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Beépítési javaslat
A Corvin sétány Lezźrása a |25-ös a tomb, mely a Corvin mozínáI indul a Corvin Plaza
épületével. A Corvin mozi épĺilete és a körĹilötte kialakult sziĺk tér nem tette lehetővé,
hogy a sétány indíĺása váľosépítészetileg kellő harrgsúlý kapjon. A sétány lezáľása igy
még inkább kĹilönleges helyzetbehozza a tömböt. A tomb északi felén épülő írodaház
beépítése a tömbbelsőben teresedik, eztůtaI próbál egyfajta végpontja lenni a
sétánynak. Az iĄ épiiĺetnek ezt a tereseđést kell befejeznie, illefue a sétány gyalogos
tengelyét a Klinikák metró megálló irányába átfordítani. Az épülęt tervezése során
készült beépítési tanulmányok felvetették a Tömő és Szigony utcasarok hangsúlyosabb
megielenését. A jelenleg hatályos szabź,Jyozźts a sarkon magassági visszaléptetést ír
elő. A szembe oldalon egy panel potltház á11, aminek jelenlegi magassága meghalaďja
a 30'0 métert. A Corvin sétány gyalogos kapcsolata elsősorban a Klinikák metro
megálló felől a Szigony utcán źLt várhato. Városképileg a jelenleginél sokkal
kedvezőbb lenne az érintett sarok hangsúlyosabbá tétele. EzáItaI már messziről
vizuálisan kijelolné a Corvin sétány kezđetét. Miután a Corvin mozi tömege és
váľosszerkezeti beágyazottsága nem teszi lehetővé a Corvin sétány ottani
végpontjának megfelelő kiemelését, szerencsés lenne, ha itt ezmegtorténne.
Ennęk éľdekében jelen javaslat szerint a saľkot érintő magassági korlát tútoLődna a
Tömő utcai frontľa, a saľoktól 15-30 méteren beltil, rugalmasan kezelve.

A tervezett építmények beépítési paraméterei
A 125-ös tömb északi felén már a tervęzett telekalakítások megtöľténtek, a tęrvęzett
épület építése folyamatban van. A tomb déli felén tęrsĺezett C5 irodahźnkét titemben
két telken kertil megépítésre. A tervezett épld.let földszint+8 emeletes, két pinceszinttel.
1.telek
A telek területe:
A telek beépítése:

3582,88 m2
f328,0 m2

A telek beépítési sztnaléka: 650/o (max. 65%)
A bruttó szintterület: |4|97,94 m2
A bruttó szinttertileti mutató: |,76m2lm2 (max. 3,96Í112/ÍÍ12)

Parkolószám(2szinten): 188db

2.telek
A telek tertilete: 3736,66m2
A telek beépítése: 2374,83m2
A telekbeépítési százaléka: 76"oÁ(max. 80%)
A bruttó szintteriilet: t4472,9|m2
A bruttó szintteriileti mutató: 4,60 m2lm2 (max. 5'0m2/m2)
Tewezettparkolőszám: |57db



Ovezeti javaslat
A tervezett módosítás az ovezeti besorolást és annak beépítési paramétereit nem éľinti,
kízánőIag a Tömő és Szigony utca saľkán a maximális épületmagassági határ tolódik el
a Tömő utca mentén. A tömb övezeti besorolása továbbra is L1.VIII.7.

s saroktelek esetén
I mé|ygartĺzs létęsítésę ęsętén

BpÍľnľľ KoRNYE ZET vŕIDELME

A vizsgált teľĹileten nincs miĺemléki védettséget éIvező, vagy műemléki jellegií
objektum. A tömbben két helyi védelem alatt á11ó éptilet taltihato, melyek a
következők:

- Prźúer utca 55. (hľsz: 36225)
- Bókay János és Tömő utca sarkán (hľsz: 3621f).

oľökségi és ktiľnye zeti étték séľĺĺlésének lehetőségeĺ :
A teľĹilet beépítésénél nem kell sem örökségi, sem környezeti érték sérĹilésével
számolni, mert a tenileten lévő bontandó éptiletek épitészeti éľtéket nem képviselnek,
igy azok elbontása nem jelent értéksérülést.
A meglévő fákkal kapcsolatban a zoldfelületek rendezési javaslata foglalkozik.
A tervezési tenilęten nincs kiemelkedően éľétkes természeti éľték.

ZoLDFEr,Ür,BľnK RENDE zÉ'sl JAVA SLATA

A szabá|yozási tervet előkészítő tanulmánýerv szerint a tömbben két új irodaház épül,
melyek közül az egyik máľ építés a|att van. A tömb Práter utca - Bókay János utcai és
Tömő utca -Bókay János utcai sarkán az eľedeti lakóéptiletek megmaradnak. A Práter
ltcáb an p arkoLőház i s létesül.
A Szigony utca mellett a szabźiyoztĺs hátrahilzása lehetővé teszi egy 8,0 m széles,
fásítható gyalogos sáv , illetve parkolókkalkíséľt széles járđa létesítését .

