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Tisztelt Képviselő-testü|et!

Az oľszággyiĺlés 20l|. október lO-én fogadta el a Nemzeti KizszolgáIati Egyetem
(továbbiakban: NKE) ťlĺanszírozlĺsĺĺľól, szewezetéról, mfüĺidéséről, valamintaközigazgatásí,
rendészeti és katonai felsőoktatlásról szóló 20|I. évi )oo(VI. törvényt. A t<irvény szerint a
lélľejiivő közszolgálati egyetem fenntaľtói jogait akozigazgatás-fejlesztésért, a honvédelęmén
és a rendészetért felelős táĺcavezetők közösen gyakoľoljĺĺk. A Nemzeti Közszolgĺílati Egyetem
egységes elhelyezését, a bervházás előkészítését és megvalósításéú az l35|l20|l. CX.20.)
koľmányhatározatta| kinevęzett dr. Ftiľjes Ba|źzs, mint buđapesti nagyberuháaásokéĺt felelős
koľmlínybiztos felügyeli. A |158120|2. (V.l8.) szźlmű koľmlínyhatźtrozat döntött az egyetem
egységes elhelyezésérĺĺl a Ludovika Campusban.
Az elhelyezés érdekében indokolttá váIt a Jőzsefváros Keľületi Epítési SzabáIyzatlínak és
Szabá|yozási Teľvének (6612007. (x[.12.) ĺinkormányzati rendelet) módosítása, a Budapest
VIII. kerĹilet Üllői út _ Korlĺnyi Sandor utca _ Illés utca _ Dugonics utca - Diószeghy Sámuel
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|f . november 22.

Táľgy: Javaslat Józsefuáľos Keľületi Építési SzabáIyzatának
Szabźiyozási Tervének (JKSZT) módosítására a Nemzeti

(JoKESZ) és
KozszolgáIatl

m elhelve zése érdekében

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásźhoz miĺósített szavazatttibbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eményezí x
Humánszolgáltatási Blzottságvéleményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźnnár a:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
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utca _ Kőľis utca _ orczy út _ Rozgonyi utca - Diószeghy Sámuel utca _ Orczy Ĺlt _
Nagyvarad tér áIta| hatarolt teriiletre vonatkozóan.

A keriileti szabźiyozási terv módosításán kívĹil a Fővarosi Szabá|yozźtsi Keľetterv módosítása
is szfüségessé vált.

A telepĹilésrendezési eljárás (a keľiileti építési szabźtlyzat, és szabályozási terv módosítása és a

keľetĺivęzet módosítási hatástanulmány elkészítése) finanszírozásźra önkormĺínyzatunk a
f88DaI2, (WII'29) számti képviselŕi-testĺi|eti hatźtrozat aĺapjan teleptilésľendęzésí szętzodést
kdtött a Kozigazgatasi és ,,Igazsźtgügyi Minisztériummal (KIM). A Minisztérium a
helyismerettel renđelkező MU-HELY Tervezo és Tanácsadó Zrt.-t vá|asztoĺIa ki a tervek
elkészítésére. A teľvezőiľoda }O}7-ben a teljes Józsefuaľosra elkészítette a ĺorÉsz-t es

JKSZT-t, valamint a későbbi módosításokat is ők tervezték.

A módosítás lényege a Nemzeti Kozszo|gáIďi Egyetem megfelelő színvonalú elhelyezéshez
és távlati fejlesztéséhez a szfüséges építésjogi kĺivetelmények meghatározása, a kĺĺrnyezet
fejlesztéséhez, a töľténęti keľt megvédéséhez szfüséges szabá|yozási feltételek
meghatiíľozása.

A Koľmrány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban töľténő elhelyezését a
t26l20|2. (VI. 26.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségu

üggyé nyilvánította. Ennek megfelelően a területre készült helyi építési szabályzat és

szabźiyozási terv véleményezésí eIjátása az épített köľnyezet alakításáľól és védelméről szóló
t997. évi LXXVIII. töľvary 1Étv.;9/C. $-a előíľásai éľtelmében azBw.9/B $ b), c) és d)
pontj a alapjén töľtént.

A Ludovika Campus KeľĹileti Szabźlyozási Terv alátźlmasńő és jóvahagyandó

munkaľészeinek az énntettek sztmára történt megktildése utĺĺn, az Bw.9/B $ b) előírásai
szerint megtaľtott egyeztető targyaLás 201f. szeptember 26-an zajIott le a Polgáľmesteri
Hivatalban . Az erro| készült jegyzőkönry az előterjesĺés 1' számú melléklete. Az egyezteto
taľgyaláson tisztázatlanészrevételnem maradt, fenn, a taľgyalás eľedményesen zárult le.

A ,,Budapest VIII. kerület Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campus teľületére

vonatkozó FSZKT tervezett módosításának ismertetése és egyeztetése éľdekébeď, f0I2.
október l-én 10 óráľa Szeneczei Ba|źns főpolgáľmester-helyettes ur egyeztető targyalást
hívott ĺissze, ahol a tervező ismertette a kerettivezet módosítási hatástanulmany főbb elemeit:

Az orczy keľt területe IZkerctovezetben marad, de a módosítás a kĺjvetkező
elemekre teľjed ki:
- azuĺaiút mentén, aNagyvaľad téľ közelében kijelölt 400 ferőhelyes P+R
parkoló szźtmźra a terĹiletbizosítás ttirlése;
- azorczy keľt területéľől a sport és ľekĺeációs funkció feliľat és teľületi
lehatarolás tĺirlése, mivel e funkciókat a teljes tĺjmbre vonatkozóan kiteľjesztik;
- a fĺĺváľosi jelentőségú védett természeti teľĹilet hatáĺénak a műemlékké
nyilvánított történeti kert hataľahoz igazíÍása'

Az egyezteto tźrgya|ás eredményesen volt, nem maľadt fenntisztźzatlan észrevétel.

A szabá|yozásítęrv fentiekben lehatĺĺrolt tervezési teľületén belül az orczy kert és a Ludovika
tér ,,kiemeIt szabá|yozźlst igénylő tisszvĺíľosi érdekiĺ terület'' (FSZT). Ezért a Budapest
Teleptilésszerkezeti Teľve, a Budapesti Városrendezési és Epítési Szabźiyzat' valamint a
Fővarosi Szabźlyozźlsi Keretterv, illetve a Keľületi SzabáIyozási Tervek, Keľületi
Vaľosrendezési és Építési Szabźůyzatok összhangźůloz szfüséges kĺĺvetelményekľől szóló



48/1998. CX. 15.) Főv. Kgy. rende|et 7. $ (1) bekezdése értelmében a keľületi építési
szabźiyzat és szabályozási terv elfogadásahoz sziikséges a Fővarosi Ktizgyulés egyetéľtését is
megszerezni. A Fővĺĺľosi KözgyĹilés mind a keretĺjvezet módosítást, mind az egyetértési
jogról való dĺjntést a 2012. októbęr 31-én taľtott ülésén taryyalta. Döntöttek aľról, hogy
egyetéľtenek a rórÉsz módosítĺĺsával és elfogadtrĺk a keretövezet módosítást, mely
vĺĺľhatóan 2012, november 20-źn1ép hatályba.

