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VAROSRENDEZESI JAVASLAT

Beépítési javaslat
A Corvin sétány lezźrása a 125-ös a tcimb, mely a Corvin mozinźi indul a Corvln P|aza
épületével. A Corvin mozi éptilete és a köľülötte kialakult szűk tér nem tette lehetővé, hogy a

sétány indítása városépítészetíIeg kellő hangsúlyt kapjon. A sétány |ezźtrása így még inkább
kĺ.ilönleges helyzetbe hozza a tömböt. A tömb északi felén épülő irodaház beépítése a
tömbbelsőben teresedik, ezźůta| pľóbál egyfajta végpontja lenni a sétánynak' Az új épületnek
ezt a teľesedést kell befejezníe, illetve a sétány gyalogos tengelyét a Klinikák metró megálló
írźnyába átfordítani. Az épület tervezésę soľán készült beépítési tanulmányok felvetették a
Tömő és Szigony utcasarok hangsúlyosabb megjelenését. A jelenleg hatályos szabtúyozćs a
sarkon magassági visszaléptetést ír elő. A szembe oldalon egy panel ponthtn á1l, aminek
jelenlegi magassága meghaladja a 30,0 méten' A Corvin sétány gyalogos kapcsolata
elsősoľban a Klinikák metro megálló fetol a Szigony ltcźln ttt várható. Városképileg a
jelenleginél sokkal kedvęzőbb |enne az érintett saľok hangsúlyosabbá tétele. Ezźita| mźĺr

messzirol vizuálisan kijelölné a Corvin sétány kezdetét. Miután a Corvin mozi tömege és

városszerkezeti beágyazottsźrya nem teszi lehetővé a Corvin sétány ottani végpontjának
megfelelő kiemelését, szerencsés lenne, ha ítt ez megtörténne.
Ennek éľdekében jelen javaslat szeľint a sarkot érinto magassági korlát áttolódna a T<imő utcai
frontra, a saroktól 15-30 méteren belül, rugalmasan kezelve.

A teľvezett építmények beépítési paľaméterei
A 125-os tömb északi felén mtĺr a tewezętt telekalakítások megtorténtek, a tervezett épĹilet

építése folyamatban van. A tomb déli felén tervęzett C5 irodahźn két ütemben két telken kerul
megépítésre. A tervezett épület ftildszint+8 emeletes, két pinceszinttel.
l.telek
A telek területe:
A telek beépítése:
A telek beépítési sztna\éka:
A bruttó szintteľĹilet:
A bruttó szintterĹileti mutató:
Parkolószám (2 szinten):

2.telek
A telek területe:
A tęlek beépítése:
A telek beépítési száza|éka:
A bruttó szintteľület:
A bruttó szintterületi mutató:
T erv ezett p arkol ó szám :

3685,0 m2
2328,0m2
63%(max.65%)
14783,0 rÍa
4,0 Im2 / mf (max. 5,0m2 I m2)
188db

3034,jmf
2374,83m2
78"%o (max.80%)
11599,0m2
3,8f ÍÍal m2 (max. 3,9 6m2 l m2)
157db



Ovezeti javaslat
A' tervezett. módosítás az övezeti besoľolást és annak
ktzźłrő|ag a Tĺjmő és Szigony utca sarkán a maximális
Tomo utca mentén' A tömb övezeti besoľolása továbbra is

beépítési paramétereit nem érinti,
épületmagassági határ tolódik ę1 a
L1-VIII-7.

Epítési
övezet
jele

Beépítési
mód

Kialakítható
legkisebb
telektertilet/
szé"lesség

Im1

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke

%)

Szintterületi
mutató
legnagyobb
mértéke

;mzlm21

Terepszint
alatti beépítéS
legnagyobb
mértéke
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ÉpÍľoľľ KoRNYEZET vÉDELME

Avizsgźit teľületen nincs mtÍemléki védettséget é|vező, vagy műemléki jellegtĺ objektum.
ortikségĺ és ktirnyezeti érték séľĺilésének lehetőségei:
A tertilet beépítésénél nem kell sem örökségi, sem környezeti érték sérülésével számolni, meľt
a területen lévő bontandó épületek építészeti éĺtéket nem képviselnek, igy azok elbontása nem
jelent értékséľülést.

ZoLDFELÜr,nľrr RENDEZÉSI JAVASLATA

A szabáIyozźsi ter:łet előkészíto tanulmánýerv szerint a tömbben két új irodaház épül,
melyek kozĺI az egýk már építés alatt van. A tömb Práter utca - Bókay János utcai és Tömő
utca -Bókay János utcai sarkán az eredeti lakóépületek megmaradnak. A Práter utcában
parkoLőhźĺz i s léte sül.
A Szigony utca mellett a szabtiyozź.s hźłtahűzása lehetővé teszí egy 8,0 m széles, fásítható
gyalogos sáv, illetve parkolókkal kísért szélesjáľda létesítését '

Az ilj irodaházak be nem épitett területei részben gyalogos díszbuľkolatként, ľészben
vízfelületként, részben fásítható zĺildfelületként alakítható ki. A szabadon marudó teriiletek a
telekterület töredék részétjelentik, a tömbbęn jelenleg érvényben lévő L I vIIa7 ovezet
eloírásai a zöldfelületekre vonatkozóan nem ímak elő minimálisan betartandó értéket'
mé|y gar ćas építé se esetén.



