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Képviselő.testü let e számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

Az országgyű|és 20||. október 10-én fogadta e1 a Nemzeti Közszolgźiatí Egyetem
(továbbiakban: NKE) ťlnanszírozásźrő|, szervęzetéról, mfüödéséről, valamínt akłozigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 20||. évi XXXVI. toľvéný. A döntés szerint a
létĘövő kozszo|gá|ati egyetem fenntartói jogait akozigazgatás-fejlesztésért, a honvédeleméľt
és a ľendészetért felelős tárcavezetők közösen gyakorolják. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egységes elhelyezését, a beruhźzás előkészítését és megvalósítását az I35Il201-1. (X.20.)
kormányhatźtrozatta| kinevezett dr. Fürjes Balźzs, mint budapesti nagyberuházásokért felelős
kormánybiztos felügyeli. A kormanyhatźrozat 2. pontja nevezi meg a koľmĺĺnybiztos
feladatait, melyek kozött elsőként szerepel az NKE egységes elhelyezésének biztosítźsa a
Luđovika Campusban. (1. számú melléklet)

ÉR KEZETT

2012 JÁN ĺ 0. 1

Előterjesztő.. dr. Kocsis Máté polgármester

A kęviselő-testĺileti ülés időpontj a: 20|2. j anuaľ 1 9. .. sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Józsefuáros KerĹileti
Tervének módosításáľa a Nemzeti
érđekében.

Epítési SzabtĺIyzatttnak és Szabál y ozási
KozszolgtĺIati Egyetem elhelyezése

A napiľendet nY|tlzttrt ülésen kell tárgyalni, a dĺintés elfogadásához egyszerrĺ/m'inrigí!ę!!
szav azattobb ség szüks éges.
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság v éIernény ezi

}Jatér ozati jav as|at a bizottsźlg. szźLmáral.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a
mestársYa1ását.

Képviselő-testületnek az előterjeszés
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Az Orczy-kert teľĹiletére a tĺibbször módosítoÍt 6612007. (XII. 12.) ők. rendelettel elfogadott
Józsefuaros KerĹileti Építési SzabáIyzata és SzabályozásiTerve 1lórÉsz és JKSZT) előírásai
vonatkoznak. Az épitési szabá|yzat az Orczy-kertet V-YIII-3 és Iz-vII-4 építési övezetbe
soľolta (az |Z építési övezetre vonatkozó előírásokat és a szabźiyozási terv kivonatźÍ az 2. sz.
melléklet tarta|mazza). Fontos kiemelni, hogy a beépítés méľtéke mindkét építési övezetben
maximum 12 Yo |ehet, a jelenlegi beépítés méĺtéke a fejlesztés lehetőségeit vizsgáló
tanulmĺíny szerint 13,26 yo a teljes területen.

Az NKE szźnrlźlra létesítendő új épületek, a szabá|yozási terv módosítása nélkĹil, még jelentős
bontások után sem helyezhetők el, ktilönösen azért, meľt a teľület legnagyobb részeV-YII|-3
építési övezetben van, ahol a maximális építménymagasság a jelenlegi szabá|yzat szeint 4,5
méter.

A Budapesti Varosľendezési és Építési Keretszabźiyzat határozza meg az egyes
keretövezetekben kialakított építési övezetek paramétereinek határértékeit, az IZ
keretövezetben: a beépítés mértéke max.:35 %o

a szintterületi mutató mĐ(.: 2,4 m2lm2

a zöldfelület mértéke min.: 50 oń

Amennýben atervezett NKE számára ezek az értékęk taľthatók, a terĹilet IZ keretövezetben
maľadhat és nem szĹikséges FSZKT móđosítás.

Az NKE megvalósításźůloz sziikséges a loĺ<Ész és JKSZT Teľv módosítás a Kozígazgatźsi
és Igazságügý Minisztérium |gazgatźsa elnevezésű e|őirźnyzatból keľĹil ťlnaĺszirozásra,
melyet a Magyaľország 20|2. évi központi költségvetéséről szó|ó 2011. évi CLXXXVIII
törvény tarta|maz.

Az épitelt környezet alakulásáról és védelméľől szóló 1997. évi LXXWI. t<irvény 7.$ (3) c)
pontja a|apjźn helý építési szabźiyzatot és szabá|yozási tervet ,,a települési önkormányzat
képviselő-testtilete do|goztat ki és ľendelettel źi|apit meg.'' A ktilső frnanszírozás miatt a
ĺorÉsz és a JKSZT módosítása a frnaĺszirozó źita| fog töľténni, amire kettő javaslat
érkezett:

1 vaEY az <inkoľmányzat és a tęrvezo áhal kotött haľomoldalű szerzódés,

. va$Y a finanszíroző źital az önkormźnyzat részére biztosított pélueszköz źúadási
megál l apod élsáv a| lehetsé ges.

Az Egyes Kiemelt Jelentőségú Budapesti Beľuházásokért Felelős Koľmánybiztos Titkaľsága,
mint finanszítoző még nem döntött ebben a kéľdésben.