,t rórÉsz módosításiáról szóló rendelet a Budapest Főváros Kormányhivata|a ÉpítésĹigyi
Hivatal Áuamĺ Főépítészének végleges véleménye (2. szám,úmel1éklet), azFSZKT módosítás
hatályba lépése, valamint a Fővĺĺrosi Közgyúlés egyetéľtése után léptethet(ihatalyba.

A szabályozási ter:v jőváhagyandó munkaľészeí: a rendelettervezet és a szabáIyozési tervlap.
Az előterjesztés 3. szźtmil, melléklete a ľenđelettęwezet és annak melléklete a szabá|yozźsi
tervlap. Az a|átárnasnő munkarészekkel kiegészített terv Józsefuáľos honlapján
megtekinthető : http ://wwwj ozsefuaľos.hu/ľrivatal ugy/ 1 3 3

A renđelet alkotás a,Éw.7.$ (3) bekezdés c) pontjában foglalt fe|hata|mazás a|apjántĺiľténik.
,t ĺórÉsz módosításának költségvetési kihatása nincs, mivel a váItozások nem jelentik a
telektulajdonosok, építtetők szálmźra az épitési lehetőségeik koľlátozását.

Mindezek alapján kéľem a Képviselő-testületet az előteľjesztés 3. számú mellék|et
szeľinti tinkoľmányzati rendelet és annak mellékletét képező szabá|yozási teľv
elfogadására.

Budapest, 2012. november 12..

Törvényességi ellenőrzés :
Rimán Edĺna

jegĺző

/, ?Źa|jegyzí3 fÜĺf ruÜU
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Előterjesztés 1. szĺámú melléklete

JEGYZOKONYV

Készült a20|2. szeptember 26.ńn 14 00 órakoľ a Józsefuarosi onkoľmźnyzat Polgármesteri

Hivatal III. em.300.as tátgya|őjában megtartott Ludovika Campus KeľĹileti SzabáIyozási
Teľve egĺ eztető táľgyaláson elhangzottak alapj án

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. szrímú melléklet)

Fernezelyi Gergely Józsefuaľos főépítésze üdvozli a megjelenteket, a technikai
ľészletek ismertetése utánátadjaaszőt dr. Ftirjes Balźas koľmrĺnybiztos úrnak, aki a,,Nemzeti
KozszoLgáIati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban''
beruházáséľt felelős:

dľ. Fĺĺrjes Balázs Kösztinti az egybegyu|teket. Jó néhany hónapja nagyon sokan
dolgoznak ennek az ügynek az érđekében, megköszoni az eddig eIvégzett és az előtľĹink álló
közös munkát. Eddig minden érintett támogatta az egyetem elhelyezését, a koľmánybeľuhlŁás
jobb irĺĺnyba fogja megváItońatni Józsefuaľosnak ezt a teru|etét. A szabadidős és kultuľális
lehetőségek is bővülnek, a megújuló a közpark mellett a vĺĺľosrész is megújul, jobb |esz itt az
életminőség. Az egész vĺíľos szempontjából is nagy jelentősége van a közpark
ľehabilitációjának. A Nemzeti KözszolgáIati Egyetem ez évi tanévnyitőjź.n' mtĺt ezen a
helyszínen, miniszterelnök ur így fogalmazott: ,,A Ludovika Campus megvalósítása nem
pusztán egy oktatásiintézmény |étrehozásátjelenti, hanem a rendszervtitozást követő időszak
e gyik le gnagyobb vĺáľo sfej lesztési beruh ázása is Budapesten.''

Az á||anďő renđőri jelenlétnek közbiztonságot stabilizá|o hatása is lesz, a Diószeghy utcában
megnyíló kollégiumnak, gyakorlóéptiletnek köszönhetően. Még hosszan lehetne sorolni a teľv
megvalósulása után a bekövetkező előnyöket.

Jó munkát kívlín a tanácskozáshoz és azt kéri minden hatóság képviselőjétől, hogy a ,,mit
miért nem helyett a hogłan igen,, hozzźaLLás je||emezze ezt a munkát. Amennyiben valamit
másként jobban lehetne csinálni, találjuk meg azt a megoldást, mely költségnövekeđést és

hatáľidő módosítást nem jelent. Amikor egy előkészítő csapat eIvégez egy munkát, akik fľiss
szemmel kapcsolódnak be mindig tudnak hozzátenrĺi, kérdéseket feltenni, jobbító javaslatokat
megfogalmazni.

A segítő egyĹittmfüĺidést és közremfüödést előre is megkösz{inve, jó kclzcis munkát kívant
kormránybiztos úr.

Nary Béla tervezó Köszönti arésffievoket, ismerteti, hogy a meghívóval mindenki
megkapta a szabźűyozási tew a|átźmasnó munkaľészeket ís tarta|mazó teljes anyagát, a
hatékonyság éľdekében javasolja, hogy a jelenlévők tegyék meg észrevételeiket és azok'raadja
meg a váLaszt városrendezóként ő, illetve a szaktervezők, akiket bemutat. (A jelenlévők nem
kéľték a tervismeľtetést.)

Fernezelyi Geľgely javaslatot tesz az észľevételek megtételéľe soľľenđjére.
L



Dľ. Gulyás Andľás a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala munkatársa: A
szabáIyőzźtsi terwel kapcsolatban észrevételt nem tesznek, résziikĺe a terv megfelelő.

Spanyár Dániel a Közép-Duna-völgyi Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
ľältigyeloség Köľnyezetvédelmi Engeđélyezési osztályźrőL: a teľvet áttanulmányoztĺák és

'nugi' szírivonalúnak taľtjak. Vízvéđelmi szempontból tesznek észrevételt, amit a

továbbtervezésnél javasolnak figyelembe venni. A terĹileten tĺlbb olyan adottság van, amivel

foglalkozni kell. Az egyik a hasznáIaton kívüli furt kút, ami korábbarĺ az úszómedence

viže|Iátásátbiztosította, és a Bem Gimnĺízium tanuszodáját ellátó akna kút, illetve az Illés kút,

amelyeknek az ijzemeltetéshez a státuszukat rendezni sziikséges. Kéń a tervezőket, hogy eľre

a tovauuiat<uan figyeljenek, ezeknek a létesítményeknek a vízjogi engedélyét meg kell

szerezĺi.

