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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság v é|emény ezi

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvíselő-testületnek az e|oteĄesztés meg-
tárgyalástt. i

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának részletes ismeľtetése

I.

A Képviselő-testtilet a I|6l2015'(V.14.) sz.határozatában úgy döntött, hogy a Józsefuárosi
KerĹileti Építési Szabá|yzataróI sző|ő 6612007.(Xl'J.|z.) önkoľmányzati rendeletet 1rórÉsz;
módosítja a |16lA, a I22lA és a |22lB tömbökľe vonatozőan. Erľe vonatkozóan teleptilés-
rendęzési szerződés megkötéséľe is felhata|mazta a polgáľmestert. i
Az egyeztetések eredményeként a Corvin Ztt. nem lett részese a településľendezési szerzó-
désnek, így a I22lA és a I22/B tömböket nem fogja tartalmazni a rórÉsZ mődosítása. A
településrendezési szerződést csak a 116lA tömb vonatkozásában a Sandleľ Kft-vel (a GLD
Investment Group egyik tagźna|), aPrźúer utca 35. (36322 hrsz) telek fulajdonosávalkotötte
az onkoľmáĺyzat.

A 706/20|5.(vI.29.) szźlmí hatźrozatźtban a Városgazdálkođttsi és Pénzügyi Bizottság (a
továbbiakban: VPB) t úgy döntött, hogy a I|6lA tömbre vonatkozó ĺórÉsz módosítással
összefüggésben háromoldalú tervezési szerzodést kĺit a Kasib Mérnöki Manageľ Iroda Kft-
vel, mint Tervezővel, azza|, hogy a költségek viselégp|'a.'Sand!er.'{(ft., mint Megrendelő vźi-
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IaI1a. Az onkormányzat ZO|S.július 9-én megkötĺltte a településľendezési szerződést és a
tervezési szerződést is.

A84412015 (VII. 3l.) számú határozatában a VPB úgy döntött, hogy a116lAtömbre vonat-
kozó JOKESZ módosítással összefiiggésben a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-vel, mint
Tervezővel megkötött haromoldalu tervezési szerződést módosítja a Szźzados tlt 14. szźlm
alatt levő Pit1pang óvodát is tartalmazó 310. ttimbľe vonatkozó ĺorÉsz módosítás igé-
nyével kiegészítve azzal, hogy a költségek viselését a Sandler Kft., mint Megrenđelő to-
vábbra is vállalja. Ugyanebben ahatźtrozatában arrőI is döntött a VPB, hogy a I|ílŁtömbre
vonatkozó rórÉsz módosítással összefüggésben a Sandler Kft-vel, mint a Cél megvalósí-
tőjáva| megkotött településrendezési szerződést módosítja a Szźr;ados ttt |4. szám alatt levő
Pit1pang ovodát is tartalmazó 310. tömbre vonatkozó lórÉsz módosítás igényével
kiegészítveazza|, hogy a költségek viselését a Sandleľ Kft., mint Megrendelő továbbra is
váI|alja.

e. rorÉsz módosítása az egyszerúsített eljaľás keretében folyhat a településfejlesztési koncepcióľól,
aziĺtegráIt településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes tele-
piilésľendezési sajátos jogintézményekről szóló 3|4/2012, (xI.08.). Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormány rendelet) 32' s (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A 201'5' augusńus 27-én az
á|Iarnigazgatási szervek ĺészére a rcrÉszmódosítás tervezete véleményezésre kikiildésre keľült.

il.

A Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Viárosrehabilitációs Zrt. azza| a kéréssel kereste meg
az onkormányzatot, hogy szĺíndékában źt|| a 125. tiimbben további irodafejlesztést megva-
lósítani (1. számú melléklet). A tömb beépítési vizsgá|ata sorźn az épitész tęrvezok azt ta-
paszta|ták, hogy a JOKESZ szabá|yozźlsi tervén rogzitett eltérő utcai építménymagasság
éľtékek lehatárolásźnak pozícíója, a Szigony utca és a Tömő utca sarkán rigy keľĹilt rögzités-
re, hogy az a sarok megfelelő epitészeti megformálását megnehezítí. Ez alapjan a 125 jelti
tömb beépítési paramétereinek vátltozat|anul hagyása mellett kérik a szabźiyozźtsi terv módo-
sítását azutcai építménymagasság értékek lehatáľolásánakpoziciója céljából.

A Koľmĺány ľendelet32.$ (4) bekezđése a|apjźĺn a ĺórÉsz móđosítása egyszeľűsített eljárás
előírásainak megfelelően folytatható le.

II. A beteľjesztés indoka

I.

Az egyszerusitett eljárás első szakasza a partnerségi egyeztetés, valamint az éů|amigazgatási
szervekkel a véleményeztetési szakasz lefolytatása. Ezek Iezźrásárő| a 314lf0l2. (XI.08.).
Korrn. rendelet 39.$ (2) bekezdése a|apján a Képviselő-testtiletnek szükséges döntést hoznia.

il.

A Magyarország helý önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény (a további-
akban: Mötv.) 13. $ 1. pontja szerint a helý önkormányzatok feladata lailönösen a telepü-
lésfejlesztés, településrendezés' Az epítettkomyezet alakításźtről és védelmérő| sző|ő 1997.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 6. $ (1) bekezdése értelmében a teleptilési
önkormányzat az épített komyezet, a település tervszeľií a|akitása és védelme érdekében e
törvény és végľehajtási rendeleteinek keľetei között településfejlesztési és településrende-
zési feladatokat lát e|. AzÉĺ,. ĺaĺĺ. $ (1) bekezdése alapján a településrendezési eszközt
és annak módosítását a települési önkormányzat maga késziti el, vagy településtervezési
szerződés alap1źn készítteti eI (2. számú melléklet.' településręndezési szerzóđéstervezete,
3. s zámú me lI ékl e t : tervezési szerzőđés terv ezete).



II. Dtintés célja, pénziigyi hatása

I.

2015. augusztus I9.-én a módosított tervezési szęrződés az eredeti felek kĺizött (onkor-
mányzat, Sandler Kft., Kasib Kft.) aláírásra keľtilt. A tewezo az egyeztetéshez szĹikséges
anyagot 2015. augusztus 25-én rendęlkezésľe bocsájtottaaFoépitészi lľoĺlára, a véleménye-
ző źilanigazgatási szerveknek a kikĹildés 2015. augusztus 27.én megtörtént. A vélemények
beérkezésére jogszabályban megállapított 15 nap 2015. szeptember 15-én |ejárt.Ezze| egyĺ-
dejűleg a paľtnerségs egyeztetés a kenilet honlapján is 15 napos véleményezési határidővel
kíhirdetésre kerĹilt.
A dĺjntés cé|ja a paľtnerségi és a véleményezési eljaľás \ezárása, valamint az ál|amí főepitész
zár ő szakmai véleményének megkérése.

A döntés pénzügý fedezetet nem igényel.

II.

A döntés céIja a 125. tömb még üres telkeinek mielőbbi beépítése érdekében a szabźůyozźsi
terv módositása az utcai építménymagass ág értékek lehatárolás ának átgondolása céljából.

A döntés pénnlgp fedezetet az onkormźnyzatrészérőI nem igényel, a településľendezési
eszko z mó do sítás a kĹĺl ső ťlnatszír o zás s al torténik.

IV. Jogszabályi ktĺrny ezet

I.

A településfejlesztési koncepciórő|, az integrált településfejlesztési stratégiĺáľól és a telepi'i-
lésrendezési eszkĺjzokľől, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
3I4|20I2.(XI.8.) Korm. rendelet 39.$ (2) bekezdése alapjan a Képviselő-testúletnek szükséges
döntést hoznia a településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljáľásí szakaszźnak
|ezárástnő|'

II.

A Képviselő{esttilet döntése az Mötv. 13. $ (l) bekezdés 1. pontjĺín, azEtv.16lA. $ (l) be-
kezdésén alapul.

Kéremazalttbbíhatározati javaslatokelfogadását.

I. HłľÁnozłTIJAvASLAT

A Képviselő-testůĺlet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuáľos KerĹileti Építési Szabá|yzatźrő| sző|ő 6612007. (XII.12.) önkormányzati
rendelet 1ĺorÉsz;, 176/A, valamint 310. tömbökre vonatkozó módosítási eljárásának
véleményezési és paľtnerségi egyeztetési szakaszát lezáqa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember l7.

2. felkéri a polgármesteľt, kezdeményezze az á||ami főépítésznél a végső szakmai vélemé-
nyének kialakítását.

Felelős: polgármester

Hatáĺ:dő: 20|5, szeptember 17.