Az iĄ irođahź"zak be nem épített területei részben gyalogos díszburkolatként, részben
vízfelületkéĺt, részbęn fásítható zöldfeltiletként alakíthatő ki. A szabadon maradó
teniletek a telekteľĹilet töredék részétjelentik, a tömbben jelenleg érvényben lévő L I

vIIIl7 ovezet előírásai a zoldfeltiletekre vonatkozóan nem írnak elő minimálisan
betartandó értéket.
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Zaj és rezgésvédelem
A tervezési teľtileten a zajterhelés fő okozőja akozíti gépjármtĺ forgalom. Ennek
mérséklésére a szabállyozási terv adta térbeli keretek kozött nincs mód, ezért tartősan
kell a j elenlegi állapot fennmaradásával számolni.
Mivel a forgalomból eredő zajterhelés jelenleg alatta marad a teľĹileten érvényes
hańrértékeknek és atervezett új beépítésekkelnem nő számottevően a térségi
forgalom, zaj terhelé si konfl iktusok nem való színĺĺ síthetők.
A konkľét épületek műszaki kialakítása során olyan műszaki megoldásokat kell
alkalmazni, melyek a funkciótól friggő beltéri határértékek betartását lehetővé teszik.
A tervezett új épületek irodahtzak, így a lakásokľa és egészségugyi és gyeľmek
intézményekĺe vonatkozó szigorubb határértékek figyelembe vételę nem indokolt.

L eve gő tis ztasálg vé d elem
A tervezési teľtilet levegőminősége a ftĺtési ęredęhí légszennyező anyagok
szempontj ából kedve zó, a kozlekedé si eredetii szenny ezőanyagok s zemp ond áb ó 1 pedi g
kedvezőtlen.
Mivel a szabáIyozásiterv adta keretek kozött a forgalom csökkentésére és a
zöldfelületek ncivelésére nincs mód, tartósan kell a kozlekedési levegőszennyezó
anyagok hattlĺérték feletti teľhelésével számolni. Fentiek miatt kedvező, hogy a
tömbben nem lakások, hanem irođahźnak épülnek, meľt ezek belső tereiben gépészetí
me goldás o kJrial az elfo gadható minős égii leve gő bizto sítható.

Talaj és talajvíz védelem
A tervezési tömb gyakorlatilag 100 oÁ-baĺbeéptil, igy talajszennyezésselnem kell
számolni. A terület teljesen közmiívesített, a szenny és csapadékvizek
c s atornaháIőzaton kere sztĺil torténő elvezęté sę me gtörténik.

xozr,ľxnoÉsl JAVASLAT

Kiizlekedési hálózatok
A teľiilet környezetében a fő közlekedési hálózati kapcsolatok nem változnak.

Paľkolás, kiizt'iti kapcsolatok
A tömb észa|<lrészén épülő összesen 365 garźns férőhely a beépítés saját igényeit
elégíti ki. A déli ľészén tervezettbeépítéshez két egységben 188 illefue 157 férőhelyes
méIygarázs szükséges, A gańns közuti kapcsolatait a Tömő utca biztosítja. A paľkolók
nem jelentős (csúcsórźlban mintegy 100 jármű lőra) forya|ma az Ülloĺ ĺt _
Nagýemplom utca _ Tömő utca felőli éľkezéssel és a Szigony utca felé kihajtással
megfelelően lebonyolítható.



KOZMU JAVASLAT

Előzmények
A tewezési teľtiletet ellátó közmiiháIózat vizszintes és magassági vonalvezętését az
Ĺizemeltetői adattźlrakban fellelhető nyilvántaľtás és helyszíni szemľevételezés aLapjźn
ttintettĹik fel.

Vízellátás
Atewezettirodaházhaszntiatívízígénye: I|2,0 m3l ĺap, oItovíz igénye: ingatlanon
kí\,til 3300 Uperc és avízbekötésről igényelt oltővíz 300 liperc.
A szabźiyozási terv módosítása soľán szĹikséges elvi nyilatkozatot kérni a Fővárosi
Vízművek Zrt-bl, illetve előzetes tájékoztatást kéľni atorzsháIőzatba torténő bekötés
lehető s égeiľől és feltételeiről a F őváro si C satorn áztsi l|ĺ{.íiv ek Zrt-tő|.

Vízelvezetés
A tervezett térszín jelenleg is teljesen buľkolt, így tcibblet csapadékvíz elvezetéssel
nem kellszámolni-
A felszíni csapadék vizeIvezetéseket az új tervezett út- és térbuľkolatoknak
megfelelően kęll kivitelezni'
Az építést megelőzően a Főváľosi Csatornźĺzási Művek Zrt HáiőzatĹizemeltetési
osztźiyźtva| egyeztetett időpontban a tervezési területet be kell jární, és a meglévő
aknafeđlapok állapotát fel kell méľni. Az FCSM Zrt az esetleg cserére szoruló
darabokat a készletéből a kivite\ező renđelkezésére fogja bocsátani térítésmentesen.

Elektromos energiaellátás
A terülęt villamosenetgiźĺval ellátott teľiilet. Az energiaellźúás 10 kV-os és 0,4 kV-os
kábelen torténik.
A tęľvezett épület energiaigényének megfelelően az ELMU Rt-vel egyeztetve kell a
htiő zatf ejle szté st me ghatár ozĺi.

Távhő ellátás
A tervezett és épiilő irođaház Ql : 2,I4.Mw és Q2 :2$0 MW hőigényét valamint a

ttlvlati hőigéný a kelenföldi hőellátási körzet szabađkapacittsźhól biztosítani tudja. A
szabáIyozási terv módosítása során a poľe.v Zrt-vęI egyeztetés szükséges.

