult sor, meľt aznemépítmény, így a kihelyezés
követelményeit nem a lćĺ<ÉSz előírásaiban' nem az épitésí szabályokban kell
megýtatźtrozni. A koľszeríĺ reklámeszközök megjelenése miatt a hagyományos és

elektronikus hiľdető- és reklámfelületek azonos kezelése vált szükségessé. A
móđosítássa| az e|oítźts pontosabb lett.

ad 5.$ A módosítás pontosította az ę|őírást, meľt egyartnt lehetővé teszí a letámasztást
igénylő előteto szöveges vagy rajzi lehatárolását is.

ad 6.$ (1) + módosítássa| az e|ófuźls a magasabb szintri jogszabályokkal(37/2007 '(XII.13.)
oľltĺ ľendelet) harmonizźi. Ugyanakkor aterasz téliesítéséhez csak ideiglenes-
jellegrí anyagok és szeľkezetek alkalmazhatők, ezzel elkerülhető a városkép
megv á|toztatása, a közteľületek indokolatlan,,beépítése''.

ad 6.$ (2) 
^módosítás 

aköztálrgyakelhelyezését egyéľtelmúbben és normatív módon
szabáIyozza.

ad 6.$ (3) A módosítás a homlokzati árnyékolókat egyértelmúbben és normatív módon
szabtiyozza.

ad 7.$ A módosítással megteremtődik annak a lehetősége, hogy a többszintes,
hagyományos kialakítású, meglévő épületek esetében mód legyen felvonó utólagos
beépítésére, elősegítve az i|yen épületek akadálymentesítését, illetve az emeletek
megközelítését.

ad 8.$ (1) A JóKÉSZ pontosítása arÍa az esetre ad szabá|yozást, amikot zźrtsorűbeépítési
mód esetében az épületek elhelyezésére szo|gtiő hely (az építési hely)hatara a

helyi sajátosságok és a szomszédos területek védelme érdekében nem követi a

zttrtsorű beépítési mód általano s előírásait.

ad 8.$ (2) 
^JóKÉSZ 

koľábban törölt előíľásanak és az oTÉK módosításának együttes

a|ka|mazásabizonýalanságot keltett, ezért és az épületek közötti legkisebb
távolság szabáIyozása érdekében indokolttá vźt|t az előíľás visszaállítása.

ad 8.$ (3) A módosítás pontosította az e|őírźst, mert az eredetí szabáIyozźlsi szándék
megvalósítása az eltérő tulajdonú épületek esetében nem biztosíthatő.

ađ 8.$ (4) A módosítás pontosította az e|őírást, mert az 1997 . évi LXXVIII. töľvény 35.$ (1)

bekezdésének megváltozźĺsamiatt az elvi engedély nem irhatő ęIő. Az előíľás a
tĺirléssel egytitt meghatározza,hogy a kialakult állapot esetében az egyébként
beépíthető építési hely elsődlegesen és másodlagosan beépíthető részének
hatźrvona|ától milyen méľtékben szabad eltérni a kialakult egyedi helyzetek
kezelése és a JóKÉSZ joga|kotői szándékaínak megfelelő éľvényesítése érdekében.
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ad 9.$ A pontosítással a JőKÉS,Z egyértelműbbé vált, a tetőkeľtek szabá|yozásáľra
vonatkozóan az oTEK 5. mellékletének elsődlegességét rögzíti a legkisebb
zöldfelület ek szźnrljtásźnél

ad 10.$ (1)A móđosítás pontosította az e|őirźst, az azonos teľületre vonatkozó szabáIyozások
tzonos bekezdésbe kertiltek, ezze| egyértelmiĺbb és áttekinthetőbb az eLőírás.

ad 10.$ (2)^z előírás pontosítja, meghatźrozzaaterepszint alatt elhelyezhető elemeket.

ad 10.$ (3)^z előírás átkerĹilt aterületileg összetartozó előírásoküoz

ad 10.$ ()Az előírás pontosítja, meýlatáĺozzaaPol|ack Mihály téľen elhelyezhetó elemeket,
illetve meýlatźrozzaaRźl<őczi téren, közterületen, illetve köztertilet alatt
elhelyezhető elemeket.

ad 1 1.$ (|) 
^z 

előírás pontosítja, hogy a JKSZT-ben rögzített kötelező szabáIyozźtsi elemet a
közterület felőli homl okzaÍra kell érvényesíteni.