2.

n. HłľÁnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő.testĺilet rĺgy dłint, hogy

1. a Józsefuárosi Kerületí Építési Szabá|yzatáról szóló 6612001. (XII.12.) önkormányzati
rendelet aI25. tömbre vonatkozó módosítása érdekében a szĹikséges egyeztetési eljarást
lefolýatja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándől. 201 5. szeptembeľ 1 7.

az I. pont tekintetében teleptilésrendęzési szerződést köt a Corvin Ingatlanfejlesztési,
Epítő és Városrehabilitációs Zrt.-ve|, valamint háľomoldalú tervezési szerződést köt a

s.oréný és Tarsai Epitész Kft -vel, mint Tervezóve|, és a Corvin Ingatlanfejlesztési,
Epítő és Városrehabilitációs Zrt.-ve| azzaL, hogy a költségek viselését a Corvin Ingatlan-
fejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt., mintlvĺegľendelő v źi|a|ja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptembeľ 17.

felkéľi a polgármestert a 1.-2. pont szerinti településľendezési szerződés, valamint a
tęrv ezésí szer ző dés a|áir ásźr a'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

e gysé g : Váľo sfej lesztési és Fő építés zi IJ gy osz.

a

A diĺntés végrehajtását végző szervezeti
tá.Jy

Budapest, 2015. szeptember 17.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásábĺól

,.1,t kfu. ż€,|Xł.vĺe',K Brika 7a|jegyző 
/
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dľ. Kocsis Máté

polgáľmester
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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefváľosĺ Onko rmányzata
1082 Buđapest, Baľoss utca63.67.

dľ. Kocsĺs ľ'.Iäúé,

polgármesteľ

Tár.gy: rcrÉsz,JKszT _ 1z5jc1rĺ tömb módosítása

Tisztelt Polgármesteľ Úr !

A Coľvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt' egyuttnťiködve Buclapest
Főváros VIII' kertilet Józsefváľos Önkormányzatávaltöbb,mint 10 éve dolgozikazon,hogy a .

Corvin Sétciny Projektmegva|ősuljon. A Coľvin-negyed fejlesztése máľa elérte aprojektteľiilet
keleti hatfuźú, a Szigony utcát, aholjövő őszľe egy rij iľođaepület is elkészĹil a teljes gyalogos
sétány kiépiilésével.

Az irodaęiilet a szabáiyozásĺ terv szeľĺntĺ 125-tis jelíĺ tłimb északí ľészén éptil, melyet a
szintén megujuló Bókay János utca - Pľáteľ utca - Szĺgony utca - Tömő utca hatáľol. A
tömb déli területén, a Bókay János és Tömő utca sar.kán megmaľađó három lakóépület mellett
szrĺndékunkbaná|Itovábbiütemezetúiľodafejlesztéstrca|izźini.

A tömb beépítési vizsgźiatasoľán teľvezőinkkel azttapaszta|tuk, hogy a ĺórÉsz szabźiyozási
teľvén ňgzített eltérő utcai építménymagasság értekek lehatáľolásäna|< pozíciőja, a Szigony
utca és a Tömő utca sarkán rigy keľĹilt ľögzítésľe, hogy az a saľok megfelelő építészeti
megformálását megnehezíti'

x'entĺek alapján a l25 jelíĺ tiimb beépítésĺ paľaméteľeinek váitozat|anul hagyása mellett
kéľjiik a szabá|yozási teľv módosítását az utcai építménymagasság éľtékek
lehatáľolásának pozíciója cétjából.

A településľendezési eszköz módosításának költségeit a Coľvin Zľt. tetmészetesen átvállalja,
melyr.ől szríndékunkban áll telepiilésľendezési szeľzőđést sziikséges ktitni Józsefváros
onkoľmányzatáva|.

Mindezek a|apjánkérjiik Polgaĺ.mesteľ Uľat, hogy képviselje szándékunkat az Önkoĺmányzat
Képviselőtestiilete előtt és támogassák aszabá|yozási terv módosítási szandékunkat.

Budapest, 2015. ápľilis 25.

Tisztelettel



Településľendezési szeľződés

amely létrejott egyrészról

BUDAPEST FovÁRos vilI. KERtIĹET ĺózsnrvÁnosl oNKoRMÁNYZAT'
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1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

r5735715-242

7357r5
Dr. Kocsis Máté polgármester
Onkormányzat

1082 Buđapest, Futó utca47-53. VII. em
r3033268-2-42
01-10-044919
Tatiáľ Tibor igazgatősági tag' Földi Tibor igazgatósági tag együttesen
Cél megvalósítrója

Statisztikaiszámjel 1573571,5-84II-321-0I
Tciľzsszám:
Képviseli:
továbbiakban: az

másrészről a
,,coRvIN'' Ingatlanfejlesztési, Építő és Váľosľehabilĺtációs Zá.ľtkörűen Működő
Részvénytáľsaság

Székhely:
Adószám:

Székhely:
Adószám:
Cégsegyzékszźlm:
Képviseli:
továbbiakban: a

1.

valamĺnt

Futuľeal 1 Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszáma: If72-9, statisztikai számjele:
1,8II37747011-915-01, adőszáma., 1'8II3774-2-42, törvényesen képviseli: Finext Befektetési
Alapkezelő Zrt. (I08f Budapest, Futó utca 43-45 vI. emelet., cégjegyzékszám: 0I-10-044934), miĺt
Ingatlantulajdonos

között az a|tlbbi feltételek mellett:

Szerződo felek az épített környezet alakításaról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban: Etv.) 30/A. $-ban foglaltak alapján egymással a következő szerződésÍ
kötik:

A szeľződés célja: Budapest, VIII. keľĺilet Corvin Sétány Pľojekt 125 jelíĺ tömb beépítési
paraméteľeinek változatlanul hagyása mellett a szabá|yozási teľv módosÍtása az utcai
építménymagasság éľtékek lehatáľolásának pozíciója céljábóI az alábbiak szeľint:

Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitóciós Zrt. együttműködve a Budapest
Fővóros VIII. keľület Józsefváros onkormányzataval több, mint 10 éve dolgozik azon,hogy a
Corvin Sétány Projekt megvalósuljon. A Corvin-negyed fejlesztése máľa elérte a pľojektterĺilet
keleti határát, a Szigony utcát, ahol jövő őszre egy új irodaépület is elkésztil a teljes gyalogos
sétány kiépülésével.
A 125-ös tömb beépítési vizsgálata során a Cél megvalósítója azt tapasńalta, hogy a JOKESZ
szabá|yozźsi tervén rogzitett eltéľő utcai építménymagasság értékek lehatárolásanakpozicíőja,
a Szigony utca és a Tömő utca sarkán úgy került rögzítésre, hogy az a sarok megfelelő
épitészeti me gforľnálás át me gnehezíti.

A szeľződés tźrgya:

A Célmegvalósítójaá|tal készíttetett - jelen szerződés 1' sz. mellékletétképező -tanulmánýerv
a|apján, a Bókay János - Pľáteľ utca - Szieonv utca -Tömő utca által hatáľolt Corin

2.



A szerzőđés végľehajtásával, illętvę
kapcsolattaľtó:

onkormány zat: F ernezelyi Gergely DLA
Cél megvalósítója:

f

Sétánv pľoiekt 125-ös tiimb (1e|en szerződés 2. számű mellékletét képezo térképen lehatárolt
terĹiletre, mely magában foglalja a tömböt hataroló'közteľületi ingatlanokat is) vonatkozóan
Józsefuaros Kenileti Epítési Szabá|yzatának (JOKESZ és Szabályozási Tervének (JKSZT)
módosítása.

Jelen szeľződés tárgya a fenti településľendezési tervdokumentációnak a Célmegvalósítója által
saját költségére történő és általa megbizott, a kamarai névjegyzékben szereplő, megfelelő
jogosultsággal rendelkező településľendezési tervezővel (a továbbiakban: Tervező) megkötendő
tervęzési szęrződés keretében megvalósuló elkészíttetése,- valamint az épített környezet
alakításáról és védeIméľől szóló 1997. évi LxXVilI. tv (Etv.) 9/B. $-ban megfogalmazott
településrendezési tevékenység előkészítése és a szükséges településrendezési eljarás
lefolytatásának megindítása az Etv, -ben foglaltaknak megfelelően, jelen szerződésben
me ghatáĺ ozott feltéte lek szeńnt.