KoRNYEZETVÉDELMI JAVÁ.SLAT

Zaj és ľezgésvédelem
A tervezési teľiileten azajterhe\és fő okozója aköziltí gépjármű forgalom. Ennek
mérsékléséľe a szabttlyozási terv adta térbeli keretek között nincs mód, ezért tartósan kell a
j olonlegi állapot fennmaľadásával számolni.
Mivel a foľgalomból eľedő zajterhelés jelenleg a|aItamarad a tertileten érvényes
határértékeknek és a teÍvezęttúj beépítésekkęl nem nő számottevően a téľségi forgalom,
zaj terhelési konfl iktusok nem való színű síthetők.
A konkľét épületek műszaki kialakítása során olyan mtĺszaki megoldásokat kell a|kalmazni,
melyek a funkciótól fuggő bęltéri határértékek betartásźi lehetővé teszik.

Levegőtĺsztaság védelem
A tervęzési terüIet levegőminősége a fútési eľedetű légszennyező anyagok szempontjából
kedvező, a közlekedési eredetű szennyezoanyagok szempontjából pedig kedvezotlen.
Mivel a szabá|yozási terv adta keľetek kozott a foľgalom cs<ikkentésére és a zöldfelületek
n<iveléséľe nincs mód, tartósan kell a közlekedési levegőszennyező anyagokhatźLrérték feletti
terhelésével számolni. Fentiek miatt kedvező,hogy a tömbben nem lakások, hanem
irodahźzaképülnek' mert ezek belső tereiben gépészeti megoldásolrka| az elfogadható
minőségű levego biztosítható.

Talaj és ta|ajvíz védelem
A tervezési tömb gyakorlatilag 1.00 oÁ-ban beépül, igy ta|ajszennyezéssel nem kell számolní.
A tertilet teljesen közmtivesített' a szenny és csapadékvizek csatornahźůózatoĺ keresztĹil
történő elvezetése megtörténik.

rÖzlnxnoÉsl JAvAsLAT

Kiizlekedési hálózatok
A tertilet környezetében a fo közlekedési hźiőzati kapcsolatok nemvtitoznak.

Paľkolás, ktizrĺtĺ kapcsolatok
Az irodaépület bruttó szintterülete m1ntegy f6'382ÍÍÝ
Nettó hasznos alapteľülete 14.300 m,
Sztikséges parkoló szćm:670 db
A BVKSZ érvényben lévo előírásaszetlnt,mivel metrómegálló 500 m-en beliil található
(Szigony utca), így 50 % kedvezménrrye| a szükséges parkoló szám: 335 db
A parkolást két szintben olđjuk meg' egy szinten ezért |68 db parkolót kell elhelyezni, amely
a telek teriiletét tękintve biztosítható af szintbęrl.
A garźns közúti kapcsolatait a Tömő utca biztosítja. A parkolók nem jelentős (csúcsórában
mintegy 100 jármtíóra) foľgalma azĺJlirői út - Nagytemplom utca - Tömő utca felőli
érkezéssel és a Szigony utca felé kihajtással megfelelően lebonyolítható.



l<ÖzvÍj JAVAsLAT

Előzmények
A meglévo kozműhálózatok és bekötővezetékek vízszintes és magassági adatait az
üzemeltetői aďattźrakban fellelhető nyilvántartás és helyszíni szemrevételezés a|apjtn
źbrázolrtuk a mellékelt 1:1000 léptékű helyszínľajzokon.

A tervezési teľület általános ismeľtetése
A Corvin negyed pľogľamhoz tartoző If5.sz' tömb Budapest VIII' kerületében, a Práter utca-
Szigony utca- Tömő utca- Bókay János utca áItal'hatźtro|t teľĹileten fekszik.
A tertilet síknak mondható, az tńLagos tejtés É-D irányban O,|7oÁ, K-Ny irányban O,55yo, A
terepszint 103,90 - 104,78 m.Bf. között változik.

A teľvezett létesítmény ismeľtetése
A tömb D.i oldalán, a 36213, 36214, 362|5, 36216,36fI7, 36218/ I, 36219 l I, 3623f , 36233
és 36234 hľsz. teľtileten, a bontást követően, a Corvin negyed V. ütem keretében 26.500 mf
bruttó szintteľületű irodahźn épnl -f parkoló, valamint F+2 - F+8 szinten.
A tomb további részén a Prźúer utcai, illetve a Bókay János utcai megmaľadó ingatlanok
mellett építés a|att źi| a Corvin sétány IV. ütem épület egyĹittese.