A Felügyelőségen folyamatban van egy káľmentesítési eljarás a koľábbi buszgaúlzs teľĹiletén,

me|y 20 | 4 -i g monitorkötel ezettsé get j elent az uzeme|tetőknek.

A zöldfelület rendezési javaslat fejezetben nagyon támogatandó megfogalmazások vannak.

Tĺĺmogatják, hogy ľekonitrukciós tervet kell készíteni a töľténeti keľt felújításahoz, il|efue azt

is öröime1 látjak, hogy a biológiailag aktív zölđfeliiletek is n<lvekednek a Ludovika téren és

az Orczy keňben, ańennyiben lehetséges javasolják a konkľét éľtékeket beépíteni a

szabéiyozásba.

Nary Béla: varosrendezési szempontból a felvetésekĺe nem kell ľeagálni, mert a további

teriězésre vonatkoznak. Egy kéľdése van: Mit kellene a szabźiyzatba beépíteni a töľténeti kert

vonatkozásábarfl

Spanyár Dániel: a jelenlegi szabtĺIyozźlsból kikerülnek olyan elemek, amelyek részletesen

sźubi1yo,,ák az ehályezhető építmények köľét' illetve például, hogy az orczy keľt értékes

idős fácsopoľtjait, idoś faailomźnyźtmeg kellvédeni, a fasorok ľekonstrukciója során a fasoľt,

az egyedeiu"Ĺ*o,,o, fákkal kell pótolni. A torlésre keľülő 1l. $ c), d), e) pontjában voltak

ilyeň-megfoga|mazások, amelyek jó iranyt jelentettek, ezeket javasoljak átvenni az ti
szabtĺIyozásba.

Nagy Bé1az Az Orczy keľtre és a Ludovika téne is késziilni fog egy építési engedélyezési

s'iňĺĺ keľtépítészeti terv, abban lehet elđönteni, hogy milyen növényzetet, hova lehet

telepíteni, ,nily"'' burkolatokat lehet alkalmazni a területen. A közteriileti fasorok pótlásaľól

jogśzabá|,>, ľándelkezik, ezért piíľhuzamosan nem szeľepeltethetjük a közteľĹiletek

''.lieny'.ienek 
előírását a helyi szabźłIyzatban. A védettségek és egyéb szempontok a

feltiletek új ragondolását sziikségessé teszik.

Spanyáľ Dánĺel elfogadta a vźlaszt.

Hajnal Tünde a Budapesti Kĺlzlekedési Kcizpont képviseletében: áttanu|mźnyoztźk' a

szibź,Iyozási terv és az FSZKT módosítási hatastanulmány közlekedési munkarészeit is,

megJegyzései mindkét terĹiletet érintik. A közlekedési háIőzatok vonatkozásában nagyon jól

össze szede tt az a|źĺámasztó munk ar ész,

Két témakörhöz szeretnének észrevételt tenni, az egyikl- a viĺľosrendezési osszefüggéseknél

felvetődött egy gyűnĺ iľányú hálőzati koncepcionális elem, ami Dunától _ Dunáig kapcsolná

ĺjssze a kerületek belső ľészeit, ennek a kialakítását a terveik nem tarta|mazzźk. és nem is

Iátjzn<célszerűnek a teljes kiirgyúnĺ erőltetését, a jelenlegi kapcsolatok megfelelőek. Ehelyett

javasoljak, hogy a t-<lmegktizlekedés há|őzati javaslat egészüljĺĺn ki. Az alátárnasnó

-uoku.é."bőljól lätszik, hogy a középső Józsefuiíros és Ferencvaros egyes részeinél vannak
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lefedettségi hianyok. Szeretnék, ha javaslat szĹiletne, hogy ennek a résznek, ami nagyjából a
Lenhossék paľk-Klinikák.Ludovika-Corvin sétłíny felfiĺzését jelentené, tömegközlekedéssel
való ellátásaról. osszefoglalva: javaslatuk, hogy az a|źtźmasnő munkaľész egészĹiljĺin ki
tömegk<lzlekedési javaslattal, mely taľtalmazzaa felsorolt teľületek e|Iátásźt.

A következő a parkolás kérđése: a FSZKT módosítás kapcsán javasolt P+R paľkoló
megsztintetésével szerintfü a javaslatnak bővebben kellene foglalkoznia. Azza| az
irányvonallal, hogy a Hungária köruton belül ne jelĺiljiink ki P+R paľkolót a BKK teljes
mćľtékben egyctóľt, dc a fővĺíľos n&gyon ľosszul áll P+R paľkolók tekintetében, ezért
szeľetnék, ha sziiletne egy olyan javaslat, hogy ezt a 400 parkolót hol lehetne pótolni.
Fontosnak taľtjak, hogy a P+R helyek összvĺíľosi szinten megmaľadjanak.

A KSZT-hez javasoljfü, hogy a tervezett mé|ygarázsok és felszíni parkolók helyét a
szabźůyozási tervlapon is tiintessék fel, az inányadó szabźt|yozási elemek közĺltt.

A javasolt forgalomtechnikai megoldásokat kéri, hogy pontľól-pontra egyeztessék a BKK
Közuti Közlekedés divíziójával.

A ktizlekedési javaslatban helyenként nem egyezik helyszínľajz, a szövegezés és a javasolt

keľesztszelvény kialakítás, eń. kéri összehangolni

A tervęzett közlekedéshéiőzatirajzona jelmagyarźzatnęmtartaImazza a foľgalomcsillapítási
javaslatokat, egyébként a terv foľgalomcsillapítási javaslatával messzemenően egyetértenek,
fontosnak tartjtk,hogy azintézmények köľĺilminél erőteljesebben domináljon a gyalogos és

a keľékpáros kĺizlekeđés. Javasoljĺĺk, hogy az egész teľĹilet gyalogos és kerékpiáľos

átjfuhatősága biztosított legyen, ehhez azt kiegészítést kérik a szabá|yozási tervlapon, hogy
ahol a kĺitelező elemek kĺlzött gyalogos átjźrhatőság szeľepel ott a gyalogos és a kerékpaľos
átjuhatőság is legyen bizto sítva.