A telepi'ilésrendezési tęrv az alábbi he|yrajzi sztlmű ingatlanokat érinti:

36212, 36213, 36214, 36215, 36216, 36217, 3621811, 3621812, 3621911, 36219/2, 36225,
3 6226, 3 62f7, 3 6228, 3 6232, 3 6233, 3 623 4, 3 623 5 I I, 3 6253 / 2

A fęnti ingatlanok közül a Futuľeal 1 Iĺrgatlanbefektetési Alap tulajdonát képezi a 36273,
3621811, 36218/2, 36219lI , 36232, 36233, 36234 hrsz ingatlanok. A Corvin 4 kodaház Kft,
tulajdonát képezi a 3621912 és a 36226 bĺsz. ingatlanok.

szerződésbęn rögzitett feladatokkal összefiiggésben

telefon e-mail
45-92-158 foepitesz@jozsefuaros.hu

3. Felek jogai és kötelezettségei:

3.1. A Cél megvalósítójénak jogai és kötelezettségei:

3'1.1. A Cél megvalósítója kotelezettségetvá|7a| arra, hogy saját költségére a teleptilésrendezési
tervnek - a helyi építési szabá|yzat és szabá|yozási terv módosítása _ az I. sz. mellékletet
képező tanulmánýerven alapuló, felek áIta| - aTervezó bevonásával - szóban és írásban
kölcsön<isen egyeztetett program és szakmai tartalom a|apján történő kidolgozását
ťlĺanszirozza,

3.I.2.A Cél megvalósítója vá||a|ja, hogy a településrendezési tęrv tervęzésévęl a Kamaľai
névjegyzékben szereplő, megfelelő jogosultsággal ľendelkező telepiiléstervezőtbiz meg,
aki a dokumentációt a hatályos építési jogszabályoknak megfelelő tartalommal készíti el.

3.1.3.A Cél megvalósítója vá||a|ja, hogy ..

3.2. Az onkorm áĺyzat jogaiés kotelezettségei:

3.2.I. A Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a teleptilésrendezési terv elkészítéséhez a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat aktív közręműködése
szükséges, továbbá hogy a településrendezési terv jóváhagyása Budapest Főváros
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének hatásköre. A Cél megva|ősitőja az
ÖnkormányzatközremuködésérőltájékoztatjaaTervęzót,

3'2.2.Az Önkormányzat a 3.2'I. pontban hivatkozott aktív közreműködés keretében szakmai
javaslatokat ad közvetlenü| a Tervezo részére, lefolytatja a szükséges tárgya|ásokat a
településrendezési terv tátgytlban, és véleményezi az e|é kertilő tervek tartalmát. Aktív
közľemiĺködése soľán az Önkormtnyzat jogosult közvetleniil a Tervezó képviselőivel
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kapcsolatot tartani, azoĺbaĺ valamennyi kérdés esetében köteles a Cél megvalósítóját
egyidejűleg írásban tźĄékoztatni. Cél megvalósítója gondoskodik arľól, hogy Tęĺvező
minden vitás kérdésben, de munkaszakaszonként legalább egyszer egyeztessen az
onkormányzat kapc so latt artőj áv a|.

3.2.3. Az onkormányzat jelen szerződésben kötelezettséget vállal aÍÍa) hogy a Cél
megvalósító.ia áIta| korábban készíttetett, jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező
tanulmánýew alapján a sziikséges teleptilésrendezési eljárást a314l2012'(xl.08.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint jelen szerződés megkötése után 10 munkanappal megindítja'

3.2.4. Az onkormányzat a jelen pontban foglaltakkal osszefiiggésben köteles a CéI
megvalósítója á|ta| készíttetett - és az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott -
tanulmánýerv anyagát a településrendezési terv készíttetése során ťrgyelembe venni,
azonban szęrzódo felek tudomásul veszik, hogy a településrendęzési tervnek a
3l4lf01f .(XI.08.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljarása során a véleményezésre
jogosultak részérő| felmerülő, jogszabźiy á|ta| alźtźmasztott, továbbá a nyilvánossági
szakaszban az érintettęk részérőI érkezo észrevételek kapcsán sztikségessé válhat a Cél
megvalósítój a és az onkormányzat tital előzetesen elfogadott proglam és szakmai
tartalom módosítása. A szerződó felek elfogadjźk., hogy az onkormányzat je|eĺ
szerződésben foglalt kötelezettsége a 3I4lf0I2'(xI.08.) Korm. rendelet szerinti
véleményezési eljarás során szakmailag megfelelőnek minosített terv Önkormányzat
Képviselő{esttilet elé terjesztése, azonban a rendęletalkotás elmaľađása vagy a Cél
megvalósítójának várakozástúő| eltérő tatalommal történő megalkotása nem minősül az
onkormányzat szerződésszegésének, jogellenes magatarIásának, igy kártéÍitési,
kártalanítási vagy egyéb jogí felelősséget nem keletkeztet.

3.2'5. AZ onkormanyzat vźilďrja, hogy a 2. pontban meghatározott tervdokumentáciő
felhasználásáva| a 314ĺA0I2.(XI.08.) Korm' rendelet szeľinti véIeményezési eljaľást _ a
szęrződés 3. számű mellékletében részlętezętt véleményezési szakaszok szerint _, a
szükséges egyeztetéseket, véleményeztętést a jogszabálýan foglalt határidők betartásával
lefolytatja, illewe a véleményezési eljárás |eztlrását követően haladéktalanul jóváhagyásra
előte{esai az onkormányzat Képviselő.testülete elé, amennyiben az 5.4. pontban foglalt
módosításľa, illetve kiegészítésre vonatkozó kötelezettség teljesítéséról a Cé|
megvalósítója gondoskodik.

Jelen megállapodás és tźltgya kapcsán a Felek kötelesek jogaikat és kötelezettségeiket a
jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakorolni. Felek megállapodnak tovźlbbá,
hogy haladéktalanul tájékozlatják egymást a jelen szerződéssel összefüggésben felmerĹilő
valameĺnyi lényeges köľülményrőI,igy kiilönösen azokĺőI, amelyek aTervező által készítendó
tervdokume ntácíór a vonatkoznak.

Teljesítés fęltételei

5.1 A telepĹilésrendezési tervdokumentáció teljesítésének helye az onkormányzat székhelye. A
teljesítés történhet személyesen vagy postai úton történő átadással. Postai úton történő
źltadás esetén a teljesítés napja a postára adás keltę.

5.2 A Cél megvalósítója köteles gondoskodni arról, hogy a tervđokumentáció a szerzíídés 3.
számu mellékletében rész|etezett tartalommal és ütemezés szeiĺt, az ott meghattrozott
számí példányb an az Önkormá ny zat r észér e átadtsr a keľülj ön.

5.3 Felek megállapodása alapján a tęrvđokumęntáciő elkészítése abban az esetben számit
teljesítettnek, amennyiben mind az onkormányzat, mind a Cél megvalósítója a teljesítést
írásban visszaigazolja.

5.4 Az onkormányzat a tervdokumentáció teljesítése, részteljesítése elfogadásźú akadá|yoző
kífogás esetén aZ źLtvéte|tő| számított 15 munkanapon belül köteles esetleges észĺevételeit a
Cél megvalósítójával és a Tervęzővel írásban közölni, a későbbiekben is érvényesíthető
szavatossági jog fenntartásérya|. A Cél megvalósítója köteles gondoskodni arrőI,hogy a az



6.

4

elfogadott észrevételek a|apján Tervęző a terv-dokumentációt ésszerĺĺ határidőn belülkiegészítse, illetve megfelelően módosítsa.

Szerzói jog

6.1 Míután a jelen szerződésben rész7etezett településrendezési tervdokumentáció szerzőí jogi
védelem alatt á||, ezélt sziikséges a Tervezőhozzájáru|ása a\lhoz,hogy arrnak túađásautĺín atervdokumentáciőt a Cé| megvalósítója valamint az onkorm ányzat bármely továbbidíjfizetés nélktil je|en szerződés céljának megfelelően, valami;;í-;; óotääeny"ut ujogszabályi ľendelkezések által előírt és bizosíĺott keręteken belül szabadon felhasználja
/lásd ktilĺinösen a 6.2.-6'3. pontokban foq|alt jogosultságokat). Cél meg,,alosito.1a vá|la|ja,
ľ* ". 

szerzói jog jogosultjanak hoz,ąarulisřt i"t"''"pontban foglařakra ńatkozóan
oeszęrz|.

6'2 A tervdokumentáciő ľendelettel jóvahagyott munkaľészeke az onkormányzat kiköti amindenkori váItoztatásra' továbbtervezésre és nyilvánosságra hozata|ra vonatkozó
ľęndelkezés jogát.

6.3 Szerződő Felek a kész terveket (településľendezési dokumentációt) jogosultak
nyilvánosságra hozni. A nYilvanosságra hozindő anyag nem tartalm azhat a jogszabá|y, aCél megvalósítója vagy az onkormányzat źita| ú"äl-u.,,uk vagy titkosnu]k t"kint"ttinformációkat, erre vonatkozóan a szerződő felek köteleset egym;śt előzetęsen írásban
ngyelmeztetru.

6.4 Az onkormányzat és a Cél megvalósítója egyaránt köteles aTervezi| nevét felttintetni atervek nyi lváno s sá gr a hozatalakor .