.v|z\ xoznĺÚvnr

Ylze||ńtás
Attĺgabb téľség ivôviz betáplálása déli irányból, a Fővárosi Vízmtívek Zrt. źůta|kezelt Csepel-
szigeti parti szűrésű kutak felol, a Kvassay Jęnő út _ Soroksári út vonalán éptilt NA800 öv.
vezetékęn keresztĹil történik' A VIII. kerület ęzęn részéĺek vizel.|tĺźtsát a Ferenc körut-József
körut vonalán épült NA 600, azĺJ|I(iiúti NA300 és NA 20O, aBaross utcai NA 500 és azII!és
utcai NA 4 0 0 mm. e s vez etékek źLlta| táplźLlt há'|ózatr ő| bizto sítj ák.
A tervezési terĹilet fogyasztóinak ivóvíz ę||túásttt a20,sz, pesti a|apzőnáról biztosítjźk. A zőna
tározórendszeÍe a 2x11000 m,-es és 4x5000 m,-es kőbányai, valamint a Gellérthegyi 47,5 e

^3 
é" 2*4O e m3 térfogatu medencék. Atźrozőkfenékszintje 137,90 m Bf.

A Práteľ utca É-i oldalán lévő lakótelep, és a Jźnmiĺutca magas épületeinek e|Ittása az 5|.sz,
zőnárő|, a Ktivttna téĺi géphazból indított hźiőzaton keľeszttil történik.

A teriiletet határoló utakon üzemelő ktizmĺĺ háI'őzatz
Práter utca: a 400 ac'(2},zóna), a300 ac'(5 l.zóna)
Szigony utca: a200 KPE.(20.zóna).
Tömő utca: a300 ac.(Z}.zőna).
Bókay János utca: aI00 öv.,aI50 göv.(20.zóna).
A (20.) zőna tewezési területre eső Lltůőzatćtn 7 db. ftild feletti és ldb. aLta|aj, az (5|.) zóna
há|őzatáĺ 1 db. föld feletti és 2db. altaLaj trĺzcsapot telepítettek.
A Tömő úca 32-38 sz. épület (3613911' hĺsz.) előtt, a tervezési területtől mintegy 35,0 m-ľe
végzőđ1k az (5I).zóna a 200 göv. vezetéke, mely egy ftild feletti tűzcsapot táp|á|.

A meglévő épületek ivővíz bekötő vezetékei az épiileten belül elhelyezett o20, a25 mm-ęs
mérohöz csatlakoznak.



A tervezett létesítménvek vízellátása

Ä' 125.sz tiimb vízigénye
Eszaki oldal
Megmaradó lakóépületek :

Építés a'latÍ á'lló iroĺIahtv,:
Eszaki oldal összesen:

Déli oldal
Megmaradó lakóépületek:
Tervezett irodaház:
Délí oldal osszesen:
125. tiimb łisszesen:

48,0 m3/d
11f ,0 ,,
160,0 m3ld :2,7 Usec.

46,5 ÍnJd
106,5 ,,
153,0 m3/d :2,6llsec.

313,0 m3/d :5,3 l/sec.

Küls ő tűzivíz szĺi ksé glet
A mértékadó külső tllzivíz szükséglet a tęrvezett épület F-|8 szintes egységeinél, a Szigony
utca, illetve a Bókay János utca felőli oldalon biztosítanđó,

Qtĺĺ : 3600 Vp merrnyiségben.
A Tömő utca feloli Fł6 szintes épületrész o|tóvíz szükséglete Qtii:3000 Vp.
Az o|tővizet az 54|20I4.(XII.5.) BM' rendeletbe foglalt országos Tűzvédelmi szabźůyzat
(oTsZ) szerint a há|őzatről kell biztosítani. A hźńőzaton ťold feletti tűzcsapokat kell
telepíteni. Az o|tővizet biztosító hźt|őzat felújítása, źúalakitźsa során érintett meglévő föld
alatti tűzcsapokat ľold feletti tiĺzcsapokľa kell cseľélni.
A ttĺzcsapok a védendő építménytol a megközelítési útvonalon mérten 100 méternéltávolabb
és -a tűzcsapcsoportok kivételével- egymáshoz 5 métemél közelebb nem helyezhetők el.

A meglévő há|őzat fejlesztése
A Bókay János utcán üzemelő arcU öv. vezeték helyett a tulajdonos, és a Fővárosi
Vízművek eLóirányzata szerint a200 KPE vezeték építendő' Eztůtalr a tömböt Ny-ról hataľoló
a|apzónai vezetékről v éte|ezheto oLtőv iz mennyisége

Qtii : 4700 Up. értékľe növekedik.
A tervezett létesítmény vize||átása és az oltóvíz szükséglet biztosítása, a Fővárosi Vízmúvek
Zrt. -jelen javaslatra adott- nyl|atkozaÍźban foglaltak szerint történhet.