A kerékpáľos közlekedéshez kapcsolódó an ań, szeretnék, ha a kerékp źttos há|őzati j avaslat és

a szabáIyozási tervlap összhangban lenne, egyes háIőzati elemek hiźnyoznak. Javasolja, hogy
a szabáIyozási tervlapon keľékpánit megnevezés helyett keľékpaľforgalmi létesítmény
megnevezés szerepeljen. Nagyon fontos Íigyelembe venni, hogy az Üllői úton is kerékpaľos
infrastruktúrát szeretnének megvalósítani. A belső teruleten törekedni kell az iľányhelyes
kerékpársáv kialakításaľa, ezt akeresztszęlvényeken és a közlekeďésháIőzatirajzon javasoljfü

figyelembe venni. A kollégiumokhoz nagyon kevésnek ,tartjźk a terven éhrźz;olt

kerékpríľtaľolókat, a^, kérik,, hogy a KSZT-ben az OTEK előírásainál jóval több
kerékpártĺáľolót biĺosítsanak. Ugy gondoljak, hogy az egyetem hallgatóinak 40-50 oÁ-afog

kerékpárral rendelkezni és 15-30 % fog1a rendszeresen használni. A forgalmi előrebecslés a

dolgozók kerékpríľhasznźl|atáva| nem számol, kérik pótolni.

A BKK álláspontját írásban is el fogjfü küldeni.

Nagy Béla: városrendezósi kéľdésekĺe reagá|. A varosĺírok vonalát követő Dunától _

Dunáig teľjedő tftszakasz szeľepe annyiban érdekes, hogy vĺĺĺosrenđezési szempontbő| az
Orczy út szerepe tisztźzatlarl' a Hungária körut és a Nagykörut közĺitt akźtr szakaszaíban, akźĺt

teljes egészében betĺĺlthetne valamilyen forgalomcsillapító szerepet, hiszen a Hungráľia

kciruton beltil megnőhet a szerepe akkor, ha a belső viírosmag korlátozott közlekedési tertilet
lesz.Ezcsak egy felvetés volt, ami kihagyható, amennyiben a BKK terveiben nem szeľepel.

Rhoľer Áaĺm Közlekedés Kft. kĺizlekedéstervező: Az észľevételek jó tészét
átvezetik, két dologgal lehet probléma. Az egyik azvliraĺ út, több megoldásról volt máľ sző,
de elfogadott vá|tozat nincs. Erre a szakaszra ĺinálló megoldást kiđolgozni nem célszeĺu, aziÍ
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foľgalmát egyben kell megtewezni. Az egyszenĺség kedvéért ezen a szakaszon tinálló
kerékpárutat jetöltek, ami a szabá|yozásí szélességbe belefér, a végleges kialakítás a
szabá|yozást nem váItońatja meg, ezze| egyiitt egyeztetéssel meg fudják oldani, hogy az
a|átźmasnő munkaĺész módosuljon. A másik kérdés a kĺizĺisségi közlekedéssel való
ellátottság. A BKK, a terv elkészítése után, nyilvánosságľa hozott terveibęn a Diószeghy
Sámuel utat, mint tľolibusz útvonalat jelölte. Ezze| a terv nem foglalkozott, egy
forgalomcsillapítási szakasz is van az tftonjelölve, a szabäIyozást ez kĺizvetlentil nem éľinti,
ďe eztis egyeztetésen tisztlázni lehet.

Feľnezelyi Geľgely: Felhívja a figyelmet aÍra, hogy a NKE Ludovika Campusban történő
elhelyezését kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruhazássá
minősítették, ezért a szabźiyozási terv Éw. szerinti egyeztetésére csak a jelenlegi targyaláson
van mód, nem maľadhat fenn aszabáLyozási tervet érintő tisńźnat|ankérdés.

Rhoľer Ádám: A felmęrült közlekedési kéľdések a szabá|yozás jóvahagyandó

munkaľészeit nem érintik, az kérdéses, hogy az a|źiámasztó munkarészben szerepeltetni kell-e
nem kiforľott megoldásokat. A továbbtervezésnéla BKK véleményét figyelembe kell venni.

Nagy Béla: Ezek a csomóponti kéľdések a szabá|yozási teľvet nem érintik. Egyetlen elem
van, ami vźitozik, a kerékpárut megnevezést természetesen átjavítjfü: tervezett kerékpaľos
létesítmény nyomvonala fog szerepelni a terven. Ami még érintené a szabá|yozásitewet, az a
felvetés, hogy a mé|ygaúzsok és felszíni paľkolók helyét jelölni kellene a teweĺ. Ezt
sziĺndékosan nem jelölék, az építési helyen beltil tętszőlegesen elhelyezhető, illetve bizonyos
feltételekkel a történeti kert hatźrźn ki van jelölve egy puffeľ zőna,hogy a terepszint alatt ott

meddig nyúlhat be szint alatti beépítés, az egyeztetés kérdése. Az épitési helyen belĺil
vaľosrendezési szempontból szabadon elhelyezhetők a mélygaľazsok, nyilvánvalóan
forgalomtechnikailag egyeztetni és engedélyeztetni kell. A konkrét helyet az idekerülő
épületek kialakítása fogja meghatÁrozni. Az a|źtźtmasztó munkaľészben a javaslatok

szerepelnek, de ez nem szabályozásí elem, nem akartak ezzel megkotést adni az épitész
tervezőknek.

Ktiľmendi Márĺa Közlekedési Feltigyelőség: ísmeľteti az íľásban megküld<itt

véleményĹik et (2. számű melléklet).

Rhoľeľ Ádám: Az egyéni és közĺisségi közlekedés aľányĺánál a Budapesti Közlekedési
Rendszer Fejlesztési Tervét vették alapul, ahol eľľe a teľületľe a tĺimegközlekedés arźnyźú 70-
80 %o-ban hatźrozzźtk meg. Amit még ťrgyelembe kell ,venni, hogy a felsőoktatási
létesítményeknél a kerékpáľos közlekedés aľĺĺnya az źt|agná| magasabb. A tömegk<izlekedés

igénybevételénél a 75-f5 oń-os megoszlást reálisnak tartja. A meglévő közösségi kĺjzlekedés
kapacitásának tartalékai a kĺjvetkezők: a metróvonalon és a villamosvonalon is a csúcsidőben
tO-Iz Yo.os akapacitĺístartalék. Más napszakokban ennél magasabb. A kapacitásntivelést nem

a szabá|yozási terv tudja kezelni.

A következő kérdés a Korányi Sándor utca keresztsze|vénye: az tény, hogy minimális
értékeket tételeztek fel, a ľészletes kialakításnźú tervezhętő a paľkolósáv megoldása, kisebb
szegélykoľrekciókkal a leállósáv szélessége nĺjvelhető, hogy a kĺĺzteľĹileti paľkolókat
sziintessék meg, azt nem j avasolj ák.