A Képviselő-testĺilet hatásköre a helý önkormĺányzatokľól sző|ő 1990. évi LXV. törvény 2. $
(Z)bekezdésén alapul.

Kéľem az alábbi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.



HłľÁnoz'ą.TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. támogatja a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campusban való elhelyezése
érdekében a Jőzsefváros KeľĹiletí Epítési SzabáIyzata és Szabźiyozási Tervének
módosítását,

2. fe|hata|mazza a po|gźrmestert az 1. pont szerinti tervezési szerzodés alźirására,
amennýben annak fedezete kiilső forrásból biztosított.

Felelős: Polgármester

Határidő: l. pont esetén 2012. január ]9., 2. pont esetén az eg/eztetéseket követő soľon
kov etke z ő V ár o s gaz dál ko dá s i é s P,ź nzü gł i B iz o tt s á g ül é s e

A dtintés végrehajtásáúvégző szervezeti erység: Főépítészi lľoda

Budapest, zUI2.januaľ

Törvénveĺsési ellenőrzés:./, 
łł, .3J'ĺ jry!-*ďp. ą'úlw . ť// 
\-.

Dr. Mészár Erika

a j e gyzót helyettesítő a|je gyző



1. szźtműmelléklet
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2. szźIÍnű melléklet _ azIZ építési övezetľe vonatkozó előírások

|Z-vil|jelíĺ jelentős zöldfelĺiletű ĺntézményÍ ľendeltetésű teľületek építési övezeti
előíľásaĺ

1.S

(1) AzIZ-YIII jelű építési övezetek területén

a) az a|ábbí fü rendeltetésű épületek helyezhetők el:

1. kozintézmény épület,

2. igazgatási épület,

3. irodahźz.,

4. szálláshely- szo|gáItatő épület,

5. ĺemzavarő hatású szo|gá|tatźts épülete,

6. vendéglátó épület,

7. egyéb közösségi szőtakoztató épület,

8. spoľtépítmény,

9. kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú épülete,

|0. mé|y garźns, valamint

II.| az IZ-VII-3 és IZ-V[I-4 építési övezet kivételével 500 m2-né1 nem nagyobb

bruttó szinttęrületii önálló kiskereskedelmi épület

helyezhető el.

b) a fő rendeltetést kiszolgáló helýségeken, valamint funkciókon kívül önálló
ľendeltetési egységként:

1. vendéglátási,

2. 500 m2-nél nem nagyobb bruttó szintterĹilehĺ kiskereskedelmi,

3. irodai,

4. szo|gźitatźsi,

5. igazgatási,kulturális, művelődési és oktatási célú,

6. sportcélú,

7. egészségügý, szociális, egyhźzi,

8. ĺemzavarő hatású kézműipari

funkciók is elhelyezhetők.

c) nem létesíthető:

1. lakóépület, vagy lakás, a létesítményheztartoző szo|gźiati lakás kivételével,

2. nagykereskedelmi, valamint onálló ipari, raktaľozási épület,

3. ipari, nagykereskedelmi ľendeltetési egységet taľtalmaző egyéb rendeltetésű
épület,

4. nem a ťo rendeltetést vagy az oná|Iő rendeltetési egységet szo|gźiő raktźrozási
helyiség,

5. izemarryagfoltő állomás.

l Megállapítottaaz50l2O|1. (DĹl9.) önk. rendęlet l9.$ (1) bekezđése, hatá|ybalép 201l.10.l9-én



d) Telken belüli parkolást éptiletben, és/vagy fásított felszíni parkolóban kell
biztosítani.

Q)2 AzLZ-YII-3 jelű építési övezet tertiletén

a) az ismeretterjesztés, kultura, szőrakozźs létesítményeinek elhe|yezésere szo|gá|ő
lehatárolásan beliil:

1 kĺizművelődést szolgáló létesítmények éptiletei (művelődési hźz, múzeum,
szinház, bemutató terem, kiállítás stb.);

2 közösségi ismeretterjesztő és szórakoztató épiiletek;

3 vendéglátólétesítményeképületei;

4 ígazgatási éptilet;

5 tudományos és oktatási létesítmények veĺdéýéaa, 1 db, legfeljebb 50 tr
kapacitással;

6 mé|ygaräzs' csak aSzabéiyozási Terven jelölt helyeken

helyezhető el.

b) Az (|) bekezdés a) és b) pontjaiban megllatźrozott épületeken belül a fő rendeltetést
kiszolgáló helýségeken, valamint a felsoľolt funkciókon kív[il, önálló ľendeltetési
egységként:

1. vendéglátási;

2. igazgatási, kulturális, múvelődési és oktatási célú funkciók is elhelyezhetők;

3. nýlvĺĺnos WC önálló épületben nem helyezhető el.

d) Az é:pitési helyeken kívül a teľĹileten az alétbbí, a szabadido eltöltéséhez kapcsolódó
funkciók épületnek nem minősülő építményei helyezhetők el:

1. pavilon, esővédő tető,

2. szabadtéri színpad ésnézőter aSzabźiyozási Teľven jelölt helyen,

3. veĺdéglátźls létesítményei a keľt |átogatőirészéte,

4. erdei futópálya, tomaszerek, játszőtér,

5. oItozo,mosdó3,

6. ismeretterjesztés létesítményei,

7. nýlvános WC, csak kapcsolt funkcióként.

e) Az építési övezet teľületén nem helyezhető el:

kereskedelmi létesítm ény, rakttr, gęjĺĺľműtelep.