ad 11.$ (2)A JóKÉSZ-ben megllatźĺrozott keret pontosítása érdekében a tetőszinten
kialakítható beépítést pontosítja a módosítás (a JóKÉSZ melléklete kiegészült a
,,tetőemelet'' fo galmával).

ad 12.$ A jogharmonizácíő érdekében törlésre került az e|őirás,mert az oTÉK telepítési
távolságra vonatkozó előírásai konzekvensen elkĺilĺinítésre keľtiltek a ktilön
jogszabá|yban meghatározolttíłzvédelmi szabályoktól (országos Tűzvédelmi
Szabźiyľzat_ OTSZ).

ad 12.$ (1)A szabály kiegészü|t azza|,hogykízźrőlag a meglévő épiiletek tetőtere azL|-YilI
jeliĺ építési övezetek teľületén ,,_kízáróIag a meglévő tetősíkok megftartásáva| _,,

beépíthető és ebben az esetben az építésí ĺivezetben megengedett legnagyobb
szintterületi mutató éľtéke a BVKSZ keretö,vezeti határéľtékének mértékéig (5'00
m,lr,ŕ1ffi11éphető. A módosítás pontosította az előíľást, továbbá a módosítás az
alapfolru önkormányzati közfelađatokat ellátó épületek tervtanácsi bemutatásának
egyes feltételeit szabtiyozza, és azok kialakításának megítélését az önkoľmányzati
tervtanács hatáskorétbe utalj a.

ađ 12.$ (3)Az Ll-VIII-I-I övezeti jel Ll-V[I-7 ovezetijelre módosításával azovezeti
azonosítók rendszere egységessé válik. A módosítással az övezeti előírások
kiegészĹiltek a beépítési mód egyértelmű előírásával.

ad l3.$ A módosítássa| az ĺjvezeti előírások kiegészültek a beépítési mód egyértelmű
elóiré.sźxaI.

ad 14.$ A módosítássa| az övezeti előíľások kiegészĹiltek a beépítési mód egyértelmti
előírásával.

ad 15.$ A módosítással az övezeti előírások kiegészĹiltek a beépítési mód egyértelmú
e|őirásźxa|.

ad 16.$ (1)A normativ szabźůyozás elvének megfelelően megszűnteti a koľábbi
ellentmondást.

ad 16.$ (2)A módosítással az ovezeti előírások kiegészültek a beépítési mód egyéľtelmű
előíľásával.

ad 17.$ A módosítássa| az övezeti előírások kiegészültek a beépítésí mód egyéľtelmú
előírásával és a módosítássalpontosabbá vźlt az övezetek megnevezése.

ad 18.$ (1)A módosítás az övezetek megnevezését pontosítja.
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ađ l8.$ (2)A módosítás az övezetek megnevezését pontosítja.

ad 1 8. $ (3) A módosítással az övezeti előírások kiegészültek a beépítési mód egyértelmű
előírásával. Ennek keľetében az azoÍLos szabźiyozźtsi jellemzőlĺJ<el rendelkezo, de
eltéľő beépítési mód szerint beépíthető övezetek elkĹilönítése érdekében új tivezet
került bevezetésre.

ad 18.$ (a)A helyhez kötött előírás helyett a BVKSZ előírásainak megfelelően önálló
speciális építési övezetbe kerĹilt a Rákóczi téri vásarcsarnok, továbbá ahe|yhez
kötött előírás helyett a BVKSZ előírásainak megfelelően ĺinálló speciális építési
övezetbe került a Teleki téri piac és előírásai.
A Teleki téri piac megvalósítása érdekében módosításľa kerĹiltek a kialakításra
vonatkozó részletes előírások. Tekintettel arra, ho gy a terv ezett beépítést
kettémetszi a terĹileten źttha|adő nagyátmérőjtĺ fogyujtő csatorna és aĺĺrak
védőtávols ága, igy a szükséges parkolók a telken nem helyezhetők el. Az új
előíľások _ összhangban a BVKSZ eloirźsaival _ lehetővé teszik a piac
parkolóinak a szomszédos telken és közterĹileten töľténő elhelyezését.
A megengedett legnagyobb szintteľĹileti mutató f,4O m2lrlŕ oŕercol I,50 fiŕlnŕ
értékľe mérséklődik. Vaľosrendezési szempontból: a megoldás kedvezőbb, mint a
hatályos terv szerinti, meľt jelentősen csĺilĺken a kömyezet teľhelése. A terhelés
csökkentése a közművesítési igényeket, a forgalmi- és a kömyezeti hatásokat is
csökkenti.
Városrendezési szempontból ........nincs változós
Közlekedési szempontból: ............ a terhelés csökken
Közművesítési szempontból: .......a knpacitásigény csÓkken
Zöldfeltileti és környezetvédelmi szempontból: ............ ..nincs vóltozłźs
orĺikségvédelmi szempontból: ............ ..........nincs változás.