A parkolási mérleggel kapcsolatos észrevételek helýállóak, az ęItéréseket a tźblazatokban
javítjak. Nem taľtjak mega|apozottnak, hogy a parkolószámok alábecsültek, a jellemzően

azonos használók paĺkolóigényét a kormlĺnyľendelet szeľint sziímolták, itt nem az OTEK
szerinti szźlmítást ketl figyetembe venni. A Diószeghy utcai kollégium esetében is megadja



ezt a lehetőséget a koľmányrendelet. A teherforgalommal való kiszolgáIást az egyes épiiletek
engeđélyezésénél lehet meghatźrozłi, ez a szabźt|yozást nem érinti.

Éľces Geľgő Fővarosi Katasztr őfavédelmi lgazgatősétg képviselőj e : a szabá|y ozási
tervben foglaltakkal egyetértenek. Két észrevételt tesz. Az egyik, hogy a középmagas

épüteteknél legalább azutakegyik otdalan aĺlzoltźsi felvonulási terĹiletet biztosítani kell.

A vezetékes vízellátás héiőzatával kapcsolatban: az o|tővizet biĺosító tűzcsapok szźtmát

csökkenteni nem lehet, a ftild alatti tlszcsapokat pedig ftld felettire kell kicserélni. A
tűzvédelmi előírások az éptiletek egyedi tervezésénél fognak érvényesülni.

Nagy Béla: A felsorolt szempontokat maga a tuzvéďęImi hatóság fudja érvényesíteni, a
kĺjzmú terveknél az egyeztetések során, a kozépmagas épületeknél pedig szakhatóságként

r észt v e sz az engedéIyezési elj áľásban.

Takács Etelka Budapest Fővĺáľos Kormanyhivatala Népegészségugyi
Sza|<lgazgatási Szervének képviseletében: korľekt, jó munkĺĺnak taÍtjak a terveket, alapvetően

egyetértenek a koncepcióval. Amit vitatnak: az elhelyezhető funkcióknál aszabáIyzattewezet
megengedi, hogy az IZ-YII-3 építési ĺivezetben egészségügyi létesítmények elhelyezhetők
legyenek, ezzel nem éľtenek egyet. A lovarđa helyének kiválasztását átgondolandónak taľtják

a ńeglévő egészségügyi létesítményeknél a ľovaľok pľoblémát okozhatnak. A korábban

hasznáItkutak nagyon nitrátosak, csak a nĺivények öntözéséľe alkalmasak.

Nagy Béla Vaľosrendezési kérdésľől: egészségĺigyi létesítménynęk minőstilhet egy az

egyetemet kiszolgáló önálló oľvosi rendelő, illetve az első ütemben a Koranyi Sándor utcában

megmaľad a Ttidőgondoző, csak ezek miatt került be a funkciók kozé az egészségiigyi

létesítmény.

Tasnádi Gáboľ A tanulmányban ismertetett trágyakezeléssel, és a magas keľítéssel a
rovarproblémĺĺk kiktiszĺibölhetők.

Takács Etelka a v źtlasń, elfo gadta.

Kóródi Péteľ a Főváľosi onkoľmĺányzat Főpolgáľmesteri Hivatal Váľosépítési Főosztálya
képviseletében ismeľtętte az írásban is átadott véleményĹik néhany lényeges pontját, mely

clsszekapcsolódik az F SZKT módosítás e|jaráséx a| is. (3. szźtmí melléklet)

NagyBéla A jelenlegi eljáľásban csak azt szeľetnénk, ha a Fővaros törĺjlné a P+R
paľkolót, hogy hová keľül egy későbbi ehjátás, egy közlekedési felülvizsgźiat eredménye lesz'

Most nem késziilt egy P+R kijelölő FSZKT módosítási hatástanulmány, de azbiztos, hogy a

Hungĺĺľia köruton belüli terĹilet P+R paľkolő szélmźra alkalmatlan.

Kĺóródi Péteľ a v étlaszt elfogadta.

Schnieľ Máľia a Levegő Munkacsopoľt képviselője: Nagyon jónak tartjak a tervet, a

kömyék nívóját is emelni fogja. Javasolja, hogy az a\átámasńő munkaĺészben 3. vá|tozatként

szereplő zĺjldbe ágyazott beépítés valósuljon meg. A 29. $-hozjavasol egy új pontot, mely

rendelkezik aĺĺól, hogy favédelmi terv készítése legyen kĺjtelező a keľtészeti teľv előtt, ahol a
jelenlegi fźkat, azok helyét és állapotát bemutatják, mind az Orczy keľtre, mind a Ludovika
téĺľe vonatkozőan.Eńkéribeállítani aszabźiyozási előírások kö'zé, mint kötelezo e|emet.

Nary Béla A teljes teľĹilet faallomĺĺnyárő| egy részletes felvétel késziilt, a történeti keľt

rekonstrukciőjához kötelező a keľtészeti terv készítése, ennek a|apja, hogy a fźl< á||apotź./-



megvizsgálja. A maľ elkészült geodéziatarta|mazza a ffü helyét, ezt lehet látni a szabét|yozási
tervlapon is.

Schnieľ Mária kĺiszöni a vźiaszt, kéri, hogy majd a nĺivények felméľési
dokumentációját és a kertépítészeti tervet is megismerhesse.

dr. Fürjes Balázs kĺjszĺjni, hogy mindenki nagyon komolyan vette az elkésziilt
anyagok átnéZését. Aľra kér mindenkit, hogy vegye figyelembe, hogy a hatĺáľidő és a
költségek fix paľaméteľek. Öľĺil, hogy a lovarda kérđésében megnyugtató vźiasz született,
ugyanis a töľténeti lovaľda helye adott, máshol nem megvalósítható.

A tömegkĺizlekędési szźtmitásná| a figyelembe vett 25-75 %o-os arźny tisszhangban van a
Fővĺĺrosi onkormlínyzat terveível. A P+R kérdést nem a KSZT kapcsán kell megoldani. A
kérdést úgy is fel kell tenni, ha a tervlapon nem lenne itt P+R parkoló, ami egyébként nem
múködik, a mai közlekedéspolitika tervezne-e ezen a helyen, ekkora kapacitással P+R
paľkolót? A szakmai vá|asz, hogy nem. Tehát tgy |átja, hogy ha valamit ma nem terveznénk,
nem lehet nagy probléma az elhagyásáva|. Bizonyźtta meg lehet találni a mindenki sztlĺĺźra
elfogadhatő vá|aszt. A jelenlegi eljáľást nem lenne célszeľű felfüggeszteni addig, míg egy
kĺjzlekedéspolitikailag megfelelő új helyszínt lehet találni. Véleménye szerint két
metľómegállót fognak használni az itt tanulók, dolgozók, ez akapacitas nem ttĺnik gyengének.
A |26l20|2.-es kormányrendelet kiemelt beľuhazássáĺyi|vántotta az Nemzeti Kozszo|gá|ati
Egyetem elhelyezését, a sztikséges paĺkolók szźmítźsźůloz az egyiďejűség figyelembevételénél
a jellemzően azonos használók źLIt.aI igénybevett építmények köľét 800 méteres távolsággal
lehet számolni. A tervezők teherszállításra valóban nem gondoltak, de mivel kereskedelmi
tevékenység nem |esz a területen, ez nem gondatlanság, hanem a fi'rnkciónak megfelelő
tervezés volt.