Csatornázás
A tervezési teľület egyesített rendszerű csatornahálőzata a Ferencvárosi Szivattyútelep
v izgyűjtőjéhez tartozik.
A' hét|őzat fő eleme a Soroksáľi út-Ferenc körut-József körut vonalán épült fogytĺjtő, mely
befogadja azvll|ói úti és a Baross utcai csatornákat, melyhez atewezési tertiletet hatáľoló
utak alatt épnl'i"hźúőzat csatlakozik az a|źtbbiak szerint:
A Pľáter utca 57 sz. elotti akntLtő|induló 7O|IO5 T/té csatorna fogadja a Szigony utca É-i
szakaszźtrőLmegosztva érkező víz egy részét, majd a Prćttęr utcán végighaladva, a József kĺirut
páľos oldalán lévő csatornába torkollik, melynek befogadója a köruti fógyiĺjto. A Pľáter utcai
csatorna fogadja be a Bókay János utca 33 sz. ęlőtti akna felől érkezo vízmennyiséget is. A
csatorna mérete 63/95 Tlté.
A Tömő úcai 63195 T/té csatorna fogadja be a Bókay János utcai 63/95 Tlté csatoma D-i
szakaszát, majd a T<imő utcán végighaladva a Jőzsef kĺirut páros oldalán épült csatomába
torkollik, melynek befogadója a köruti főgytíjtő.
A fetújított Szigony utcai 108/162 UPE csatoma azutca É-oldalán lévő lakótelep felől, a
tervezési terület K-i oldalán elhaladva, azĺJ||oiiĺ irźnyź,ŕla tart' A Tömő utcai csomópontban



a folyási fenékszint 99,65 m Bf. A Tömő utcai 63/95 Tlté csatoma folyási fenékszinde a
keręsztęzĺő Szigony utcai csatornánźi 1,85 m-el magasabban, 101,50 m. Bf. szinten
helyezkedik el.
Az utak víztelenítése a szegé7yek mentén e|helyezett, többnyire 32x3f cm-ęS víznyelőráccsal
fedett víznyelő aknákon kereszttĺl történik.
Az épülctck hózi bck<itőcsatornói a Szigony utcoi fclújított csotorna mcntón Üz egy a f0ł:..
mellett, a 30/o. csövekből épültek.
A Tömő, Bókay János és Práter utcákon ktilönböző mérettĺ (aI5, a20, a30, a50,30145 T)
és anyagú ( ka,b,té, pvc.)házibekĺjtőcsatornák épültek.

A t25. tiimb teľiiletéľől lefolyásľa keľülő vízmennyĺségek:

Északi oldal Szennyvíz Csapadékvíz
Megmaradó lakóépületek: 38,4 m3ld

Ęľítés a|att źi|ó irodaház: 89,6 ))

Eszaki oldal összesen: 128.0 m3/d:2"2llsec. 94.9 Usec'

Déli oldal
Megmaradó lakóépületek: 37,2 mld
Teruęzęttírodaház: 85,2 ,,
Déli oldal cisszesen: |22,4 m3/d:2,I Usec.62,3 Usec.
125. tłimb tisszesen: 250'4 m3ld: 4,3 Vsec. 157,2Usec.

A tomb területéľől jelenleg lefolyásra kerülő csapadékvíz mennyísége 157'7 l/sec, mely a
tervezeti állapot szerint I57,2|ĺsęc-ra csökken. A lefolyásra kerülő vízmennyiség csökkenését
a jelentős mértékű terveze|t' zöld és vízfelület, valamint atewezett épületen kialakításľa kerülő
tetőkertek segítik elő.
A lefolyásra kęrülő vízmennyiségek fogadásának feltételeit a Főváľosi Csatomźnási Mtĺvek -

j elen javaslatra adandó- nyilatkozata fogja tarta|mazni.

-ENERGIA xozn,ĺÚrr ĺĺoz ĺr orc

Épületenergetika
A jelenleg hatályos 40/2012. (Vm. 13.) BM, a 20/2014, (III. 7.) BM, valamint a l4lf01'4.
(XII' 31.) MvM rendeletekkel módosított 712006. (v. f4') TNM rendelet az épületek
energetikai j ellemzőinek meghatáľo zźsź.ľőI:
1. s! (1) E rendelet hatá|ya - a (f) bekezdés szerinti kivételekke| - az épi|etek eneľgetikai
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meg}latározott épületekre,
épületel-emekľe terj ed ki.
3. s (1), Epületet - a 6/A. $-ban foglaltak kivételével - úgy kell tervezni, kialakítani,
megépíteni, hogy annak energetikai j ę||ęmzoi megfeleljenek az |. melléklet előírásainak.
4. melléklet a 7 l 2006' (Iv . f4.) TNM rendeLethez
Úi epĺitetel. altęrnatív rendszerein ek vizsgá|ata
I. Altalános rendelkezések
l. A megvalósíthatósági elemzés cé|ja az a|tematív energiaellátás a|ka|mazásának

e|omozdítźtsa minđazon esetekben, amikor annak műszaki, kornyezeti és gazdaságossági
feltételei adottak.