Fiildgázel|látás
A tertilete n ĺagykozép és középnyom ásí hźiőzatok szabad kapacitással rendelk eznek.
Práteľ utca - DN 400 ac.- dn 200 PE
Bókay János utca - dn 200, 160 PE
Tomő utca _ DN 300 a _ dn 160 PE
Szigony utca - DN 200 a

A fiildgáz háůőzat fejlesztése:
A htťrőzat lehetséges kialakítźsárol a szabtiyoztsi terv módosítása során előzetes
egyeztetetést kęll kezdeményezĺi arocdz illetékesével. A végleges hálózati javaslat
a b eérkező nyilatkozat alapján terv ezhetó.



Távközl'ő.háůőzatok
A térség aMagyar Telekom Nyrt. Budapest l-es hívószttmípľimerkörzetéheztartozik.
A primeľ körzetben a Magyar Telekom Nyľt. az igények fiiggvényében és a műszaki
lehetőségeknek megfelelően binosítja attxkozIési szolgáltatásokat, amelyen a hang és
ADSL Internet és IP TV szo|gźitatás érhető el.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartása alap1én, a helyhez kotött hírkozlési
létesítmények földľajzi számozási terĺilet I korzetszámźra 75 tovźhbi szolgáltató is
ľendelkezik engedélyezett szźĺmmezővel, és (vagy) szolgtitatási engeđé|Lyel az
alábbiak szeľint (a teljesség igénye nélktil):
ANTENNA HLINGARIA Zľt.
DIGI Kft.
INVITEL Zrt.
MVM NET Zrt.
NET-TV Zrt.
UPC MagyarországKft,
Atervezett létesítmények mintegy 16-20 db. analóg egyenértéktĺ
fővonali igénnyel vehetők figyelembe.

Mobil távktizlés
A teľĹilet mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető.

Telekommunĺkáció
A teľt.ileten a szélęssávú kommunikációs és televíziós miisor terjesztés szo|gá'|tattlsokat
többek kozött aMagyar Telekom Nyľt., azUPC Zrt., a NET-TV Zrt., és a DIGI Kft.
biztosítja.
A térségben elérhetők a műholdas kapcsolatokon kereszttiltörténo szoIgźitattlsokat
kínáló táľsaságok (a Magyar Telekom Nyĺ., azUPC Zrt., a DIGI Kft., az Antenna
Hungária Zrt.) vételi lehetőségei is.

Kiizvĺlágítás
A me g 1 évo ko zv ilágitás i rends zer tápp ontj aít a klzéplki s fe s zülts é gű
transzfoľmátoráI|omásokba telepített kozvilágitási kapcsolóegységek képezik.
Az innen ki in dul ó ko zv ĹIágítás i áramkörök ki s fe s ztilts é gíí fö l dkáb e l hźio zatokr oI
üzemelnek.

A kiiz. és téľvĺlágítás fejlesztése
A teľĹilet kozvĹIágítását az MSZ EN 13201-|-2..4. sz. szabvány szerint, aziln.
,'Megvi1ágításihelyzet'' bęsorolás alapján kell létesíteĺi az építészetí szempontok
figyelembevételével.
A fényszennyezés csĺikkentése éľdekében alźlmpatestek ktrytázási indexe G6 teljesen
ernyozott (síküveg burás) osztźiyí, valamint az optikai-egység védettsége (a kisebb
avulás, ill. a karbantartźsi igény miatt) IP6x legyen.
A fény színhőmérséklete _ amennyiben a BDK Kft.hozzźĘárul - a terĹileten beltil 3-
4000 K legyen, itt a kerámia-kisĺilőcsöves fémhalogén lámpák alkaImazását
javasoljuk, mivel az NA lámpákkaI csereszabatosak és azonos energiafogyasztás



mellett - abiztonsági előírásoknak megfelelő - jobb szín- és alak felismerhetőséget
biztosítanak a nagynyomású nátriumlámpákkal ellentétben.
A fenti előírást mát az avulás miatti fényfonás, ill. lámpatest cseréknélis be kell
tartani.

ÉpÜrEľENERGETIKA

A7 /2006. (v.24.) TNM - az épuletek eneľgetikai meghatározástrő|, sző|ó - rendelet:
1'. s (1) E ľendelet hatéůya _ a (2) bekezdés szerinti kivételekkel _ a huzamos

tartőzkođttsra szóló helyiséget tartalmaző épületre (épti1etľészre), illetve annak
tervezésére terjed ki, amelyben, a jogszabáIyban, vagy a technológiai
utasításban előírt 1é gállap ot bizto s ítás ár a en er gi át hasznźůnak.

3. s (1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai
j ellemzői me gfel elj e nek az ] . m e l l é kl e t b en fo glaltaknak.

(1. melléklet szęrinti fajlagos hőátbocsátás és hőveszteség tényezókelőíľt értékeinek
bętaľtása mellett, az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek
meg kell felelnitik. Az összesített energetikai jellemző előírásainak kielégítése a
korszerĹĺ,,energia-hatékony'' éptiletgépé szeti berendezés ek alkalmaztts ával is
osszefüggésben van.).
A rendelet 4' sz. melléklete szerint, megvalósíthatósági elemzéssel meg kell vizsgálĺi
az atternatív energiaellátás lehető s é gét :

- me guj ul ó energ i aforrás okat hasznáIő ďe c eĺft alizált rends z erek;
- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
- hősziv attyi alkalm azźsźt ts.
Fentieket a |7612008. (VI.30.)' valamint aZ azt módosító 1051201'2. (V.30.)
Kormányrendelet előírásai aIapján, és a |246120|3. (IV.30.) kormányhatźnozatta|
szigorított: 7/2006, (v.24.) TNM rendelet hatálybalépése uttn indult építésügyi
hatósági eljárásoknál is aIkalmazni kell.
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3. v*. zĺlc-Jte_\L-ł.ęJc