Az |-3. számis' mellékletek je\en szerzódés elválaszthatatlan részétképezik.
A telepĺilésrendezési kötelezettség tényét az Ingat|an tulajdonos tulajđonát képező a
JJ.alatti ingatlanra a a jelen szerződsben vállalt kĺitelezeitségek teljesítése érdekében az
9Ń"ľí:ľa!.!epvzt5iének megkeľesésére az ingatlan-nyilvántartétsua ĺel kell jegyezt ętni azEtv 30/A.$ (4) bekezdése szerint' A kötelezettšeg meis'űnéset követő ls nffi belül azonkormányz at jegyzője megkeresi az ingat|anigyi nätosalo t a tśnytöľlése érdekében.
Szeruődó felek jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésękben a Ptk., továbbá azÉtv. ésa 3 I 4 / 20 | 2.(xI. 0 8') Korm. rendelet vonatkozó rendelkęzéseit tekintik iránvadónak.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindęnben megegyezot, jóváhagyő|aga|áiqák.

Me1lékletek:
1. sz. melléklet _ Telepítési tanulmánýerv

7.

8.

9.

Budapest,20l5.

Budapest Főváros VIII. kerület.
Józsefuáros onkormányzat

képviseietében
Dľ Kocsis Máté
polgármester

CORVIN Zrr.
képviseletében

Tatár Tibor igazgatősági tag
Földi Tibor igazgatősági tag

Cél megvalósítója



Jogi szempontból ellenje gyzem:
Rimán Edina

Jegyzo
nevében és megbízásából

tlľ. Mészáľ Erĺka
a|jegyző

Fedęzet: az onkorman yzat részéről pénngyi
fedęzętet nem igényel.

Pénztigyileg elldegyzem:

Páris Gyuláné
p énzl,:'gy i ij'gy o s ztá|yv ezető

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap
lngatlan tulajdonosa
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BUDAPEST, vIIl. xBnÜĺ-nT SZIGoNY UTCA _ rouo UTCA - ľoxły
ĺÁľos UTCA _ pnÁľnR UTCA ĺ.ĺ,ľĺ,r, Ha.ľÁnoĺ,r tzs.os rovrľnn

voNATK ozo ľnr,opÍľÉ sr ľaľĺur,ľĺÁľyTERv
TARTALoMJEGYzÉx

1. vlzscĺ.rAToK
A tertilet általános ismeľtetése
Teľületfe lhasználási v ízsgáLat
Tulaj donvi szony v ízs gtńat
Zö ldfe 1ü1 e tek v izs gtĺIata
Környezeti adotts ágok v izsgálata
Közlekedési vizsgálat
Közművek vizssáIata

V-l Tervezési tertiletlehatárolása
v-z-I Légifotó a teľvezési területről
v-2-2 Foldhivatalialaptérkép
V-3-1 Ęnul"t vizsgźúat
v-3-2 Eptilet vizsgáIat(FoTo)
v-4-| Kivonat ĺorÉsz. _ clvezeti terv
v-4-1 Kivonat ĺórÉsz - övezeti terv
v-4-3 Magasságikoľlátozás
V-5 EpületállagvizsgtĺIat
V-6 Tulajdonviszony vizsgtiat
v-7 Teľületfelhasználási vízsgźiat
V-8 ZöldfelületvizsgáIat
V-9 Kcizlekedés vizsgálat

átrĺézeti
źúnézeti
m: 1:1000
m: 1:1000
m: 1:2000
m: 1:2000
m: 1:1000
m: 1:2000
m: l:1000
m: 1:1000
m: 1:1000
m: 1:1000
m: 1:1000

2. JAVASLATOK
Városrendezési j avaslat
Zöldfelületek fej lesztési j avaslata
Kĺirnyezetvédęlmi j avaslat
A j avasolt beépítés köľnyezeti hatásai, kĺirnyezetterhelés
Közlekedési javaslat
Közműfej lesztési j avaslat

J-l Beépítésijavaslat m:1:1000
J-2 Közlekedési javaslat m: 1:1000
J-3 Látványképek tttnézeti
sZ-I Szabéiyozási javaslat m: 1:1000
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voNATK ozo ľnr-npÍľÉsr ľa.ľuĺ-vĺÁľyTERv

Tervező:

Városrendezés:

Zöldfeliiletek:

Környezetvéđelem:

Közlekedés:

Közmiivek:

Korényi és Társai Építész Kft.
1113 Budapest, Edömér u. 4.

Korényi András
TT1 01-2s90101

Nagy Csilla
TT1 01-1210/06

Nemes Zolttn
szKt 0l-5053

Nemes Zoltán
szKl 01-5053

Rhorer Adám
Kl 1-01-3157

Molnár Péteľ
Mobilterv 2000 Kft.
Pendli Gábor
GTF Kft.
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VAROSRENDEZESI VIZSGALATOK

A terület általános ismertetése
A teľtilet az ilgynevezętĺCorvin sétáný leztrő tomb. A Corvin sétán a Corvin mozitóI
indulva a köruttal párhuzamosan halađva a Bókay János utcáig terjed.
A Corvin mozi háta mogötti teľĹilet évtizedeken tú a váľos elszlömösödött része volt. A
régihźĺzaknagy része az l920-as években éptilt ki, és sokukat megéptiltĹik óta nem
újították fel. A 22hekttĺos teľületiĺ Corvin Sétány projekt 2.800 új lakást, 150.000 nm
új irodát, 10.000 nm-nyi új kozteľületet és egy egyedülálló K+F központot is magába
foglal majd.
Korábban is volt máľ egy rehabilitációs kíséľlet: 1965-ből maradt fent egy terv, amely
paneles lakóteleppel váltotta volna fel a már akkor is rehabilittĺciőra szoruló területet.
Az akkori nagy álmokból végül csak a Szigony utca, Práteľ utca néhány panelháza
épült meg.
A pľojekt 2000 köriil indult be, majd 2002-re született meg aZ első ľendezésitew a
területre. 2004-ben került a projekt befektetői oldalľól a Futureal csopoľthoz, akik a
négy vállalatot töm<irítő Corvin Rt.-től vették źú a fejtesztés jogát, majd jeles
ép íté sz eket kéľtek fe| a htnak me gterv ezé s éľe.

Napjainkramár több ĺitem is elkészült, illefue az épitkezések folyamatban vannak. A
125-ös tömb északi felén jelenleg is folyik a leendő NOKIA széL<ház építése. A 125-ös
tömb déli felén is elindult a C5 irodahtntęĺvęzése, melynek soľán merĺilt fel a jelenleg
hatályos ĺorÉsz móđosításćĺnakigénye a Szigony és Tomő utca sarkát érintő
párkánymagasság tękintetében.
A jelenleg hatályos rcrÉsz szerint az énrúettteľĹiletęn a Szigony és Tömő utca
sarkán a Szigony utca mentén 16,0 méteres mélységben maximálisan 18,0 m a
párkánymagasság, ezentűI30,0 m. Az épulet tervezése során a teľtilet
váľosszerkezetének tanulmányozása során felmeľtilt ennek a magassági megkötésnek a
módosítása.

ovezeti vizsgálat
A jelenlegí hattĺIyos JOKESZ szerint a teľiilet a 125-ös tömb, melynek övezeti
besorolása
Ll.vilI jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosĺas lakóteriilet építésĺ tivezeteinek
részletes előírásai
225

(1) Az LI.VIII jeliĺ építési övezetek terĹiletén
a) Az épületek fÓldszinti beépítési méĺtéke _ teremgarázs, intézményi,

kereskedelmi funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazźsa esetén _
az L-Y[I-kivételével_ elérheti a l}0oÁ-ot

b) A felső szintek beépítési mértéke, amtn meglévő éptiletek utólagos
udvarlefedése esetének kivételével_ nem haladhatja meg az el'oirt beépítési
mértéket.

c) Az építési ovezet teľületén létesítendő iĄ|akohźnban kiskereskedelmi
rendeltetési egység csak az épület pinceszintjén, fĺildszintjén, valamint első
emeletén alakíthatő ki, a bruttó kereskedelmi célú szintteľĹilet legfetjebb
1.000 m2Lehet..



ď) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tarta|mazőkoziĺtézményi és
szállásj ell egu iĺtézmények éptileteinek beépítési méľtéke az 1 . szźtmu
täb|tnatbaĺmeghatározottmértéktől eltéľő lehet, foldszinti beépítés elérheti
a 100 oÁ-ot, földszint fölötti beépítés elérheti a80 o/o-ot, azLI-YIII- jelű
építési öv ęzet kivételével.

e) Meglévő tetőtér _kízttrőIag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető,
de az ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterĹileti mutató éÍtékét nem haladhatja
męg.