2. A jelen melléklet értelmezése szerint az a|tematív energiaellátás körébe a következő
megoldások tartoznak:.

- megújuló energiaforrásokat használó decentralizált ľendszerek;



- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
- tömb- és távfiĺtés/htÍtés;
- hőszivattyú.

Villamos energia ellátás

Kiizép feszü ltsé gű háiőzatok
A terület és k<izvetlen környezete primer oldali tápfesztĺltség ellátása a Népligeti l20i 10 kV-
os alállomástól indított 11 kV-os fi'ldkábel ívekkel az a|ábbiak szerint torténik:

A Népligeti I32l|1 kV-os alállomástól, keleti iľányból a Práter ltca pźtratlan oldalán
érkező 5 ptlrhuzamos kábelívbol 4 végigha|ad a tömb előtt, az 5. fęIfuzi a f702ÍlI0 jelĹĺ

ÉHrn ff. állomást, innen É-irányban a Szigony utca K-i oldalán végighalad a következő Tr.
állomásig, rnajd vissz atér a ,u.]át .yo*',onalán. Itt felfĹĺzi a zsg1lĺĺo jelĹl' 11/0,4 kV-os
Égľn állomást, majd az úttestet źĺtsze|ve aPráter utca páľatlan oldalán _ a fenti 4 kábelív
mentén - Ny-i irtnyba haladva eléri a Leonardo da Vinci utcát, majd D- irányban elhagyja a

tertiletet.
A Tomo utca É- oldalán három kábelív érkezík K-i iránybó|, az egylk behurkol a

23g}|l10 jelű 11/0,4 kV-os ÉBľn állomásba, majd visszatérve a saját nyomvonalán a másik
két kábelívhez, majd ttszelik a Tömő utcát, és a Szigony utca K-i oldalán hagyják eI a
terĹiletet.

Bókay János utca Ny-i oldalán dél fęlől érkezik egy kábelív, amely befordul a Tomő utca
D-i oldalára, itt behurkol a sarkon Lévő fl295l10 jelű EHTR IIl0,4 kV-os áĺlomásba és Ny.i
iĺányban elhagyja a területet.

A tömb ellátása a f3901lfi a 2I295lI0 és a 270fIl10 jelű IIl0,4 kV-os transzformátor
állomásokon keľesztĹil történik, a KIF és rozv elosztó berendezéseken kęresztiil'

Yillamosenergia-igények
A tęľületrendezési gyakorlatban kialakult méroszámok használattxa| az a|ábbi egyidejű _
becsült - villamos energiaigény várható a transzformátor kapcsokľa vetítve, az tĄ energetikai
követelmények figyelembevételévęl a beépíthető szintterĹilet a|apjźn:

Corvin sétány lV.ütem:
Corvin sétány V.ĺitem:

2,0 MW
1,55-2,0 MW

A végleges htiózat kialakítása és a beruházási költségmegosztás' a VET és a vonatkozó az

igényléskoľ érvényes rendeletek figyelembevételével, az źlramszo|gźĺ|tatőhoz beéľkezo
hivatalos energiaigény bej elentés e a|apjźn történhęt.
A mélygartzsoknti a tuzo|tó hatóság előíľhatja a vészsze|Iőzés, va|amint az alltomatikus
tuzo|tő (pl. sprinkler esőzteto) berendezés beépítését, melynek bekapcsolása esetén - a

védendő teľĹilet méretétől fliggően _ sok sztu kW energiaigény is elofordulhat ' Ezt a tobbletet
az egyidejúségnél nęm vetttik f,tgyelembe, mivel nem a teljes hálózatot terheli és csak r<ivid

idejű növekedést okoz az érintett \eźęazźsnźi (Tűz esetén, automatikusan csak a hatósági
előírások szerinti biztonsági rendszerek üzemelnek)'
A területen meglevő villamos háLőzatok kiváltásának és źthe\yezésének teljes költsége a

Beruházőt terheli.
A kiváltások kivitęli tervezése és kivitelezése csak az á,tamszolgźůtatő által feljogosított
szerv ezetek által történhet.



Kiizépfeszültségíĺ há.Jőzatok fej lesztése
A Corvin sétány IV. üteménéI az epítési engedélyezési tervnek megfelelő fejlesztés szükséges
2 Mw iizemi és tartalék betáplálással, eltérő kábelvonalakról.
A Corvin sétány V. iitemében, a tervezett épület részére szĺĺkséges energia igény 1,55-2 Mw
tizemi és tortalélc betóplólóssol, eltéro kóbelvonalakró l.
A csatlakozási pont meghatétrozźsa az Aľamszolgáltató jogkörébe tartozik.
Äz e|Ićttás középfe szültségen történik.

Ki s fes zülts égű háůőzatok
Az ellátźls a transzformátorállomások szekunder kapcsaitól indított 0,4 kV-os gerinc
ftildkábelekről ',T'' Leágazőn keresztĺil történik, źita|źtban az épületek kapualjában elhelyezett
csatlakozó szekrényekkel. A nagyobb fogyasztók követlen 0,4 kV-os ľoldkábel
csatlakozással rendelkeznek.
A nagylétesítményeknél ,,i)zemi,, IU0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztiil,
közvetlen sínátadással iS torténhet a KIF ellátás. helyenként közvetlęn rop etlátás is
előfordul.