ad 19.$ (1) Az előírás pontosítja az ovezetben elhelyezhető funkciót.

ad 19.$ (2)Az övezetek átrendezését követően azokátszámozásavált szfüségessé.

ad 19.$ (3) Az övezetek átrendezését követően azok źúszámozása vált szĹikségessé.

ad 19.$ (4) 
^z 

övezetek átľendezését követően azok źttszámozása vált szĹikségessé.

ad 19.$ (5)A módosítással az ovezeti előírások kiegészültek a beépítési mód egyértelmű
előíľásával. Ennek keretében az azonos szabtiyozźlsi jellemzőkkel rendelkező, de
eltérő beépítési mód szerint beépíthető övezetek elkÍ.ilönítése érdekében új <ivezet

keľült bevezetésre.

ad 19.$ (6) Az övezetek átrendezését követően azok átszámozźsa vált szükségessé.

ad 20.$ (1) Az előírások kiegészültek a BVKSZ előíľásainak is megfeleló magántúta|.

ad 20.$ (2) Az övezetek źúrenđezését követően azok átszźtmozäsa vált sziikségessé.

ad 20.$ (3) A módosítással az övezeti előírások kíegészültek a beépítési mód egyértelmű
előírásával.

ađ 21.$ (1) A módosítással az övezeti előírások kiegészültek a beépítési mód egyértelmii
e|oírźnźwaI.

ad 21 . $ (2) A táb|azat kiegészüI az űj építési övezettel és annak szabźt|yozźtsi jellemzőivel.

ađ22.$ A módosítással az övezeti előíľások kiegészültek a beépítési mód egyértelmtĺ
e|oírásávaI.
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ad 23.$ A módosítással az övezeti előírások kiegészültek a beépítési móđ egyéľtelmiĺ
előírásával.

ad24.$ A módosítással az üres telkekľe az önkormźnyzat az epitési törvény 29.$ előírásai
szerinti beépítési kötelezettséget ir elő. A rendelkezés célja a vĺĺroskép és az
utcakép kedvezőbb megielenésének biztosítása.

ad 25.$ (1)Kiegészült a fogalommagyarźzat: az,,Ideig1enes-je11egú arlyag,,,az,,Ideiglenes-
j ellegti szetkezet,' és a,,tetőeme1et'' értelmezésével.

ad25.$ (2)^z Üľoĺ ĺt _ Szentkirálý utca _ Baľoss utca _ Mária utca tomb (Semmelweis
Egyetem, Belső l(inikai tömb) teľületén a klinikĺák korszenĺsítése a kialakult
á||apot figyelembe vételével lehetséges. A tömb kĺilönleges jelentős egészségügý
létesítmények teľületei, ,,K-EÜ'' jeliĺ keretövezetbe sorolt teľület. A BVKSZ 49.$
17. tźtb|źzat B. b) pontja a|ap1án ,,Kialakult állapot esetében a szabá|yozási
határértékeket KSZT határozza meg.''. Ennek megfelelően keľültek
meghatźrozásra a javasolt szabźůyozźtsi jellemzők (JóKESZ 31.$ 11. tźlb|ázat),
melyek eltéľést tesznek szĹikségessé az OTEK 25.$ előírásaitól.

Az oTÉK 111.$ (2) a|apjźn ,,AZ (1) bekezdés szerinti követelményeknél
megengedőbb követelményeket a helý építési szabá|yzat akkor állapíthat meg, ha

a) azt ktilönleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja,
továbbá
b) kozérdeket nem sért, valamint
c) biztosított, hogy a 31. $ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, és
ahhoz azBtv.9. $ (6) bekezdése szerinti szal<rnai véleméný adőhozzájiíľult.''