Đ Alapfokú önkormányzatifelađatokat eIIátő iĺtézmények esetén az
építménymagas ság I . számu ttlb|tnat szerinti legkisebb éľtékének le galább
6,00 méternek kell lennie. A csatlakozásnźi az iLleszkedés szabályai t kell
alkalmazni.

(2) Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kíalakitźsźra
vonatkozó

(3) paramétereket a |. szttmttttb|ázattartalmazza.

s saroktęlęk ęsetén
I mé|ygarázs létęsítésę ęsętén

Területfelh asználásĺ vĺzsgálat
A tertileten korábban zártsoraan beépített, jellemzoen 2-3 szintes lakőhź.zak álltak. A
Corvin sétány pľojekt keretében a tömbben az épiLetek nagy részét elbontották. A
tömb északi részén a telkeket egyesítették, jelenleg a NOKIA szék'házának építése
folyamatban van. A Práter utcában megmaradt épületek lakóéptiletek, melyek
földszintjén üzletek taláIhatok. A Bókay János utca 34. szám alatt talá|hatő a Gólya
Sztivetkezeti Presszó és Közösségiház, mely sok alternatív kulturális eseménynek ad
helyet.
A tömb déli ľészében a Tĺimő utca mentén egy kivétellel (hrsz:36213) A lakóépĺiletek
még állnak, de ezek egy része lakatlan' A Tomő utca 26. szátm alatt źiI a Főváľosi
Települést isztasági é s Környezetvédelmi Kft haszn źiaton kívĹili épül ete.

Épület vĺzsgátat
A tömbbentaltihatő meglévő épületek muszaki áIIapota kivételnélkülkifejezetten
rossz' A36212 és 36225 hľsz-ú épiiletek helyi védelem aIattźi|nak.
A teľületet éľinti magasságikorlttozás, melynek magassági korlátja 50,0 m. Az ovezeti
előírásoknak megfelelő építménymagassági (16'0-25,0 m) és épiiletmagassági
kor|átoztĺs (18,0/30,0 m) jóval szigorubbak, így atęwezętt éptiletet ezÍLem érinti.
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Tulaj donviszony vĺzsgálat
A tervezési teľĹileten taIáIhato telkek tulajdonviszonyait az aIźlbbítthlázattartalmazza.

HRSZ.. TULAJDONVISZONY
36212 bęlteľület Ttnsashtlzi tulaidon
36213 beltenilet Fufureal Ingatlanbefektetési Alap
36214 belterület Fővárosi Településtisztasági és Köľnyezetvédelmi Kft.
36215 belteľiilet Társasház tulaidon
36216 beltertilet VIII. keľü eti tnkormányzat
36217 belteľĹilet VIII. keľĹi eti onkormźnvzat
362t8lI belterület Futuľeal Ingatlanbefektetési Alap
36fr9tr belterĹilet Futureal In eatlanbefektetési Alap
36219t2 bęlterĹilet Coľvin 4IrodaházKft.
36225 belteľĹilet Ttrsasházi tulaidon
36226 belterĹilet Corvin 4lrodaházKft.
36227 belterĹilet Társasházi fulaidon
36228 belterület Maeán tulaidon
36232 beltenilet Futureal Ingatlanbefektetési Alap
36233 belterĹilet Futureal In gatlanbefektetési Alap
36f34 belteľĹilet Fufuľeal Insatlanbefektetési Alap
36235n belterulet Táľsasházi fulaidon
36235/2 beltertilet Társasházi tulaiđon



ZoLDFEr-Ür-nľr ADoTTSÁcor vrzscÁr,a'ľ

A tewezési teľtilet Budapest VIII. keľületének a Corvin sétány téľségében Iévő, mttr

ma is fejlesztés-áltépítés alatt lévő tombje. A tömböt aPrźńer vtca, a Szigony utca, a

Tömő utca és a Bókay János vtca határolja. A teľvezési tömb ztqa a Corvin sétány
széles, gyalogos zonáját, mely utcabútoľokkal, vendéglátó teraszokkal és kiemelt
szegélyĹĺ zölđfeltiletekkel berendezett.
A tervęzési tombot határoló utcák sziĺkek,teljesen fátlanok. Csupán a Práter utca
35728144 |lrsz szám,ő telkének előkertje, valamint a Bókay János utca 36236/2 hrsz
telkének keskeny előkertje cserjékkel betelepített és fásított.
A vizsgált teľĹilet kozelében van a Molnáľ Ferenc tér, mely a közvetlen köľnyezet
egyetlen korlátlan közhasznáIatu zölđfeltilete. A téľ lényegében egy bekeľített,
intenzíven fásított, átlós sétautakkal fehárt, padokkal berendezett, kismérettĺ pihenő
közkert, mely az egyébként siĺnĺn beépített váľosrész értékét növeli.
A tervezés tźĺrgyźlt képezó konkľét tömb eredetileg zártsoríaĺ beépített, kis belső
keľtekkel és néhány fáxal ľendelkező tipikus józsefvárosi tömb volt. Ma mtr tĺtépités
alattvan, Az építési munkálatok a tömb jelentős részét igénybe veszik, ezéľt csak egy-
egy véletlen szeľĹĺen megmarađt fa és paľlag képezi a tömbon beltili zöldfelületi
adottságokat.

ronľyn ZETI ADoTTSÁcox VIZSGÁLATA

Zajterhelés vĺzs gálata
A tervezési tömb zajteľheltségét a Főváľosi Stľatégiai Zajtérkép ađatai alapjtn
vizsgáltuk.
http://terkep.budapest.hrr/website/zajteľkep-bp4lviewer.htm?WlN:frame
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A figyelembe veendő, a jelenleg éľvényben lévő határértékek nagyvárosias beépítésű,
vegyes területeken gyiĺjtő út mellett nappal 65 dB, éjszaka 55 dB túllépését nem teszik
lehetővé' Mivel a stratégiai zajtéľkép adatai szerint határénék tťrllépés nem
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A tervezési teľtiletet Vasúti zajterhelés neĺn éľinti'
Mivel a területen működő ipaľi-üzerni objektum nenr található' pontfonás jellegű
zajterheléssel neln kell számolni'

mutatkozik. zaiteľhelési korifl iktussal neln kell szárnolni'
Vasúti zaiterhelés na



Légszennyezettség vizsgálata
A térség levegőszennyezet1ségét aFővtrosi Automata Mérőhźůőzat aďatai alapján
vizsgáltuk.
http : //leve gomino se g.hu/automata-merohalozat
Budapest VIIL keľ. Telekĺ tér
CO
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Budapest V. ker. Erzsébet téľ
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Benzol
egészségti gyi hatźréÍték (24 óľás) 1 0 p1lm3
nincs ađat

Noz
egészségü gyi hattréÍték (24 órás) 85 pE m,
nincs adat

A Teleki téľi és azBtzsébet téri mérőállomások adatainak egybevetésével a
következ ők áÍIapíthatók me g :

A térség levegőszennyezettsége a szénmonoxid, abenzo| és a kéndioxid
szeĺrly ezőanyag ok e s et éb en j e l Iemz ő en j e lentő s en hattlr érték alatti, azaz ke đv ezo .

Ugyanakkor a gépjárműforgalombőIszármaző szźůIő por és a nitrogén-dioxid
szeflÍIyezettség tartósan határéľték közeli és azt gyakorta jelentősęn meg is haladja. A
hatćrértéket időnként meghalađja az ózon terhelés méľtékę is.
Mindez a Budapest belső pesti kerĹileteiben jellemzőnek tekinthető általános
levegőállapotnak megfelelő. A levegőminőségen itt csak a beépítés jelentős
fellazításával, a gépjtrmíi közlekedéskorlátozásával és a zöldfeltileti boľítottság,
ęlsősoľban a fásítottság artĺnyának a növelésével lehet javítani.

KoZLEKEnÉsI VIZSGÁLAT

Kiizrĺtĺ háilőzati kap csolatok
A teľĹilet foifihźńőzati kapcsolatátaz Ütt0ĺ út biztosítja, a Nagýemplom utcánál és a
Szigony úcáná||evo jelzőlámpás csomópontok a nagyíves kanyarodásokat is lehetővé
teszik.
A Nagykörut felől a megkozelítés a Prtlter utcán lehetséges, az utca a Leonardo da
Vinci utcáig kelet felé egyittnyĺ' a Szigony utcáig kétiráný forgalmú. A tomböt
délről határoló tclmő utca nyugat-kelet irányban egyirányú.
A Corvin sétányt észak déli kźĺnyban keresztező kiszolgáló utak egyirźtĺyil
útp áronként funkcionálnak.

Ktiziisségi közlekedésÍ kapcsolatok
A Corvin negyed fő kcjzösségi közlekedési kapcsolata az M3 metróvonal a teľĹilet a
Klinikák és a Corvin negyed állomástól 350 illetve 650 métene van.
A 4-6-os nagyköruti villamosok megállójának távolsága 650 m.
A Baross utcán közlekedő 9-es autóbusz és 83-as trolibusz a teľtilettől 350 métene
halad el.