Kisfeszülts égű háiőzatok fej lesztése
A Bókay János utca - Tömő utca saľkán meglévő megmaľadó HRSZ 36212 és a 36235ll-f
alatti épületek hźńózattLt e||źLtő kábelköľ további |eágazásai elbonthatók, sztfüség esetén egy
k<izelebbi Tr. állomásľól a kétold a|i betáp|á|ás megoldható.

Közvilágítás
A tertilet meglévő kozvilIágitźsi rendszerének táppontjait a közép/kis-feszültségű
transzformátor állomásokba telepített közvilźlgítási kapcsolóegységek képezik. Az innen
kiinduló kozvllágitási áramköľök a területen ftildkábeles htůőzattal épĹiltek ki.
A jelenleg tizemelo kozvíIágitás megoldásmódja és maguk a kozv1lágíttsi htiőzatok és

beľendezések is igen változatos arculatot mutatnak.
A kĺizvilágítási tartóoszlopokľa, fali tartókarokľa és útátfeszítésre rogzített kozvilágítási
lámpatestetek is fellelhetők, á|talźtnosan nagynyomású Ná fényfoľľásokkal.

A' köz- és téľvilágítás fejlesztése
A terület közvilágításźú azMSZ EN 13201-1 -2..4. sz. szabvány szennt, az,6n.,,Megvilágítási
helyzet'' besoľolás a|apjźtn kell létesíteni az építészeti szempontok figyelembevételével.
A fényszennyezés csökkentése érdekében a lámpatestek ktlprázźsi indexe G6 teljesen
ernyőzött (full cut-off) osztálý (a fényszennyezés elkertilése miatt)' valamint a védettsége (a
kisebb avulás, ill. a kaľbantartási igény miatt) IP6x legyen.
A fény színhomérséklete a teľületen 3-4000 K legyen, itt a kerámia-kistilőcsöves femhalogén
lámpák a|ka|mazćsát javasoljuk, mivel a NA lámpákkal csereszabatosak és azonos
energiafogyasztás mellett - a biztonsági előíľásoknak megfelelő - jobb szín- és alak
felismeľhetőséget biztosítanak a nagynyomású nátriumlámpákkal ellentétben.
A fentieket mttr az avulás miatti fényforrás, ill. lámpatest cseľéknél is célszeľű aIka|mazni.
A LED fényforrásos lámpatest új építésű világítástechnikailag méĺetezetthćiőzato|nźi
a|kalmazható. Felújításnál a színhőmérséklet, aszabvźtnyos megvilágítźs és az egyenletesség
b ętartástx a| a|kalmazható, mel yet mérési j e gyz őkönywel i s dokumentálni szükséges.



Hőenergia ellátás
A meglévő lakó- és intézményiépületek fiĺtésére és használati melegvíz e|oźú|ításźrarészben
távhő, ťoldgáz és villamos energia ál1 a rendelkezésre'

.ľÁvHo ELLÁTÁs

A Bp. VIII.ker Corvin sétány IV' Ĺitem tź.ľhő ellttására 2015'
kiviteli terv.
A területet és környékét ellátó ttĺvhó vezeték táppontja a Kőbźĺnyai
közeg forró-viz.
A Práter utcában végighalad egy Fv2 DN
úttest alá süllyesztve.

A távhő ellátás eneľgiaigénye
A területrendezési gyakorlatban kialakult
becsült - fútési energiaigény vźrható az iĄ
beépíthető szintteriiĺet a|apjtn:

Corvin sétány IV. ütem:
Corvin sétány V. ütem:

május hónapban készült

Fűtőerőmű, a hőhoľdozó

500 gerincvezeték, 185/80 VB csatomźĺban, az

méľőszámok haszntiatźĺval az alábbi egyidejű -
eneľgetikai követelmények fi gyelembevételével a

3,83 MW
1.88 MW

A tényleges igény az épiiletegyüttes kiviteli tervei soľán kerül pontosításľa'

A távhőeltátás fejlesztése
A Stabilterv Mémöki Kft 2015 május hónapban elkészítette a Budapest VIII. ker ,,Corvin
sétĺány IV. ütem T ávhoel|źttás'' kiviteli terveit (Munkaszám : 2 l 20I 5)'
A terv szerint a Szigony utcában és a Bókay János utcában 2xDN 2001355, illetve ZxDN
|25/250 méretií távf,ĺtő vezeték építendő. A megtervezett vezetékeket a Főtáv zÍt. źLItaL

rendelkezésünkĺe bocsátott pdf. helyszíntajz alapjáĺ ttintettiik fel.