A fentieknek a Semmelweis Egyetem (Belső Klinikai Tomb) terĹilete megfelel,
meľt:
a) azt a kialakult he|yzet indokolja, meľt
aa) a teljes tömböt magában foglaló terület kialakult á||apotának fejlesztése
indokolttá teszi a határéľtékek megnövelését,
ab) a VK-VIII-3 jeltĺ építési övezetbe sorolt kömyező, hatrĺľos tömbök jellemzői
magasabbak:
(a legnagyobb beépítettség 75oÁ (saľoktelken 80yo)' a |egnagyobb szintteľĹileti
mutató akár 5,50 mzlr,ŕ lehet és a tegkisebb zöldfelület atźĺnya akár 0%o is lehet).
b) atervezett intenzitás-növelés közérdeket nem sért, sőt a közérđeket szo|gźůja az
egészségtigy fejlesztésének eredményeként,
c) az OTEK 31. $ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesü|nek, mert az
értékes éptiletegyüttes rehabilitációja, az épületek belső áta|akítźsai
helyreállíthatók, a belső fodémek kibontásával elveszített szintteľtilet
visszapótolható és a koľszeľű mfüödési feltételek is biztosíthatók.

Városrendezési szempontból: jelentős váitozźst eredményezhet, hogy a
ľehabilitációval és a bővítéssel megteremtődnek az oktatási és egészségĹigyi
infrastľuktura korszenĺsítésének feltételei a teľületen. A meghatározott jellemzők a
környezethez és a tĺimb beépítéséhez illeszkedő fejlesztést tesznek lehetővé.
Kt;zl eke dé s i s z empontb ó l : a beavatkozások eľedményeként javul a belső
városmagbatartoző teľületen a parkolás he|yzete és eltrinik a felszínľől a parkolók
tulnyomó része.
Ktizmiivesítési szempontból: a teljes közművesítéssel ellátott területen nincs
lényeges vá|tozás.



Zöldfelületi és kornyezenédelmi szempontból: a jelenlegi beépített és burkolt
felületek egy részemegszĺĺnik és lehetőség nýlik a zöldfelületek növelésére, a
jelenlegi 16,6%o-rő|20,0Yo-ra. A Semmelweis Egyetem állásfoglalása szerint a cél
nagyobb mérehĺ, igényes belső park kialakítása, mely megjelenésében a jelenlegi
terület kétszerese.

or öI<s é gv é de lmi s zempontb ól : jelentős váLtozást jeIent, hogy a töľténeti
épiiletegyüttes megőrzése mellett az eređeti terek helyreállításával érzékelhetővé
és értékelhetővé válnak az épületegyĹittes eredetí értékei, mikozben újabb éľtékes

elemekkel gyarapodik a klinika-komplexum. A meglévő épületek bővítése a
kialakult pĺáľkĺĺnymagassággalfolýatható. A tertilet épiiletállomźnyának,
megjelenésének visszatĹIítéľ;a gazdagqtjaa kulturális öľökséget, amint az Üĺoĺ ĺti
épület esetében ezmtr részben meg is valósult.

ad27.$ A jogszabá|Y-szerkesztési szabályok, amagasabb szinhĺ jogszabályokban
megýatározott elemek ismétlődésének, a magasabb szinhi jogszabályolĺJ<al

ellentétes szabźůyozások elkerülése érdekében, továbbá a módosítások
eredményeként okafogyott szabtlyozások törlésľe keľültek.

A JKSZT tervlapjain végľehajtott vźitoztatások sztikséges kiegészítések az alábbiak:

JKSZT szabá|y ozńsi teľvlap
A JKSZT szabá|yozźlsi tervlap tartalma a könnyebb áttekinthetőség érdekében kiegésztilt a 4.

mellékletteI, az,,ov ezeti terv'' címiĺ tervlappal.

A városnegyedek feltĺĺntetése
A vaľosnegyedek lehatárolása és megnevezése _ a könnyebb áttekinthetőség érdekében _ a
szelvénybeosztást tögzítő áttekintő teľvlapra keľülnek, amelyen a je|magyarźnatis szerepel.

Az5. mellék|et
A JKSZT 5. melléklet e r o gzíti a l dĺ<Ész terĹileti hatźiy źú.