Đ Az építési övezetet időbeli kor1átozássa|,kozhaszná|at cé|jźtra źńadott parkként kell
üzemeltetni.a

g) Az övezetben az Orczy-kert zárhatőságát keľítéssel és közteľĹileti kapcsolatźft a
Szabźl|yozási Terven iľanyadó jelleggel _ jelĺilt helyeken kapukkal kell
biztosítani.
A területen belül keľítés csak építési engedély alapjźn létesíthető:

1. a keľítés magassága legfeljebb. 4 méter,

2. alźtbazatmagasság legfeljebb 1 méter lehet.

3. a teljes kerítés feliilete legfeljebb 3O%-banlehet tömöľ kialakítású.

2Megállapítottaaz5o/2011. (x.l9.) ĺink. rendelęt 19.$ (2)bekezdése, hatźĺ|ybalép2011.l0.19-én
3 Módosította a|212O08.(III.l8.) sz. önk. rendelet
4 Módosítotua a12l20O8.(IÍl.l8.) sz. onk' rendelet



h)' ,t" IZ-vilI-3 övezet építési célra kiilön nem lehataľoltrészén, az,építménymagasság

a 4,5 métert nem haladhatja meg, kivéve az építési hely szabadtéľi színpad

létesítésére fenntaľtott részén, ahol a legnagyobb építménymagasság 7,5 méter lehet

(3)6 AzlŹ-vlľÍl-4 ovezetterületén

a) az orczy-kert záĺhatőságát kerítéssel és közterületi kapcsolatát a Szabźiyozási
Terven _ iranyadó jelleggel - jelölt helyeken kapukkal kell biztosítani.
A tertileten belül kerítés csak építési engedély alapján létesíthető:

1. a keľítés magassága legfeljebb. 4 méter,

f. alźtbazatmagasság legfeljebb 1 méter lehet.

3. a teljes kerítés felülete legfeljebb 30oÁ-baĺ lehet töm<jr kialakítású.

b) k.lzźrő|ag a spoľtolás, a szabadidő eltöltés és egyéb rekľeációs létesítmények,
illetőleg az ahlhoztartoző parkoló-létesítmények elhelyezése engedhető meg.

(4) AzIŽ-YIJl-l jelrĺ építési ovezetteľĹiletén

a) a szabadonálló beépítési mód szerinti ęítési helyeket, az épületek
építménymagasságát és a beépítés további feltételeit KSZT-ben kell meghatźrozní
az ovezeti előírások betartásával

b) funkcióváltás, új éptilet létesítése csak KSZT a|apjźntörténhet. A meglévő Ęületek
_ a védett épületek kivételével _kor|źltozás nélkiil bonthatók, źia|akíthatők.,

(5)8 Az építési övezetek terĹiletén a telkekre és az építményelľe vonatkozó jellemzőket a 8.

szźmltĺtáb|ázatfe|haszná|źlsáva1ke1l meghatarozni. 
8. sz. tóblázat

(2) h) pont szeriní

(6)'o Az IZ-YIII-Z je|u építési ovezet teľĹiletén a zártsorű beépítési mód szerinti építési
helyeket, az éptiletek építménymagasságát és a beépítés további részletes feltételeit
szabá|yozási teľv rö gziti.

5 Megállapította az 5o/20ll. (x.19.) önk. rendelet 19'$ (3) bekezdése, hatá|yba lép 20l1.10.19-én
ó Megállapítottaaz5Ol2o|1. (DĹ19.) önk. rendelet 19.$ (4) bekezdése, hatźiybatép20|1.10.19-én
7 Kiegészítette a |212008.(III.18.) sz. önk. rendelet
8 Megállapítottaaz5O/2oIl. (D(.19.) önk. rendelet 19'$ (5) bekezdése, hatźiybalép 2011.10.19-én
9 Módosította a I2l2008,(W.18.) sz' önk. rendelet
10Megállapítottaaz5Ol2O|l. (x.19.) onk' ręnđęlet 19.$ (6)bekezdése, hatźiyba|ép2o|l'10.19-én

Az ęítési
övezet iele

a telek megengedett az épület megengedett
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területe szélessége
beepítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

bee,pítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

m- m % m"/ m' % o/o m

lz-vlu-l sz 20000/- 35 2.40 50 50 30.0

ĽLv|lĺ-2 z 20000Ĺ 35 2.40 50 50 30,0

lz-Y|Iĺ-3 sz min.
10000/-

t2 0,40 t8 65 ą5 4,5/7,51
ll

ĽLvIlĺ-4 sz - / max.
45000

12 0,40 t8 70 ą5 10,5
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