-rolocĺ.ZELLATÁs

Kisnyomásűl há|őzat
Az érintett tömböt körbeveszik a kisnyomásű gćnvezetékek:
Prźńer utcában, aziltptiyaDK-i oldalán végighalađ egy NA300HA, a Tömő utcában pedig

Ny-i irányból érkezik egy NA315 PE ťoldgáz gerincvezeték.
A'Jázminutcźtban érkezik kelet felől NA300 HA gerincvezeték, mely a Szigony utcán
kereszttil csatlakozik a Tömő utcai gerincvezetéWe, E-i iľányban, pedig egy NAl10 PE
vezetékke l c s atl ako zik a P r áter utcai háLőzathoz.
A Bókay János utcában délrol éľkezik egy NA200 PE vezeték, melyen a Prátęr utcában egy
NA200 PE ,,T'' |eágaző készült, amelyről NA150 PE vezetékszakasz csatlakozik a Práteľ u.

há|őzatára.

Ftildgázigény
A teľtilętrendezési gyakorlatban kialakult méľoszámok hasznźÄatźwa| az alábbi egyidejtĺ
(becsült) gźneĺergia igény várhatő (az iĺj eneľgetikai követelménynek megfelelő épületek
építését feltételezve) a technológiai igény ismeręte nélktiI:

Corvin sétány lV.ütem: 150 [Nm,/h]
Corvin sétány V. ütem: 125 [Nm./h]

A gázigény\ő (a gázhźůőzathoz csat|akozni kívánó természetes személy, jogi szemé|y,,vagy
egyéb szervezet) által írásban benýjtott gázhźllőzatra vaĺő csatlakozási kérelméľe, a FOGAZ



Zrt. (Szolgá|tatő) a benýjtáskor meglévő hźiőzati kapacitás ismeretében, az éĺvényes
jogszabályok ffelenleg: A foldgázellátásról szóIő f003. évi XLII. Törvény, valamint az azt

kiegészítő mindenkoľi
rendel etek a\apj én nyilatkozik a szoIgźitatźts mű s zaki és gazdasági feltéte l eiro l.

Kisnyomás it há.Jőzat fej lesztése
Az e|őzetęs telefonon végzett egyeztetés szeľint a Corvin sétány IV. ütem ellátása, a Bókay
János utcában délľől érkezó NA200PE vezeték Pľáter utcában lévő NA200PE ,,T''
Ieágazásár ő1 történhet.
A Corvin sétány V. ütem ellátása a Tömő utcában üzemelő
NA315PE fő|dgźtz gerincvezetékľől történhet, a gźnfogadó elhelyezésének fliggvényében.

-ELEKTRONIKUS gÍnxozl,Bs

TávbeszéIő-hálózatok
A teljes körű lakossági vezetékes és vállalati (üzleti) szolgáltatást aMagyar Telekom NyRt
biztosítja. A'hźiózat adottságának fiiggvényében renđelheto Intęrnet és IPTV szolgáltatás is.

A helyhez kötött hírközlési létesítmények földrajzi szźtmozźsi terület I kötzętszětmźra
seregnyi további szolrgźltatő is rendelkezik engeďé|yezett sztlmmezóve|, és (vagy)

szoIgźitatási engedéllyel, amelyek a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásában
megtekinthetők' Ezen kívül a Magyar Telekom szerződéses partneľei is éľtékesíthetik a
szolgáltatásokat.
A távkozlési hálózat minden utcában kiépült és valamennyi előfizetői igéný kielégít. Az
adatátvitęli és hírközlési kapcsolatok szintén a tźwközlési alépítményi hálózatokon kereszttil
történnek.
A terület távközlési és hírközlési alapellátása megfelelő.

Távkiizlési hźůőzat fej lesztése
A primer köľzetben a Magyar Telekom Nyrt' az igények ftiggvényében és a műszaki
lehető ségeknek me gfelelően biztosítj a a ttwközĺési szolgáltatásokat.

Vezeték nélküli távkiizlésÍ létesítmények
A hírközlési ellátottságot tovább növeli avęzętéknélküli GSM (mobil) telefonok haszná|ata,
melynek az el|źĺott terĹileten belul korlátja nincs. (A különleges domborzati, légkori
viszonyok, valamint btnisźilromźts kiesésekor előfoľduló téľerő hiányt kivéve).
A térségben a vezeték nélküli, a T-Mobile, a Telenor és a Vodafone szolgáltatők źůta|

biztosított a|apszo\gá|tatás, valamint mobil internet hozzáférési lehetősége és használhatősága
(a lefedettség és az átviteli jellemzok) a múszaki fejlesztések mindenkoľi állapota szerint
alakul.
A terület GSM távközlési ellátás szempontj ából lefedettnek tekinthető.