Keľékpáros és gyalogos kapcsolatok
A területen önálló kerékpáros háIozat nincs, a kiszolgáló utcák kerékpáľos
közlekedésre alkalmasak.
A gyalogos kapcsolatok tengelye a Coľvin sétány. A Klinikák metľóállomás felé a
Szi gony utca biztosít kapcsolatot.



Parkolás
A Corvin negyed megvalósult éptileteihez a szükséges parkolókat gartnsban helyezték
el. A tervezett épületek köZül a Bókay János utca és Szigony utca közötti hodaház
méIygarázsában 299 férőhely létesüI, a Práter utcai tervezett parkolőház kapacitása
166 férőhely.
A kozterületi parkolás a Práter utcában kétoldali leállósávon, a tobbi egyirányu
kiszolgáló utcában egy oldalon történik (Bókay János u., Szigony u', Tömő utca).
A tömb déli részén levő lakóhźnak,naknincs telken beltili parkolója.

rcÖzwa vIZSGÁLAT

Előzmények:
A tewezési teľületet ę|Itńő kozmiĺhálózat vizszíntes és magassági vonalvezetését az
tizemeltetői ađatttrakban fellelhető nyilvántaľtás és helyszíni szemĺevételezés aIapjáĺ
tĹintettĹik fel.

Vízellátás
A tervezési tenilet a 20. Pesti a|ap nyomáscivezetben helyezkedik el. A teľtiletet ellátó
medence fenékszintj e |37 ,92 m Bf.
A Bókay János utctlbaĺjelenleg a Prátęr és Tömő utcák kozott l00 ov. víznyomócső
tizemel.
A T<imő és Apáthy István utcák között a 100 öv víznyomócső mellett párhuzamosan
még egy 300 ac fővezeték is hald egészen azuĺai úti 300 ac vezetékig.
A Pľáter ltcában az ott lévő, NA 400 ac fővezetékkel van összekötve szintén
szakaszoló tolozźĺr beépítésével. A Práter utca és Tomő utca a|att máľ 150 göv vezeték
kertilt kiépítésre a 100 öv helyett.
A már lebontott épületek tires telkein az ivővizbekötések elvileg Levágźsra keniltek, de
a ľégebbi bontásokná| ez a 3I.,33.,25.,37,39., és a 4|,, szźlmí ingatlanoknál
bizonýaIan. A 45. szźlmu ingatlanoknál a Tömő utcai bekötés é1, de a Bókay János
utc ai b izon ýalan. A V í zmű ĺy i|v tĺntartási r ajztĺn ezek mé g s zerep e lnek.
Azutcábanjelenleg 1 db altalaj és 2 db fÓldfelętti frizcsap van.
A tervezési tertileten az FCSM Zrt.U-0307II120I5. számuközműnyilatkozata (lásd.
Melléklet) alapjan a közcsatoľnák állapota megfelelő, hiányzó bekötőcsatorna nincs.
Az űtépitéshez fej l eszté si é s iizemelési szemp ontb őI a P r źltęt utca vonatkozástlbaĺ
észrevételt nem tesznek.
Azutcatengelyébe taláIhatő a80lI20T té,70l|05 T té szelvényű egyesített rendszęrú
csatoľna, melyre az úttesten meglévő 30 x 30 -as víznyelők is be vannak kötve.
A Práter utca tengelyébe taláIhato egyesített rendszerií csatomára kĺjtnek a
Nagýemplom, a Leonardo da Vinci és a Bókay János utcák keresztęződéseiben 63195

T té, míg a Szigony utcáná| |08l|62 T tipe szelvényű egyesített rendszeriĺ csatornák.



Vízelvezetés
A Fővárosi Csatornázási Miĺvekzrt. adattártlbő|beszerzett adatok szerint ateruLetet az
al ább i kö zc s atorn a hź.Jő zat hatźr olj a:

A tervezési teriileten egyesítet renđszerű csatornahá|őzatot tizemeltet a Főváľosi
Csatomázási Mĺívek Zrt' amelyek állapota megfelelő.
A Bókay János utca tengelyébe található a 63195 T té szelvényú egyesített rendszer{l
csatorna, melyľe az úttesten meglévő 30 x 30 -as, 35 x 35 -os és a Tomő utcai saroknál
3 db 50 x 50 -es víznyelők is be vannak kotve.
A Tömő és Práter utca között Bókay János utcában a 63195 T té szelvényii csatoľna
egytészt a Tömő utcai 63195 T té szelvénytĺ egyesített rendszeriĺ csatornába, másrészt
a 36. számt ingatlan előtt lévő aknától esésirányváltással a másik irányba a Ptáter
utcai70lI05 T té szelvényú egyesített rendszeríĺ csatornába köt be.
A Práter utcában a Bókay János és Szigony utca között, azutcttban tizemelő 70l|05 T
té szelvényű egyesített rendszenĺ csatornába kötnek be az úttesten meglévő 30 x 30 -
as víznyelők. A Pľáter utca tengelyébe talźĺ|hatő 70lt05 T té szelvényíĺ egyesített
rendszeríĺ gytĺjtőcsatorna a József körut felé lejt.
A Szigony utca jelenlegi tengelyébe talá|hatő a 1081162 T tipe szelvényĹi egyesített
rendszeríĺ csatorna, melyre az úttesten meglévő 35 x 35 -ös víznyelők is be vannak
kötve.
A Szigony utcai 108/|62 T tipe szelvényĹi egyesített rendszeru gyĘtőcsatoľna a Tömő
és Práter utca közott azĺJIIőíút felé lejt.

Elektromos eneľgiaellátás
A tenilet villamoseneľgiával ellátott teľület. Az energiaellźtás 10 kV-os és 0,4 kV-os
kábelen töľténik.

Kiizvilágítás
A me g1 év o ko zv i\ágítá s i rend s zer tźtpp ontj ait a kozéplki s fe szĹilts é gű
trans z foľm áttoúilomźls okb a te l ep í tett kö zv íIźĺgitás i kap c s o 1 ó e gys é g ek kép ezik.
Az innen kiinduló kozvilágitási áramkörök kisfeszültségű földkábelhźilőzatok'rő|
üzemelnek.

Hőenergia ellátás
A teľtileten meglévő lakó-, inÍézményi épületek fűtésére és használatime|egviz
előái|ításźlra ľészben téwhó, valamint folđgáz és villamos energia á11 a rendelkezésre,
helyenként még hagyományos fűtés is előfordul.

Fiildgázellátás
A terĹileten nagyközép és középnyom ź.sű hźiőzatok szabad kapacitással rendelkeznek.
Práteľ utca - DN 400 ac.- dn 200 PE
BókavJános utca - dn 200. 160 PE
Tömő utca
Szigony utca

-DN300a-dn160PE
-DN200a



Távhő ellátás
A tew ezęĺt k o daház hő etlátás ához sz{iks ége s hőtelj e s ítméný a p oľ,tv Zrt. a
Kelenföldi hőellátási körzet szabad kapacitásából biztosítani tudja. Az épületnek két
hők<izpontj a\esz. A Práter utcai meglévő DN500-as geľincvezeték38-2-2310 és 38-2-
2320 j elű aknáib ó 1 szĹiksé ges az ij v ezetékeket lec satlakoztatni.

Távktizlő.háiőzatok
A térség a Magyaľ Telekom Nyľt. Budapest l-es hívósztĺmupľimerkörzętéheztartozík.
A primer kdrzetben a Magyar Telekom Nyrt. az igéĺyek fiiggvényében és a muszaki
lehetőségeknek megfelelően biztosítj a a tźlvkozlési szolgáltatásokat, amelyen a hang és

ADSL Internet és IP TV szolrgźútatás érhető el.
A Nemzeti Hírkozlési Hatóság nyilvántartźsa alapjtĺn, a heIyhez kötött híľközlési
létesítmények foldrajzi számozási teľtilet I korzetsztĺmtĺra 75 tovź,ŕbi szolgáltató is
rendelkezik engedélyezett számmezővel, és (vagy) szolgáltatási engedéllyel az

alźĺbbiak szerint (a teljesség igénye nélkĹil) :
ANTENNA H{-INGARIA Zrt.
DIGI Kft.
INVITEL Zľt.
MVM NET Zľt.
NET-TV Zľt.
UPC Magyarország Kft.

Mobil távközlés
A terület mobil távközlési ellátás szempontj ából lefedettnek tekinthető.