TERYEZESI SZERZOUNS

amely létrejött

egyľészt BUDAPESľ ľovÁnos vlu. KERÜLET, ĺozsnľvÁnosl
oľronľĺÁľyzĺ.ľ
székhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67,
adőszám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 1 57 3 57 I5-84|I -32I -0|
torzsszźtm: 735715
képviselő: Dr. Kocsis Máté polgármester,
a továbbiakban I. Megľendelő'

másrészt ,,CoRvIN'o Ingatlanfejlesztési, Epítő és Városrehabilitáciős Zártkörtien
Miĺködő Részvénytársaság
székhely:
adőszźtĺrl:

1082 Budapest, Futó utca47-53, VII. em
r3033268-2-42

cégtregyzékszám.. 01-|0-044919

szźtmIaszám..

képviselő: Tatáľ Tibor ígazgatőséęs tag, Földi Tibor ígazgatősági tag együttesen
a továbbiakban II. Megľendelő'

I. Megrendelő és II. Megrendelő együttes ęmlítése a továbbiakban: Megrendelők

.ś
Korényi és Társai Epítész Kft
székhely: 1113 Budapest, Edömér u. 4.
levelezési cím: 1113 Budapest, Edömér u. 4.
adószĺłm: 12026946-2-43
cégsegyzékszám.. 01-09-368-580
szźlmIaszám: 10400126-0|201644-00000000
képviselő: Koréný András
a továbbiakban Vállalkozĺó

Tewező

PREAMBULUM

n rcĺ<Ész és a JKSZT tárgyi módosításának kozvetlen indoka a Budapest' YIII. keľiilet
Corvĺn Sétány Pľojekt 125 jelű tiimb beépítési paramétereinek vá|tozat|anul hagyása
mellett a szabályozási terv módosítása az utcai építménymagasság értékek lehatáľolásának
pozíciója céljábĺí,l aľľa tekintettel, hogy a Szigony utca és a Tömő utca sarka megťelelő
építészeti megformálását lehetővé tegye.

Fenti célok érdekében módosítandó a JKSZT a I25 tömb vonatkozásában. valamint
felülvizsgálandók és módosítandók a fentiekhez kapcsolódo ĺorÉsz előírások.
A taľgý módosítás a 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet 46.s Q) ba) pontja szerint, a 32.$ ()
bekezdésnek való megfelelés alapján a 41.$-ban foglalt egyszenĺsített eljĺírás keretében készül.



(1) I. Megrendelő megrenđelése és II. Megrendelő ťlnanszirozása a|apjánTervęző elvállalja

" BUDAPEST, VIII KERÜLET SZIGONY UTCA - ľonĺo UTCA - BóKAY JÁNoS
UTCA - ľnÁľnn UTCA ÁI,ľa.l HATÁROLT 125. szÁľĺÚ ToMBRE,
VoNATKoZo SZABÁLYoZÁSI TERV ľĺooosÍľÁsÁľ'

c. dokumentáció elkészitésétaz 1. mellék|et szerinti tartalommal és a2. melléklet szerinti
ütemezéssel.

Tervezó kĺjtelezettséget vźi|a| arra, hogy a teljesítés során a leheto legnagyobb mértélnĺ
pontossággal és gyorsasággal jár e|, a leheto legmagasabb színvonalon teljesít. Tervezo
kifejezetten kijelenti, hogy a szeľződés teljesítéséhez sztikséges feltételekkel, szakmai,
technikaí és humán erőfoľrásokkal rendelkezik és azok rendelkezésre á||ását a szerződés
teljes időtartama alatt biztosítja. A dokumentáciőt avonatkozó jogszabályok alapján, azEtv.
(1997. évi LXXVIII. törvény) , az OTEK (25311997. (XII.20.) Korm. rendelet), azFSZKT, a

BVKSZ (47lI998. (x.15.) Főv. Kgy. rendelet), valamint aszakźĺg jogszabá|yok eloírásainak
figyelembevételével kell elkészíteni . Tervező jőtáIlr azért, hogy aZ 1. pont szeľinti
dokumentáció a vonatkoző jogszabályoknak megfelelnek, továbbá a rendeltetésszenĺ célra
ténylegesen alkalmas. A Felek rogzítilk, hogy Tervező felelős az á|tala nýjtott tevékenység
minőségi megfelelőségéért, szakszeľĹíségéért és teljes köniségéért, felel továbbá minden
olyan hiányosságéľt, késedelemért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul,
hiányosan, késedelmesen vagy szakmai követelményeknek nem megfelelően teljesíti.

(3) A Tervező a munkaközi egyeztetésekhez szükséges dokumentácíőt a 2. melléklet szerinti
példányban adja át a Megrendelőknek.

(4) A teljesítés helye: Megrendelő I. székhelye.

A teljesítés ttjrténhet személyesen vagy postai úton történő átadással. Postai úton t<jľténő źúadás
esetén a teljesítés napja a postára adás kelte.

A tervdokumentáció a szerzódés 3. számú mellékletében részletezett tntalommal és titemezés
szerint, az ott megllatározott számú példányban kerül a Megľendelo I. és Megľendelő II.
részére átaďäsra.