Feľnezelyi Geľgely ismeľteti, harom szakhatóság írásban ktildött véleményét (4.,5.,6. számu
melléklet). A ftildhivatal és a Nemzeti Média és Híľközlési Hatóság nem vetett fel olyan
kérdést, mely választ igényelne. A Koľmányhivatal Kultuľális orökségvédelmi Irodája a
műemléki kőkerítés megtaľtását javasolja az źútortkeľítés helyett nemcsak a lovaľdánál.

Nagy Béla: Nem lát ellentmondźst, a mtiemléki kerítés egy része megmaľađ, a keľt tĺjbbi
részén, a k<izösség szempontjából a köľnyezethez való jobb kapcsolat érdekében javasolt az
áttĺjrt kerítés. A miniszteľi rendeletben a műemléki védettség nem terjed ki a kerítésre.

Feľnezelyi Geľgely megkéľdezi a megjelenteket, hogy van-e még valakinek olyan kérdése,
észrevétele, ami nem tísztaződott megnyugtatóan.

A szabályozási terv tekintetében minden résztvevő elfogadta a vá|aszokat, ezze| az egyezteto
tar gy alást Józsefu aľo s fő építé sze |eztrta.

Budapest, 20|f. októbęr 1.

A jegyzőkönyvet összeállította: Szabadiné Molnáľ Éva

A jegyzőkĺinyv hiteles:

Feľnezelyi Gergely Bedő Klĺĺra
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Polgáľmesteri Hivata|

dr. Kocsis Mátě po|gáľmester
Budapest
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Tiszte|t Potgármester Úr!

Köszi}nettel vettem tárgyi tervezettel kapcso|atos kérelmét, me|yre az épĺtett környezet a|akÍtásáró| és
véde|méről szó|ó 1997. évi LXXV||I' tv. (továbbiakoan: Étv.) 9/B.$ c) pontja alapján az a|ábbi szakmai
véleményt adom.

Rz Étv. 9/B' s b) pont szeľinti egyeztető tárgya|ást rĺigzÍto Jegyzőkönyv Íigye|embevételéve|, tárgyĺ
te|epii|ésrendezésĺ eszköz egyeztető tárgyalásán, a módosítássa| kapcso|atban jogszabá|yon a|apuló
e||envé|emény nem meřĹi|t Íel, nem maradt Íenn tisztázat|an vélemény, a válaszokat minden résztvevő
elÍogadta.

Az egyezt€tö tárgya|áson e|hangzoltak a|apján a tervezetben a sztikséges módosítások átvezetésre
kerültek, ĺgy a szóban íorgó te|epĹilésrenc|ezési eszkÖz teľvezetéve| kapcso|atban |ovábbi szakmai
észrevélelt nem teszek, a tervezet jóváhagyásra e|őterjeszthető'

Fe|hĺvom a ĺigyelmél arra, hogy a joga|kotásró| szóló 2010' évi CXXX. törvény 2.$ (a) bekezdés b) pontja

érte|mében az önkormányzat képvise|&testü|ete álta| a|kotott rendeletnek illeszkednie ke|l a jogrendszer
egységébe, ennél íogva az más jogszabá||ya| nem |ehet ellentétes, ezért jogszabályon alapu|ó
vélemény, észrevéte| a jóváhagyáskor sem maradhat Íenn.

Az Étv. 9.s (8) bekezdése értelmében az elÍogadott te|epü|ésrendezési eszkÖz|, va|amint a beérkezett
vé|eményeket és a Íigye|embe nem vétel indok|ását a po|gármesternek az e|fogadást kÖvető 10
munkanapon be|tll kÔzzé kel| tennie, és egyben meg ke|| kĹl|denie a vé|eményezésben résztvevő
á||amigazgatási szerveknek, valamint szakmai vĺzsgá|at cé|jábó| az á||amigazgatási szervektö| (minden
tázisban) beérkezetl összes észrevé|e||e| egytltt az á||ami fóépĺtésznek.

Fentiek szerint kéľem, hogy a jóváhagyott terv egy pé|dányát iľattári e|helyezésre lrodám részére
e|juttatni szĺveskedjen! Hivatkozva az Étv' 59.$-ában az á||ami Íőépĺtész elektronikus nyi|vántartási
kötetezettségére, a hitelesĺtett papĺr íormálum (kinyomtatott, minden o|da|án hite|esitett. o|vashatÓ

ĺ{:l'T.F,;szükséges.

Budapes|, 20'|2. ok|óber 25.

Eríől értesü|: \--
7s cĺmzett \
2.) Budapesl Főváros Kormányhivatala, Törvényességi e||enorzési éď
3.) lraltáÍ
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváros onko rmányzata Képviselő-testületének

. .. D012.(...) iinkoľmá nyzati rendelete

a Jőnsefválros Kerületĺ Építési Szabá|yzatáról (JOKESZ) szóiő 66t2007. (xII.12.)

tinkormányzatĺ rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32.

cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épitett környezet
alakíüásĺáľól és védelméről szóló 1997. évi Lxxvm. t<iľvény 7.$ (3) bekezdés c) pontjában kapott
fe|hata|mazás alapján, az épitett környezet alakÍtasáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. $ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró lakosság, szervezetek,

érdekképviseleti szervek, települési önkormányzatí szervek, źi|amigazgatási szervek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

l. $ (l) A Józsefuáros Keľiileti Épftési Szabźt|yzatźrő| (rórÉsz) szóló 66/foo7. (XII.12.)

önkormányzati rendeĺet (továbbiakban: RendeleĐ 29. $ (1) bekezdés a) pont l1. alpontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

[az alĺźbbifő rendeltetésű ...J

,,I|. azIz.vilI-3 építési övezetkivételével 500 m2.nél nem nagyobb bruttó szintteľületiĺ önálló

kiskereskedelmi épüleť'

(2) A Rende|et29. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az IZ-VIII.3 jeltĺ építési övezet területén

a) a szabá|yozási tervlapon lehatĺáľolt építési helyen belül:

1. oktatási épületek,

2. kulturális épületek (művelődésihźu, műzeum, szinÍláz, bemutató terem, kiállítas stb.)'