Telekommunikáció
A területen a szélessávú kommunikációs és televíziós miĺsoľ terjesztés szolgáItatźtsokat

többek között aMagyar Telekom Nyľt., azUPC Zrt., aNET-TV Zrt., és a DIGI Kft.
biztosítja.
A térségben eléľhetők a mtĺholdas kapcsolatokon keresztĺiltclrténő szoIgźútatäsokat

kínáló társaságok (a Magyaľ Telekom Nyľt., azUPC Zrt., a DIGI Kft., az Antenna
Hungáľia Zrt.) véte|i lehetőségei is..
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Tervezési terÜlet hotóro

rÉszÜ rĺ nz Állłł*,ĺl ALAPADATo K rrlH RszNÁlÁsÁvRL

Budopest V|||' kerÜlet, Szigony ufco - Tömő utco
- Bókoy Jinos utco - Próter utco óĺto| hotorolt

l 25-ös tömbre vonotkozó te|eoítési
tonuImónyterv

(olzcrm:

TERVEZÉsI TERÜ LET LEHATÁRońsn v-l
ffi ronÉNyl És ĺÁnsnl ÉpÍrÉszlnoon rrĺ.

l l l3, Budopest, Edömér Utco 4. T/F:0ó l 4óó0 300

/órosrendezés,Épĺľészet:

roęÉNyl RNoRÁs TTl o'|-259olol
NAGY csll IA TTl ol-l2lo/0ó

|ö|df eILiIeÍ,kömyezetVédeIem :

lrmrs zoLlÁN szKl 1-0]-5053 ótnézeti

(ofekedés:

nHoneę ÁoÁpĺ Kl l-o]-3]57
lÜ|so kozmÚ:

ltĺol-ľĺÁR ľÉlrn 1vĺobĺterv 2000 Kfi.)

)tum:

2015. szeptember
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Tervezési teru|et hotóro

KÉszÜLT AZ Áupĺl ALAPADAToK FELHAszNÁLÁsÁVAt

Budopest V|||. kerÜ|et, Szigony Utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco óĺto| hotóroli

1 25-ös tömbre vonotkozó te|epítésĺ
tonulmonyierv

lojzcím:

tÉolrorŐ A TERVEZÉsI rrnÜtrTRŐL v-2-l
ffi ronÉľyl És rÁęsnt ÉpíĺÉszlęooĺ rrĺ.

l l l3, Budopest, Edömér utco 4. T/F: 0ó 'l 4óó0 300

y'órosrendezés'Epítésze|:

ronÉNyl nuoRÁs TTl 0l-2590/0l
NAGY cs|LLA TTl 0l-l2l0/0ó

lö|df e|Ü|et.kömyezetVédeIem:

NEMES zoLTÁN szKl l-ol-5053 ótnézeti

löŹekedés:

ęHonen ÁpÁvĺ Kl l.ol-3l57
(Ü|só közmÚ:

łr,ĺolNÁn pÉren (uooĺterv 2O0O Kft.) 2015. szeotember
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Práter utca parcolz)

Losy lmre utca
(s6127)

36128/1

pü62J2)
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-
F6,1ą
ar-1

Tervezési tenjIet ho1óro

JelenIegi teIekhotór

He|yĄzi szóm

Hózszóm
rÉszÜlr nz Állnpĺl ALAPADAToK rrlHnszľĺÁńsÁvĺt

Budopest V|l|. kerÜ|et. Szigony utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco ólto| hotóro|t

l 25-ös tömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

FÖLDH |VATAL| ALAPlÉnrÉp
v -2-2

ffi ronÉNv És rÁęsnt ÉpÍrÉszlęooł rrr.
l I l3, Budopest, Edömér utco 4. I/F:oó 1 4óó0 300

/óĺosrendezés,Epíľészet:

ronÉĺyl RlĺoęÁs TTl 0|-259ol0l
NAGY cs|LLA TT| 0l-'l 2|0/0ó

zö|df elÜ|el,kömvezetvédeIem :

NEMES zoLTÁN szKl l-0l-5053 M = l:'|000

(öżekedés:

nHoęe ę ÁoÁm Kl l -o1-3l 57

(Ü|só könÚ:

lrĺot-NÁn ľÉren 1ruĺooilterv 2000 Kft.) 2015. szeotember
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Práter utca patooĺz)

Je|mogyorózol:

Ft Tervezési tenj|et hoÍóro

JeIenIegi te|ekhotór

ÉpÜ|et

Szintszóm
He|yi véde|em
o|ott ó|ló épÜ|et

W
tFrĺl

Lósy lmre utca p612

36128/1

36ną He|yrojziszóm

r,1 Hőzszőm
KÉszÜLT Az Állnut ALAPADAToK FELHAszNÁLÁsÁVAt

Budopest Vl||' kerÜ|et, Szigony Utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter uico ólto| hotórolt

l 25-ös tömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

ÉpÜlrrvlzsGÁLAT v-3- r

ffi ronÉľĺyl És ĺÁęsel ÉpÍĺÉszlnooł rcrľ.

I l 13, Budopest, Edömér utco 4. T/F:0ó l 4óó0 300

Vórosrendezés,Építészet:

KoRÉNY| ANDRÁs TT| 0l-2590/0l
NÄGY cŚ|l I A TT| ol-l2lo/oÁ

lö|dfe|Ü|e|,kömyezetvédeIem :

NEMES zoLTÁN szKl l-ol-5053 M = l:1000

(ofekedés:

RHoRER ÁDÁM K'l l-0l-3157

lÜ|só közmÚ:

MoLNÁR ľÉĺrn 1uobi|terv 2000 Kft.) 20|5. szeptembeĺ



Jelmogyorizot:
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Tervezési terÜłet ho1óro

JeIenlegi te|ekhotór

He|yrojzi szóm

Hózszóm

W
r_--:-:---
lF+rl

EpureT

Szintszóm

Lósy lmre utca p612?)

He|vi véde|em
o|ołt ó||ó éoÜle|

rłĺ11
'm

KÉsZÜLT AZ Áułĺ| ALAPADAToK FELHAszNÁLÁsÁVAt

Budopest V||l' kerÜ|et, Szigony Utco - Tomő utco
- Bókoy Jonos Utco - Próter utco ó|to| hotoro|t

l 25-ös tombre Vonotkozó telepítési
tonuImónvterv

lojzcĺm:

ÉpÜlrrvlzscÁLAT ( FoTŐK )

lEszom:

v -3-2
ffi KoRÉNY| És ĺÁęsnl ÉpÍrÉszlęoon rrr.

l l l3, Budopest, Edömérutco 4. IIF:.06 1 4óó0300
y'órosrendezés,Epítészet:

KoRÉNYl ANDRÁs nl ol.259olol
NAGY csĺ| lA TTl ol-i2lo/oá

:oldf eltiIe|,kômyezetvedeIem:

NEMES zoLTÁN szKl l-o'|-5053 M = l:2000

(ö'ekedés:

RHoRER ÁDÁM Kl l-ol-3l57
(Ü|só kömÚ:

MoLNÁR PEÍER (Mobĺlterv 2000 Kft.) 2015. szeptember



F Tervezési terÜlet hotóro

Errfl Építésitömb és sorszómo

- 

Pórkóny e|téró utcoĺ mogossigo

|_'É* l Pórkóny qegengedett
regnogyooo mogossogo KÉsZÜ LT AZ Állnn,ĺl ALAPADAToK FELHASZNÁLÁSÁVAl

Budopest V|||. kerÜ|et.Szigony Utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos Utco - Próter uico ó|to| hotóro|t

l 25-ös tömbre vonotkozó te|eoítési
tonulminvterv

lojzcím:

JOKESZ KIVONAT v-4-t
ffi KoRÉNY| És rłęsłl ÉpÍrÉszlęoon rn'

I l l3, Budopest, Edömér utco 4. ÍlF:0ó l 4ó60 300

/órosrendezés,Epítészet:

KoRÉNY| ANDRÁS TTl 0l-2590/0l
NAGY c.slLLA TTl 0l-l2l0/0ó

|ö|df e|Ület,kömyezetvédeIem:

NEMES zoLTÁN szK| 'l-ol-5053 M = l:2000

(öŻekedés:

RHoRER ÁDÁM Kl l-ol-3157

(Ü|só közmÚ:

MoLNÁR PÉTER (Mobi|terv 2000 Kft.) 2015. szeptember
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Tervezési tenj|et hotóro

|tffil] Építésitömb és sorszómo

- 

Pórkóny e|téró utcoi mogossógo
Pórkóny megengedett
Iegnogyobb mogossógo KÉszÜLT AZ Álnĺ,ĺĺ ALAPADAToK FELHASzNÁLÁSÁVAt

Budopest V|||. kerÜ|et.Szigony utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos Utco - Próter utco ó|tol hotóro|t

l 25-ös tömbre Vonotkozó te|epítési
tonulminyterv

lŐrÉsz K|VoNAT l v-4-2
ffi KoRÉNYl És ĺÁęsnl ÉpÍrÉszlęooĺ rrĺ.