(5) Tervezőt az l. poĺtbaĺvźi|a|t tevékenységéért,

(6) a Józsefváľos Keriileti Építési Szabá|yzat (JóKESZ) és a Jĺózsefváros Keľületi
Szabályozási Teru (JKSZT) módosításáért: |800 000 Ft + 486 000 Ft (27,/.^F^),
łisszesen: 2 286 000 Ft' azazz kettőmi|lió.kettőszáznyo|cvanhatezeľ foľint illeti meg.

A tervezési dij magźhan foglalja
a) akozvetlen költségek, ennek keľetében
aa) a szämított munkadíj,
ab az esetlegesen a szerzoí joggal kapcsolatosan felmeľĹilő személyi és vagyoni jogok
éĺtéke,
b) akozvetett költségek, ennek keretében a múködési költség, anyagjellegú ráfordítás,
c) az értékcsökkenési leírás,
d) az egyéb ľáfoľdítások,
e) atervezett nyereség
egyĹittes összegét.

(2)



(7) Az 5. pontban megllatározott Tervezői díj a teljesítés ígazolásźlt követően válik esedékessé.

Tęwezo a szerzođés 2. mellék|etében megfiatározott munkaszakaszonként, az ott irt
határidőkhöz igazodőan és a munkaszakaszok teljesítésigazolźsát követoen rész-szám|a
benyújtására kizźrőIag II. Megrendelő felé jogosult azza|, hogy a Felek előleg fizetését
klzárják. A Tervezói díj - költségátalányként _ a jelen szerződésben meghatározott
feladatok teljesítésével kapcsolatosan felmeľülő költségekľe és egyéb díjakra tekintettel
került megáLlapítźlsra, ezért a Tervező a Tewezóí díjon felül költségtérítési, illetve egyéb,

más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.

(8) II. Megrendelő a teljesítésről a teljesítés I. Megrendelő általi szakmai leígazolás után írásban
nýlatkozik, és amennýben a teljesítést elfogadja, annak alapjrín teljesítésigazolást állít ki,
amely a feladatok szerzodésszenĺ teljesítését igazolja.

A teljesítés szakmai igazo|źsára I. Megrendelő részérő| jogosult személy: Feľnezelý
Gergely DLA foépítész

A teljesítés igazo|ására II. Megrendelő részéről jogosult személy: Radványi Gábor, Futureal
csoport főépítésze

Tervdokumentáció elkészítése abban az esetben szźtmit teljesítettnek, amennýben mind a
Megrendelő I. és Megrendelő II. a teljesítést írásban visszaigazo|ja.

Megrendelő I. a tervdokumentáciő teljesítése, részteljesítése elfogadásźtt akadźl|yoző kifogás
esetén az tĺtvételtol szźlmitott 15 munkanapon belül köteles esetleges észrevételeit a Megrendelő
Il-vel és a Teľvęzőve| írásban kĺizölni, a későbbiekben is érvényesítheto szavatossági jog
fenntartásával. A Megľendelő II köteles gondoskodni arľól, hogy az e|fogađott észrevételęk
a|apján Tervező a terv-dokumentációt ésszerű határidőn beliĺl kiegészítse, illetve megfelelően
módosítsa.

(9) II. Megrendelő a Tewezói díjat Tervező á|ta| a teljesítésigazolást követően megktildött, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. $ (3) bekezdésének megfelelően kiállított és

cégszeníen a|áírt számlakézhezvételétől szźtmitott 15 napon belül egyenlíti ki Teľvezőnek a
je|eĺ szerződésben megllatźtrozott bankszźlmlaszámáta történő átutalással azza|, hogy a

bankszámlasztm helyességéért Tewezó szavatol és a Tervezői dij az eluta|ás napján
telj esítéstettnek minősül.

(10) Tervező hibás teljesítése esetén ah1ba kijavításáig napttlťr naponként a szerződésszegéssel
érintett munkaszakaszra vonatkoző nettő tervezői đíj 0$0%-a összegú kötbéľt kötetes a II.
Megrendelő részére megfizetni azza|, hogy II. Megrendelő az ęsedékes számlát mindaddig
nem köteles kiegyenlíteni, amíg Tervező a kötbéľ összegét meg nem fizeti meg II'
Megrendelő részére. A késedelmi kötbér a jelen tervezési szerződés alapjźn kiállított
esedékes szám|a <isszegébe beszámítható, abból levonható. Tervezó késedelme a II.

Megľendelő késeđelmét kizźttja. Amennýben a Tervező a hibát a vele való közléstől
szźnĺlitott a 15 nap elteltével sem javítja ki, Megrendelők jogosultak a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amely esetben YáL|a|koző tervezési díj megtérítésre nem tarthat igéný.

(1l) II. Megrendelo a késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki, mel5mek osszege az

adott munkaszakaszta vonatkozó nettó tervezői đij O,5}oÁ-anapttn naponként, de legfeljebb
a nettó Tervezói đíj 25oÁ-a. A késedelmi kötbér megfizetésére a 9. pontban írtak
megfelelő en irányadó ak.



(12) Ha I. Megrendelő, illetve II. Megrendelő a szerzőđéstől elállnak vagy felmondják, vagy a

tervezést a Megrendelő Il-nek felróható okból 30 napnál hosszabb ideig szüneteltetni kell,
II. Megrendelő a Tervező addigi tevékenységét, illetve Tewęző elállás időpontjáig felmerült,

az 1. pontban meghataľozott feladat teljesítéséhez kapcsolódó, indokolt és igazolt ktiltségeit

nem kĺiteles megtéríteni.