A védett értékek jelölés
A védett éľtékek jelölése a könnyebb éľtelmezhetőség érdekében sraffozásrő| tömör szíwe
vźitozik..

A fővárosi védelem a|att áiľ.ó telkek építési helyeĺ
A fővríľosi védelem a|att á|Iő telkeken is megállapításrakeru| az építési hely határa

Ovezetĺ határ és telekhatáľ
Az övezetekhatfua_ źita|ában, jellemzően és lehetőleg - a telekhatárokon keľiil
megállapít ásra, vagýs az övezeti hatźlr lehetőség szerint nem metsz át telkeket, azaz egy telek
lehetőleg egy övezetbe kertil besoľolásra.

Szimbólumok és éľtelmezésůik
A ktilönböző szimbólumokkal jelölt tájékoztatő elemek egységesítésľe keľültek

Szelektív hulladékgyíĺjtő szigetek
A szelektív hulladékgffitő szigetek kijelölése ĺemtartozik a JKSZT értelmezési körébe, nem
lévén építési munka. Ugyanalftor a lakossági igények rugalmas követése megkívanja, hogy
intézkedéssel lehessen kihelyezni, megvalósítani szelektív hulladékgylitő szigeteket, ezért

törlésre keľülnek a JKSZT teľvlapjáľól.

Terepszint alatti építési hely hatáľa
A terepszint aIattí beépítés tulnyulhat a JKSZT-ben jelolt építési hely hatźraín, de csak az
ĺivezetben meghatttrozott mértékig, (például terepszint alatti paľkoló létesítése esetén).



Az építési hely hatáľánakkőtázása
Az építési hely határa,ha az nem źIzonos a telekhatáĺral, akkor a telekhatárhozkőtźnlajelenik
meg.

Sajátos jogintézmények
A sajátos jogintézménnyel érintett telkek jelölése az építési töľvény sajátos jogintézmények
szerinti csopoľtokban, elktilönítve jelenik meg (elővásáľlási jog, beépítési kötelezés stb.).

Pavilonok a Coľvin sétányon
A Corvin Sétany teľületén, a 116lA és a 1 16/8 tömbök közötti szakaszon pavilonok a

JóKESZ előíľásainak keretei közötti elhelvezhetők'

Teleki téri pĺac
A Teleki téri piac kornyezetében a közterületen kijelölt parkolók önálló jelkulccsal
megielennek a JKSZT tervlapon, osszhangban a fővárosi jogszabályok előírásaival. A tervre
ľákerült az ,,ideíglenes piac területe'' felirat a 3533I,35332, 35333 helyrajzí sztlm,ű telkekľe,
ugyanakkor megszűnt a Teleki tét Z-I{P-YIII-I övezetbeÁrtoző részéĺ.

252. tömbz Mátyás tér 7.-8.
A telken kijelölésre keru| az építési hely hataľa.

252. tömb: Magdolna utca |2-14.
Az epítési hely kiteľjesztésre került aszomszédos telek beépíthetőségének megfelelően.

253. ttimb: Dankó utca 18. építési helye nem változik.

t19tB. tömb: Ttimő utca 4.
Az építési hely töľlésľe keľül.

240. ttimb: Homok utca 7.
Az építési hely törlésre keľtil.

2t7.,254, és 255. ttimb:
A kötelező építési vonal törlésre kerül.

Dérĺ Miksa utca és Vásáľ utca:
A kitelepedés az utcák teljes hosszában törlésľe kerĹil.

Üllĺĺ ĺt - Szentkiľályi utca - Baross utca - Máľia utca tömb (SE BKT)
(Semmelweis Egyetem, Belső Klinikai tömb) területén:
A terület beépítésľe kijelölt terĹiletei meghatźrozásra keľültek.

153. tiimb (orcry út - Diószeghy utca sarok):
Az Orczy út _ Diószeghy utca sarkán álló iskola (35029l|-3 hľsz) telkeinkizáĺőIag terepszint
alatt beépíthető terĹilet kertilt kijelölésre az épitésihelyhattra és a telekhatárok közĺitt.
Golgota téľ
A BVKSZ fe|hata|mazźsa aIap1álĺ a Z-KK-YIII-I övezet területén a történeti előzményeket
figyelembe véve, kápolna elhelyezhető.
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