3. a kutaLás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei

4. sportépítmény (beleéľtve a terepszint alatti lőteret is),

5. egyéb közösségi szórakoztatő épületek,

6. venđéglátó épületek,

7. szo|gźútatási célú épületek

8 . igazgatási éptiletek,

9 . közintézmények ép ületei

l0. irodaépületek

II. egyhźzi épületek,

If . egészségügyi épületek,

13. szociális épületek

l 4. diákotthon, kollégium épületek,

15. tudományos és oktatĺási létesítmények vendégháza,

16. terepszint- és épület a|atti garźlzsok,

17. épü|etenként legfeljebb 300 m2, összességében legfeljebb 1.500 m2-né| nem nagyobb bruttó

szintteriilettĺ önálló kiskereskedelmi épületek,

18. lovaľda,



19. lóistállók'

20. az 1-l9. pontban felsorolt épiileteket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek, amennyiben
azok terhelési hataréľtéke nem haladja meg az intézmény.területekre vonatkozó kül<!n
jogszabálýan előÍľt hatĺáľéľtékeket

helyezhető el.

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghattrozott épiileteken belül a fő ľendeltetést kiszolgáló
helyisógckcn, valamint a felsorolt funkciókon kívül, önálló rendeltetési egységként:

1. vendéglátás célú,

2. épületenként legfeljebb 300 m', összességében legfeljebb 1.500 m2-nél nem nagyobb bruttó
szintteriiletĺĺ kiskereskedelmi célú.

3. spoľtolási célú,

4. igazgaÍ'ási célú,

5. kulturális célú'

6. művelődési célú,

7. oktatási célú,

8. iroda célú

funkciók is elhelyezhetők.

c) az építési łővezet,,töľténeti keľt''-ként lehaĺárolt részén az a|ábbi építmények helyezhetők el:

1. pavilon, esővédő tető,

2. egyenként legfeljebb 300 m2 bľuttó szintterületíĺ vendéglátó építmények a kert |źúogatői
részére,

3. a park fenntaľtásához szükséges építmények egyenként legfeljebb 450 m2 bruttó beépített
alapterülettel,

4. eľdei futőpáiya, toľnaszerek, játszőtér,

5. ö|töző, mosdó éptilet egyenként legfeljebb 450 m2 bruttó beépített alapteľülettel, továbbá
nyilvános WC,

6. ismeretterjesztés létesítményei egyenként legfeljebb 450 m2 bruttó beépített alapterülettel,

7 ' a szabadidő eltöltéséhe^z és a park rendeltetésszeľu haszntt|athoz szükséges építmények
eryenként legfeljebb 450 m, bruttó beépített alapterülettel.

d) az építési övezettertiletén nem helyezhető el:

1. nem a fo rendeltetést, funkciót szo|gá|ő ra|<tár,

2. gépjármute|ep.

e) kerítés az a|źlbbiak szerint létesíthető:

1. a terület határátn új kerítés csak áttört kivitelben létesíthető,

2. a meg|évő tömör kerítés a Korányi Sándor utca és a Diószeghy Sámuel utca mentén a lovas
funkciók lehatĺárolásaként megtaľthatő, a funkcionálisan sztikséges, a környezeti kapcsolatokat
biztosító kapuk kialakíthatók,

3. a területen belül a különbĺjző funkciók, spoľtpályák lehatáro|asára keľítés a sziikséges
funkcionális követelményeknek megfelelően létesíthető.

Í) az orczy-kert,,kötelező zöldfelület'Łként jelölt területén

1. időbeli korlátozással, közhasmźůat cé|jára töľténő źúadásra alkalmas zöldfelĺiletet kell
kialakítani'



f . a zárhatóság, megfelelő közterületi kapcsolatok kialakíuásrának lehetőségét biĺosítani kell.

g) az övezet ,,kötelező zoldfeltileť'-ként jelölt területének legfeljebb 3%o-źn elhelyezhető c) pont

alatti építmények építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 métert' kivéve meghatározott

időre, de legfeljebb 180 napra létesített építményeket.

h) az épitési övezet területén a ,,kötelező zöldfelüleť'-hez csatlakoző, az ',építési 
he|y kizźrő|ag

terepszint alatt beépíthető részéĺ,, új épület csak a ,Jĺĺrténeti kert'' rekonstrukció keľtépítészeti
teľvében meghatźroz,ott he|yen és módon helyezhető e|. Az építési engedély iránti kéľelem

kötelezó mellékleteként benýjtandó kertépítészeti tervnek az épiil|et legnaryobb kiilső (terepszint

alatti, teľepszinti, terepszint feletti) vetĺileti méľetét hatáľoló vonaltól szálmított legalább 5 méter

széles sávra kell kiterjednie.

Az ,,építési he|y kizźrőlrag terepszint alatt beépíthető részén', a terepszint a|atti építmény

megkożelítését, kiszolgźůásźú szo|gáló terepszint feletti építmény, építményľész, továbbá önálló

éptilet a terület legfeljebb S%o-źtn helyezhető el.

i) a szabźúyozási tervben ,,közteriileti építési hely terepszint a|att,,, ,,közterületi építési hely

terepszint felett'' jeliĺ tertileten belül, a közuti űrszelvény megtartásáva|, egy-egy,legfeljebb 12

méter széles épĹilet, épületrész elhelyezhető.

j) a metró terepszint a|atti mutárgya sztlmźĺra - annak külső határvonalát követő' a miĺszakilag
śzükséges területmérettel - új telek kialakitható. A metľó terepszint a|atti mlltáľgya feletti

teriileten - az önkormźnyzatta| k<ltott megállapodásban rögzített feltételekkel, közhasználat

cé|jára átadott teľiilet (időbeli korlátozással vagy anélkül) kialakítható.

k) a ktilön jogszabályokban előíľt szźtmű paľkoló

1. legfeljebb 50%o-a, de legfeljebb 30 parkolóhely a BVKSZ 6.$ (2) és (3) bekezdése és 16.

melléklete a|apjźn közerületen, a szabtiyozási tervben meghatározott helyen is elhelyezhető,

2. azelőirt számli parkoló legfeljebb 500 méteren belül, azonos tu|ajdonban lévő más telken is

elhelyezhető.''