(l3) Amennyben a teljesítés a Tervezőnek felróható bármely okból, Tervező szerzodésszegése

esetén megfuiúsul, aTeĺtező meghiúsulási kötbért köteles ťĺzetní a II. Megrendelő számáľa.

A meghiúsulási kötbér alapja a teljes Tervezői díj bruttó ellenértéke, mértéke a kötbéralap

20%o-a.

(l4) A szęrződés 1. pontja szerinti dokumentáció elkészítéséhez szükséges és I. Megrendelő,
illetve II. Megrendelő birtokában lévő adatokat, információkat és dokumentációkat a

Megrendelő, illetve II. Megrendelő a 3. melléklet szerint szo|gtltatjźk.

(15) Tervező szavatol azért,hogy az átadott dokumentációval kizárőIagosan és koľlátozás nélkĺil
rendelkezik, a dokumentácío tekinttében harmadik személy semmiféle jogosultsággal nem

rendelkezik' eĺTe tekintettel a dokumentáció jelen szerződés szerinti fe|haszná|ásának

átengedése harmadik személyek jogait és jogos érdekeit (ktilönösen a szerző jogokat) nem

sérti, ębből eľedően Megrendelőkkel szęmben többletdíj-igény nem érvényesíthetó.

(|6) Szeruőđő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a teljesítéssel (beleértve a
ľészteljesítéseket is) a szeméIyhez füződő szęrzői jogát megtaľtja. Tervező a tervezői díj
megfizetésével (beleértve arészte|jesítéseket is) a Megrendelőknek, illetve jogutóđaiknak az

átadott dokumentáció tekintetébęn kizárólagos és tertileti korlátozts nélküli, a művek teljes

védelmi idejére szőIő, minden ismeľt felhasznáIási módľa vonatkozó, és az átdoIgozás jogtra

is kiterjedő felhaszná|ási jogot ad. A fe|hasznźtlási jog átengedéséértTervezo ktilön díjazást

nem kér. A Megrendelők a dokumentációt kizárő|ag saját mfüödési- és hatáskörükben, a

Tewező nevének felttintetése męllett részben, vagy egészbenkozzétehetik, többszöľözhetik,

tĺtdo|gozhatjźk, de - a jőváhagyandó munkarészek kivételével - csak a Tewezó íľásbeli

hozzájtĺru|asát követően adhatjak át gazdasági vállalkozásba, illetve csak ez a|ap1źln

apportálhatják, adhatják e|, ruhtzhatják źĺt' a dokumentáció felhasználási jogát harmadik

személyľe.

(|7) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerzodés teljesítése során a személyhez frlzodo jogokat

kolcsonösen tiszteletben taľtják.

(l8) A je|eĺ szerződés módosítása kizárő|ag írásban, a Felek közĺis megállapodása a|ap1án

érvényes.
A jelen szęrzódés határozott időtartamú, és a jelen szqzódés a|apjźn fennálló

kötelezettségek teljesítésével minden további jognýlatkozat, illętve értesítés nélkĹil

megszűnik.
A Felek megállapodnak abban, hogy jeIen szerződést közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik azzal,hogy az erról szóló megállapodáskizárő|ag írásban, a Felek egyĹittes

a|áirásáva| érvényes.

Bármelýk fél jogosult a szerzodést írásban a másik fellel történt közléstőI szźmított 15

napos felmondási idő betartásával felmondani, a felmondási idő lejártáva| a szerzođés

megszűnik.
A szerződést bármelýk fél azonna|ihatá|Iyal felmondhatja a másik fé|hez eljuttatott írásbeli

értesítéssel, amennýben a másik félr a szerzódésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan



megsérti, és azt nem orvoso|ja az eľre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét kovető 8

napon belül sem. A kĺjtelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást sem kell
megktildeni, ha a szeľződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a
továbbiakban nem várhatő ela szerzodés fenntartása.

Megrendelők jogosultak a jelen szęrzódéstől egyoldalú nýlatkozattalbármikor elállni azza|,

hogy ilyen esetben a 11. pontban írtak irányadóak' és a felmeľült költségekkel kapcsolatos
vita esetén a Felek fiiggetlen szakértot vonnak be.

(19) A Szęrzoďó felek szerződéssel kapcsolatban szakmai ný|atkozattételre jogosult képviselői:
telefon fax email

[. Megľendelő Fernezelyi Gergely DLA
(+36 1) 4s9-21-s8

[I. Megľendelő: Radványi Gáboľ
+36 1

Korénvi Andľás

fo epitesz@joz s ęfu aro s. hu

radvaný. gabor@futureal.hu

Tervęzó:

Szerződő felek a szerzodés teljesítésében folyamatosan együttmfüödnek, a felmerülő
pľoblémákról egymást haladéktalanul értesítik, kötelesek jogaikat és kötelezettségeiket a
jóhiszemtĺség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakorolni. Szerzőđo felek
haladéktalanu| tźĄékoztatják egymást a jelen szerződéssal összefüggésben felmerülő
valamenný lényeges körülményről, így ktilonĺisen azokról, amelyek a Tervezó áIta|

készítendő dokumentációra vonatkoznak. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket

elektľonikus levél formájában elfogadják egymástól azza|, hogy az elektronikus levél csak
akkor minősül kézbesítettnek, ha annak kézbesítését a címzett vagy a levelezési rendszet az

elktildést követően visszaigazolja. Bármely fél á|ta| ész|elt, a szerzodés szerződésszenĺ
teljesítését lehetetlenné tévő akadá|y felmerülése, ilIetve szerződésmódosítás
kezdeményezése esetén azonban az értesítést a|źńrt ajárlott vagy téľtivevényes levélben is
meg kell erősíteni azza|, hogy Felek a levelet ajánlott küldemény esetében a feladást követő
8. munkanapon kézbesítettnek tekintik.