l l l3, Budopest, Edömér utco 4. T|F:06 1 4óó0 300

/órosrendezés,Epítésze|:

KoRÉNY| ANDRÁS TTl 0l-2590/0l
NAGY c.s|l IA TTl 0l-l210/oó

|ö|dÍe|Ü|e|,környezetVédeIem :

NEMES zoLTÁN szKl l-01-5053 M = l:1000

(öżekedés:

RHoRER ÁDÁM Kl i-ol-3l57
(Ü|so kozmÚ:

MoLNÁR PÉTER (Mobilterv 2000 Kft.) 2015. szeptember
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F- Tervezési tenj|et hoÍóro

ffi 50 méteres mogossógi kor|ótozós

KÉsZÜLT Az Ált-łlr,ĺl ALAPADAToK FELHASZNÁńsÁVAl

Budopest V||l. kerÜ|et, Szigony Utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos Utco - Próter utco ó|to| hotóro|t

l 25-ös tombre Vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

MAGAssÁGl KoRLÁToZÁs v-4-3
ffi KoRÉNY| És rÁnsłt ÉpĺrÉszlęooĺ rrĺ.

l l l3, Budopest, Edömér utco 4. T/F:0ó l 4óó0 300

/órosrendezés,Építésze|:

KoRÉNY ANDRÁS TTl 0l-2590/0l
NAGY csl| |A TTl 0l-l210/oó

zö|df e|Ü|et,kömVezetvédelem :

NEMES zoLTÁN szKl l-oi-5053 M = l:2000

:ofekedés:

RHoRER ÁDÁM Kl l-ol-3l57
KUISO KOZMU:

MoLNÁR PÉTER (Mobi|terv 2ooo Kft.) 2015. szeptember



Práter utca parcuz)

ts= Tervezési ierÜlet hotóro

Faĺą Heĺyrojziszóm

.a_1 Hózszóm
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Építés o|ott ó||ó épÜ|et

Lósy lmre utca

36128/1
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KÉsZÜLT AZ Állnłĺl ALAPADAToK FELHAszNÁLÁsÁVAt

Budopest V|l|. kerÜ|et, Szigony utco. Tömő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco ó|to| hotóro|t

125-ös iömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

lojzcím:

ÉpÜlrrÁtLAG VlZSGÁlnr v-5
ffi KoRÉNY| És rÁnsĺl ÉpíĺÉszlęoon rrr.

l l 13, Budopest, Edömér utco 4. .ÍĺF:0ó l 4óó0 300

/órosrendezés,tpíiészet:

KoRÉNY| ANDRÁS TT| ol.259olol
N^.:Yŕ-Śll |^ TT| nl-l?lo/oÁ

zö|df e|Ü|e|,kömyezefu édeIem:

NEMES zoLTÁN szK| l-o'|-5053 M = l:,l000

(öżekedés:

RHoRER ÁDÁM K1 l-ol.3l57
KÜ|só kózmÚ:

MoLNÁR PÉTER (Mobi|terv 2000 Kft.) 2015. szeotember



Práter utca paĺoolz)

F:= Tervezési tenj|et hotóro

JeIenlegi te|ekhotór

He|yrojzi szóm

Hőzszőm

ffi
I
ffiffi

76ią
a,T

|"tľ,i.'.'l J""otetési A|op W
coRV|N 4IRoDAHÁZ KFI. mm
Mogóntulojdon

Tórsoshózi tuIoidon

Lósy lmre utca (3612

36128/1

(36138)

pď6212)

Fóvórosi TeIepÜ|éstisztosógi és
KornyezetvédeImi Kŕt.

V|||. kerÜ|eti tnkormónl.zot

KÉsZÜLT AZ ÁLLAM| ALAPADAToK FELHAszNÁLÁsÁVAt

Budopest V|||. kerÜ|et, Szigony utco - Tömó utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco i|to| hotórolt

l 25-os tömbre Vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

(olzcrm:

TU LAJ DoNV|sZoNY V|ZSGÁLAT Vó
ffi KoRÉNY| És rÁnsnl ÉpírÉszlęooR rrr.

I l l3, Budopest, Edömérutco 4. ÍĺF:.06 1 4óó0 300

/óÍosrendezés'EpÍf észet:

KoRÉNY| ANDRÁS TTt 0l-2590/01
NAGY cs|LLA TT| 0l-l2l0/0ó

ö|df e|Ü|et.kömyezetvédeIem:

NEMEs zoLTÁN szKl l-ol-5053 M = l:1000

löfekedés:

RHoRER ÁDÁM Kl l-ol-3l57
(Ü|só kozmÚ:

MoLNÁR PÉTER (Mobiľerv 2000 Kft.) 2015. szeptember
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JeImogyorózot:

Tervezési terÜ|et hotóro W lokóterÜ|et

B6ną He|yrojziszóm ffi |okot|on épÜlet

|_"_1 Hózszóm ffi szolgó|totis 
KÉSZÜLT Rz ÁlLnĺ,ĺ| ALAPADAToK rrlrĺnsz*ÁlÁsÁvnt

Budopest V|||. kerÜ|et, Szigony utco - Tomő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco ó|to| hotóro|t

l 25-ös tömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

łojzcÍm:

TERÜ LETFELHASZNÁLÁsl vlzsoÁnr
v -7ffi ronÉNyl És rÁęsnt ÉpírÉszlRooł rrĺ.

ffi l ] l3, Budopest. Edömérutco 4. I|F:06 1 4óóo3oo

ýórosrendezés,Építészet:

roęÉNyl RNoRÁs TTl ol-259o/ol
NAGY cslLLA TTl 0l-l2l0/0ó

ZoIdf e|Ü|et,környezefvédeIem:

Nrues zoLĺÁN sZK] l-0l-5053 M = l:1000

.öfekedés:

ęHoęen ÁoÁu Kl l-o1-3l57

:U|só közmÚ:

łr/toLľlÁn effrn 1vĺobilterv 2000 Kft.)

DóiUm:

2015. szeplember



Práter utca Garcolz)

Fł Tervezési terÜ|et hotóro

ŕ6,1ą HelyĄziszóm

|-,? l Hozszőm

fCTl Meg|évő fo

y- Zo|dfe|Ü|et

ffi eoĺog

LosY lmre utca P612

a,ĺy,,*
(361 38)

p6',t6212)

(\(oI
o€5
tĄ
o
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rÉszÜlr ez Áuł.,ĺl ALAPADAToK rrlHnszľlÁt-ÁsÁvnt

Budopest V|||' kerÜ|et, Szigony utco - Tömő utco
- Bókoy Jónos utco - Próter utco ólto| hotóro|t

l 25-ös tömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

(olzcrm:

ZÖLDFELÜLET V|ZsGÁnr v-8
ffi ronÉrĺyl És rÁęsĺl ÉpÍrÉszlęoon <rr.

I l l3, Budopest, Edömér utco 4. T/F:0ó l 4óó0 30o

y'órosrendezés.Éoítészeł:

roęÉNyl łľlonÁs nl 0l-2590/01
NAGY cs|l IA TTl 0l-l210/0ó

|ö|df eItjIet,kömyezetvédeIem :

Nrłĺrs zolrÁN szKl l-0l-5053 M = l:'l000

(oáekedés:

RHoRER ÁDÁM KI l-ol-3157

(Ü|só közmű:

MoLNÁR PÉTER (Mobi|terv 2000 Kft.) 2015. szeptember



.Ľn

aLcq- -

JeImogyorózot:

-
ŕ6ną
l-r-1

Tervezési terÜ|et holóro

Je|enIegi te|ekhotór

He|yrojzi szóm

Hózszóm
rÉszÜlr nz Áuľuĺt ALAPADAToK prlľĺsznÁńsÁvnt

Budopest V|l|. kerÜ|et, Szigony uico - Tömő utco
- Bókoy Jónos utco. Próter utco ó|tol hotóro|t

l 25.ös tömbre vonotkozó te|epítési
tonuImónyterv

KoZLEKEDÉsl vlzsoÁnĺ v-9
ffi roęÉrĺyl És rÁęsnl ÉpÍľÉszlęoon rrr.

| | l3, Budopest, Edomér utco 4. T/F: 0ó l 4óó0 300

ýóÍosrendezés,Epítészet:

roęÉtĺyĺ RNonÁs TT| 0l-2590/0l
NAGY cslLLA nl 0l-l2,l0/0ó

lö|df e|Ü|et,kömvezetvédeIem:

nełr,ĺes zolrÁN szKl l-ol-5053 M= l:1000

<öżekedés:

Rľoęen ÁoÁłr,ĺ Kl ,l-0l-3l57
közmÚ:

lr,ĺolxÁn ľÉrrn 1t'ĺobĺ|terv 2000 Kft.)

(Ü|só

2015. szeptember