A Rendelet 29. $ 8. tá-ŕi1lźľ:atLz-vlľrL-3 építési övezetének sora helyébe a következő rendelkezés

lép: 
8. sz. tóbtazat

Az építési
övezet ie|e

a telek megengedett az épület megengedett

TZ ąa

Đo

leekisębb kialakítható lesnagyobb leskisehh leskisebb llesnagyobb

területe szélessége
beépítési
météke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beépítési
mértéke

zöId-
felületi
mértéke

építménymagassága

m' m % ÍÍŕ/nť %o
o/o m

IZ.VITT-3 SZ min.10.000/- T6 0,65 20 65 3,5 I 19,0

3. s (1) A Rendelet 35. $ (2) bekezdés 13.táb|źuataa következő új sorral egészül ki:

2.S

,,Az építési övezet
iele

a telek megengedett az épület megengedett

KL.KB Đ
0o

legkisebb
kia|akítható

legnagyobb legkisebb legkisebb legĺragyobb

tertiletę szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beépítési
méľtéke

zöLd-
felületi
méľtékę

építménymagassága

m- m o/o ÍÍŕ/Íiŕ %;o % m

KL-KE.VIII-2 SZ 5 0,65 100 4.5



(2) A Rendelet 35. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) oľcry.kert
a) a metró mutźtrgyaszttmáraúj telek kialakÍtható;

b) aza) pont szerinti területen személygépkocsi várakozóhelyek létesíthetők;

c) az a) pont szerinti terület _ az Ülloi liti fasor kihelyezésére, megfelelő telepítési szélesség
figyelembevételével _ a térszín alatt beépíthető.

d) u a) pont szerinti területen _ az önkormányzatta| kötött megállapodásban rögzített
feltételekke|, közhasznźůat cé|jźra źttadott terület (időbeli korlátozással vagy anélkül)
kialakítható.''

4.s (l) Ez a rendelet 2012. november 23. napján lép hatrá|yba.

(2) E rendelet hatálýa lépésével Józsefuáľos Kerületi Szabźúyozási Teľvének azonos lehaüáľolású

részei helyébe e ľendelęt 1. mellékletének szabályozási tervi elemei lépnek.

(3) A szabályzatot a kihiľdetést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

5. s A Rendęlet 37. $ (8) bekezdésén ,,orcry-keľt:'' szövegrész helyébe ,,Ludovika téť' szöveg lép.

6. $ Hatályátveszti a Rendelet 1 1. $ (9) bekezdése, a 19. $ (7) bekezdése, a29. $ (3) bekezdése.

Rimán Edĺna
jegyzől

dr. Kocsis ľ.Iáté
polgáľmester



INDoKoLÁs

Józsefuáľos Kerůileti Építésĺ Szabáiyzat 1ĺóxnsą os

Józsefváros Keľĺileti Szabźiy ozásĺ Teľvének

módosításához

n. rórÉsz és a JKSZT módosítasa során javaso\tváItonatásokľa aza\éhbĺ indokok alapján

keľĹilt sor (a módosító rendelet szakaszainak és bekezdéseinek sonendjében).

Indokolás a ĺoxnsz mĺídosításához

ad 1.$ (1) AZIZ-VII-4 jelíjépítési övezetmegszűnik, ezértazaÍravonatkozó

hivatkozást tĺ!ľölni kell, módosul az előíľás.

ad 1.$ (2) AzIZ-YII-3 jelű építési övezet előíľásai módosulnak aNemzeti

Kozigazgatási Egyetem területéľe előírt építésjogi követelmények

meghatźtrozźsáva|.

ad2.$ AzIZ-YI|.3jelűépítési ovęzetelőírásaimódosulnakaNemzęti

Kozigazgatási Egyetem terĹiletére előíľt építésjogi kĺivetelmények

meghatźľozásźxal,ezértazovezeti jellemzőkismódosulnak.

ad 3.$ (1X2) A metró mútaĺgy részére önálló telek alakítási lehetőségének biztosítása.

A teľületen parkoló elhelyezhető, fenntaľtható, de P+R paľkoló mfütidtetése

és a kiďakult méret bővítése nem indokolt.

ad 5. $ A terület megnevezése pontosításľa keľiil.

ad 6.$ Azorczy kert kialakításĺĺnak és a keľt teľĺiletén a parkolás követelményeit

az ovezeti előírások rogzítik, azIZ-YII-4 építési övezet megszűnik, ezért

előíľásait törölni kell.



146. tiĺmb:

154. tömb:

151. ttimb:

ĺ52. tömb:

A JKSZT teľvlapj ain végľehajto tt v áitoztatások az alábbiak:

Koľányi Sándoľ utca 14. @ugonĺcs utca 9.)

A Kálvária utca ,,áttörésének'' biztosítása érdekében a gyalogos źtjárásra

alkalmasátjarőkialakításátrögzítiaszabáLyozásiterv.

Orcry-kert

A korábban a JKSZT-ben a védett teľtileteken a|ka|mazott gyakorlatnak

me gfelelően teriilet szab tůy ozźtsait a rendel et szöve ge s előíľásokb an r o gzitette.

A JKSZT módosítása során új építésjogi követelmények keľültek

meghatźltozásľa, melyekrajzi elemeit a rendelet melléklete rogzíti

(lásd: szabályozási tervlap).

A módosítĺĺs célja, hogy:

I. az orczy-keľt töľténeti keľt rekonstrukciója a paľk gazdag történelmi

múltjĺának megfelelő minőségÍĺ kialakításával magas színvonďú köľnyezet

alakuljon ki,

2. a vźitozźtsok az építési helyek diffeľenciált rendszerével biztosítsa az orczy-

kert köżlaszná|atźůloz, az egyetemi célú hasznźt|at és a kapcsolódó egyéb

funkciókkal összefiiggő kĺirnyezetalakítás építésjogi követelményeit, a

minőségi környezet megvalósítźsźůloz szfüséges szabá|yozźlsi feltételeket.

Diószeghy utca22.30. és Sáľkány utca2.4.

A teľĹileten a környezet minőségének javitasát szo|gźió' funkcióváltáson

alapuló rekonstľukció feltételei teľemtődnek meg a kötelező zöldfelĹilet

helyének törlésével. A Diószeghy Sámuel úca 12-20. a|atti épületek ugyancsak

bevonhatók a fu nkcióv źl\tásba.

Dĺószeghy atca38.42.
A telkek tjsszevonásával, illetve az épületköz megszĹintetésével kedvezőbben

biztosítható az épiiletek kĺlľnyezetbe illesztése, építészeti kja|akitźsa. Az
épületek hátsókeľti építési vonala illeszkedik az adottságokhoz és a
köľnyezethez, ugyanakkor az Orczy úti beépítéstől az épületek közötti

legkisebb távolság biztosított.