(20) Jelen szerződésben nem érintett kérdésękben a Polgári Törvénykĺinyv vonatkoző fejezetei az
irányadóak.

(2l) Jelen szęrzodés akkor lép hatályba, amikoľ a szerzodést valamennyl szerződő Fél aláírta.

(22) Különleges kikötések:

a) Tervęzó munkaközi egyeztetést folytat Megľendelőkkel. Felek már most megállapođnak
abban, hogy a jóvahagyandó munkarészek tekintetében legalább 1 (egy) alkalommal
kötelező egyeztetést taľtanak.

b) ĺz ĺpe' esetleges vźitozása esetén a Tervező a szám|źnźtskor irányadó ÁFA szabályok
szerinti tĺirvényes méľtékű AFA szám|ázására és érvényesítésre jogosult és köteles a
sztmlájában.

c) Ię|ęn szerződéshez 3 (három) melléklet tartozlk, mely a szęrződés elidegeníthetetlen
részétkepezi.

(22) Szerzői jog

Miután a jelen tervezési szerzódésben részletezett településrendezési tervdokumentáció szerzőí
jogi védelem alatt á|I, ezért aTewezőhozzéĄźm| úlhoz, hogy a tervdokumentáció átađásautźtn
a tervdokumentációt a Megľendelő I. valamint a Megrendelő II. báľmely további díjfizetés nélkiil



a megrendelő I. és Megrendelő II. között létrejött teleptilésrendezési szerzodés és jelen szęrződés
céljának megfelelően, valamint a Megrendelő I. a jogszabá|yi rendelkezések által előírt és
biztosított kereteken belül szabadon felhasználja ilásd különösen az alźbbiakban meghatározott
jogosultságokat). A tervđokumentáció rendelettel jóváhagyott munkarészeire a Megrendelő I.

kiköti a mindenkon váItoztatásra, továbbtervezésre és nýlvánosságra hozata|ra vonatkozó
rendelkezés jogát.

Megrendelő I. és Megrendclő II. a kćsz tcrvckct (tclcpülósrcndczósi dokumentációt) jogosultak
nýlvánossźryra hoznl. A nýlvánosságra hozandő anyag nem taľtalmazhat a jogszabá|y, a
Megrendelő I. vagy Megľendelő I| á|tal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett információkat, erre
vonatkozóan Megrendelő I. vagy Megrendelő II kötelesek egymást előzetesen írásban
figyelmeztetni.

A Megrendelő I. és Megrendelő II egyartnt köteles a Tewező nevét felttintetni a tervek
ný lváno s s ágr a ho zata|akor .

Tervezo jogszavatossággal tartozik azért,llogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely
a terv felhaszná|źts át akad ál y o zza v agy korIátozza.

A jelen szerződést a Felek * az aIu|irt helyen és időpontban - elolvasás után mint akaratukkal
mindenben megegyezót, jóvríhagyőIag irják a|á. Ajelen szerződés .. . oldalból, .. . folyamatosan
számozott pontból és mellékletbő| á||, egymással sző szerint megegyező eredeti
példanyban készĹilt, amelyből a|áirás után ... példany a I. Megrendelőt, ... példány a II.
Megrendelőt, ...példany a Tervezőt illeti.

Budapest,2015. Budapest,2015. Buđapest,2015.

I. Megľendelő [I. Megrendelő Tewező

Budapest Főváros VIII. keľület,
Józsefu áro s onkormányzat

képviseletében
dr Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogilag ellenjegyzem:
Budapest, 2015. ,,..." ,,..."
Danada-Rimán Edina jegyző

nevében és megbízásából:

dr. Mészár Eľika
a|yegyző

Pénzügyileg ellenj egyzem:
Budapest, 2015.,,...",,..."

CORVIN ZRt.
Képviseletében

Tatár Tibor igazgatősägs
tag.

Földi Tibor igazgatőságs tag

Korényi és Táľsai Epítész
Kft

képviseletében
Koľéný András

lůgyvezető



Paris Gyuláné
pénzĹigý ugy o sztá|yv ezető



1. MELLÉKLET

'' című szerződéshez

TERVEZESI TEMATIKA, ELKÉSZÍTENDŐ nłuľxĺ.nÉsznx

I. Broĺ<ÉszÍľo uuNxĺ.nÉszBr. VIZSGÁLAToK. HELY ZETÉnľÉrBlÉs

1. Előkészítő munkarészek
a. Tervezési alaptérkép (hitelesített állami floldmérési alaptérkép) reambulálása
b. Az önkoľmźlnyzati elvárások és a fejlesztói e|képzelések egyeztetése

2. Vizsgálatok
a. Tęrvi előzmények vizsgźiata
b. A jelenlegi állapot vízsgźĺIata szakttg bontásban (városľendezés, zöldterület,

környezetvédelem, kozlekedés, kozmu, éľtékvédelem)
c.

3 . osszefogla|ő he|yzetértékelés
A kialakult állapot értékelése avá|toztatźtsi szándékok tükrében.

It TERVI MUNKARÉsznr

1. Jőváhagyandó munkarészek
a. JOKESZ módosításának rendelettewezete
b. JKSZT módosítás tĺjmbrę
c.

2. A|źtttmasztő rajzi és szöveges munkarészek
a, Köľnyezetalakítási javaslat (beépítési-, k<jzlekedési- és zöldfelület-rendezési javaslat)
b. Közlekedésijavaslat
c. Közművesítési j avaslat (víze||átás, csatomázás, energiaellátás)
d. Hírközlési javaslat (távközlés, mtísorszórás)
e. Értekvedelmifeiezet



2. MELLÉKLET

'' című szerződéshez

A MUNKAS'ZAKAS,ZoK PÉNZÜcyl-. HATÁRIDo ÜľnľĺľzÉsp És
A SZoLGÁr-ľĺ.ľa.ľoo pÉllÁnyor SZÁMA

tenlezésí díj: ..Ft+ .. Ft (27%AF A\.
vĺíltaláŚi.idő: | ütemezetten

titemezetten
A vállalt JOKESZ/JKSZiI váI|a|ási díia és péfđĺínyszríma munkaszakaszonként:
1 . JOKESZ/JKSZT módosítás tetv ezete véleményezésre.

Előkészítő munkarészek, vizsgálatok, helyzetértékelés, valamint a Megrendęlőkkel folytatott
előzetes egyeztetések alapján összeállításľa keľülő szakźryi a|źltámasztő és jóváhagyandó
munkaľészeket tartalm aző terv ezői i avaslat.

Vállalási határidő: Az a|áirt tervezési szerződés és az
adatszo|gá|tatások kézhezv éte|étől

",u^,,::. 
o. 

::: ľ*::|,o 
*

Pld. számok:
4 pld. komplett dokumentáció
+ véleményezési aĺyag az igénye|t
példányban és foľmátumban

1.fizetési ütem Ft+27oÁ AFA
JOKESZ/JKSZT módosítás tervezetę végső szakmai véleményezésre. A véleményezési
szakaszbaĺbeérkezett vélemények ill. a véleményeltérést tisztáző egyeztetés(ek) alapján
átdo| eozott tervdokumentáci ó.

2.

Vállalási határidő: A beérkezett vélemények elfogadásáról, i

illetve el nem fogadásáról szóló 
!

képviselőtestĺileti döntés kézhezvéte|étő| i
számitott2hét

Plđ. szĺímok: 4 pld komplett tervdokumentáció
2.fizetési ütem Ft +27% AFA

3. JOKESZ/JKSZT módosítás véglegesítése (módosítás sztikséeessége esetén)
Vállalási hatándő. Zér ő szakmai vélemén v kézhezv ételétől

számított 1hét

Pld. számok
4 pld. komplett dokumentáció (szĹikség
esetén)

4. Jóváhagyott tervdokumentáció összeállítása
Vállalási határidő: i A képviselő{esttileti jőv áhagyástőI

i számított 1 hét

Pld. számok:

i 4p|d. komplett dokumentáció
; + 2 pld. CD (Pdf formátumban)
! + kĺilön dokumentálási kötelezettsés
i szerinti tervanvasok

3.fizetési ütem Ft+z7yo AFA



Megjegyzés:
- Komplett dokumentációk száI|itása esetén azonos pé|dányszám (2-2 pé|dáĺy) illeti meg a

Megrendelőket.
- A véleményezési anyagok a véleményeztetést lefolytató I. Megľendelő részére kerülnek

źtadásra.
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3. MELLEKLET

,,cimu szerződéshez

I. Megľendelő adatszolgáltatása

Az onkoľmányzatelőzetes döntései, e|hatćrozásai a ten.ĺmódosításra i11. a tęrület
rendezésének szempontjaira vonatk ozőaĺl
Aktuális ftjldhivatali alaptérkép (szerkeszthető állomány)
lórÉsz hatályos egybeszerkęsztett rendelet (wordben) és JKSZT érintett tömb hatályos
tervei (digitális' szerkeszthető állomĺíny)
loĺ<ÉszĺlKSZT a\źútmasztőmunkarészek - kĺjzlekedés, k<jzmű, zöldfelületek
orökségvédelmi hatástanulmány, helyi éľtékvédelmi rendelethezkészi|telőkészítő anyagok
TźĘékoztatás a teľtiletre kiadott ill. folyamatban lévő építési és telekalakítási engedélyekről
A Corvin sétany rendezési teľv szintű kozlekedési-, közmĺi-, zöldfeliilet-rendezési teľvei
Corvin sétány értékvédelmi munkaľész
Egyéb tervi előzmények, a módosítás soľán figyelembe veendő meglévő, illetve készülo
tervanyagok, további adatok, információk
A változással érintett tömb tulajdonviszonyai (tulajdoni lapok - Takarnet)

II. Me gľendelő adats zo|gźitatása

A tulajdonos i11. fejlesztők ęlőzetes elképzelései a módosítással érintett területrészre
vonatkozóan
A változással érintett tcimb, illetve telkek aktuálisan vonatkozőkészĹilő beépítési/építészeti és
egyéb szakágs' ftözlekedés, közmű, zöldfelület) tervei.
Egyéb teľvi előzmények, a módosítás soľán figyelembe veendő meglévő, illetve készülő
tervanyagok, további adatok, információk
A Corvin sétány egészének, de legalább éľintett szakaszának beépítési terve (mint az
összefüggéseket bemut atő átnézeti terv)
A Corvin sétĺĺny érintett tömbjét hataĺoló közteľületekľe vonatkozó jelenlegi állapot (közmű
nýlvantartás, utak, egyéb közterületek - legtrképpen a sétány - kialakítása, megvalósulási
tervei,)
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