Telekommunikáció
A tertilet a Magyar Telekom ellátási körzetébę tartozlk, de a piac |iberalízćt|źsa óta más
szolgáttatók is megjelenhettek a kerületben. A szo|gźitatôi hźl\őzatok a tźwbeszé|ó htiózattal
koze| azoĺos (páľhuzamos) nyomvonalon haladnak, ahol - a httlrőzat műszaki lehetőségétől
fiiggően - teljes könĺ (Kábel TV, Internet és távbeszé|ő) szo|gźĺ|tatást is tudnak nýjtani.
A Íöldi slgź.ľzźtsu, valamint a műholdas kapcsolaton kereszttil töľténő szolgáltatásokat kínáló
tarsaságok (Magyar Telekom Nyľt., UPC Zrt., DIGI Kft', Antenna Hungária Zrt.)
szolr gá|tatćsai is elérhetők.
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SZABALYOZASI TERV MODOSITAS
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváros Önkoľmányzata Képviselő.testĺiletének
... ĺ20t4.(...) iinkormányzati ľendelete

a Jĺózsefváľos Kerületi Építési Szabáůyzatáľól (JÓKÉSZ) sző|ő 66ĺ2007. (xII.12.)
iinkoľmányzati rendelet mĺódosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az épitett
körnýezet alakításáról és védelméľől szóló 1997, éviLXxVIIL törvény (a továbbiakban: Étv.;
13. $ (1) bekezdésében kapott fe|hatalmazás a|apjźn,Magyarország helý ĺinkormányzatakől
sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés l. pontjában, és az Etv. 6. $ (1)

bekezdésében megállapított feladatkörében eIjtrva a következőket rendeli el:

1. $ A loĺ<Ész 3. mellékletének a Szigony utca - Tomő utca - Bókay János utca - Pľáter utca

ćt|talhatároht 125. tömb területére vonatkozó szabá|yozási tervi elemei helyébe ezen rendelet
1. mellékletének szabályozási tervi elęmei lépnek hatályba.

2. $ Ez a rendelet az e|fogadźlsáió| szämitott 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépését k<jvetően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2015. szeptembeľ

Danada-Rĺmán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Budapest Főváros Kormányhivata|a
Építésügyi osztály Á||ami Főépítész

2075. október 22' igen A megk[jldött módosĺtani kĺvánt
szabđlyozósĺ tervlap részleten d sajótos
jogintézménnyel érintett terület
határvonolót kérem jovítoni. A tömb
közepén, o jelenleg épĺtés olotti
teri'jletre vélhetően kiterjed, volomint a
jelenlegi módosítóssal érintett déli
részre is.

Rendben, az elővósórlós,
jogot jelenťő hgtórvonolot
módosítjuk.

A környezetolakítosi tervlopon
bemutotott, o Tijmő utca Íelőli
teĺvezett épüIet elhelyezkedése
megkérdőjelezi a tömb Bókai Jónos
utco és Ttjmő utca sarokrészének
beépítési lehetőségét, illetve ennek a
szabóIyozósi tervvel való összhongját.
Kérem óbrózolnĺ oz alótómosztó
munkorészben o tömb déli részének
tervezett végleges környezetolakĺtasót,
onnok érdekében, hogy o szabályozás
megfelelősége ellenőrizhető legyen. Ha
a Bókai János utcd 48, 50 és 52. szőm
oIatti épületek tortósan megmarodóok,

felújítandóak, akkor oz ennek
megfelelő óbrázolóst kérem a
módosítani tervezett szobólyozósi
tervlap részletén. (Az épÍtési hely
jelének ,,levétele,, e hórom ingatlanróI,)
Ho a felsorolt három ingotlonon lévő
épületek helyett új épületek létesĺtése
lenne tervezett, akkor bĺzonyoson nem
megfelelő o szabólyozási tervlopon
ábrózolt meąoldós'

A Tömő és Bókoy utca sarkón.

lévő három telken ólIó

tórsosházak ÍelújÍtandók,
ennek megJelelően o
szobályozdsi tervldp részletet
módosĺtjuk, töröljük a három
telken oz építési hely jelölést'

Városképi szempontból aggóIyosnok
tartom o Töm(i utca ÍeIőI o Bókoi Jónos
utca soroképüIetéhez tervezett F+2

szintes,,nydktag,, típustj csotlakozást,
omelyet a környezetolokítosi terven
jelöItek, Hosonlóképpen vórosképi és

funkcionólis szempontból egyoránt
megkérdőjelezhető o mindössze 3-5
méter széIességii, F+4 szintes
csotlokozása oz F+8 szintes épület és a
Bókai Jónos utca 48. szóm olotti épület
között. Kérem a tovóbbtervezés sorón
ezek tortglmi ótgondolósát, és a
környezetdlakítósi lopon való
korrekciókot,

A környezetalakítási terven
módosÍtjuk o kiÍogósolt
épijletrészeket F+4 illetve F+8

szintre,

Amennyiben a pórkónymagasság 30m-
es lehetőségévek o Szigony utca felől és
o tömbbelsőben tervezeťt épüIetnéI is
éIni kívónnok kérdéses, hogy az övezet
25 m megengedett legndgoybb
építménymagossága betartható
marod-e. Kérem, hogy oz olótómosztó
munkarészben ellenőrizzék az előírt
építménymogassóg és o beépítési
javaslaton óbrózolt épület viszonyót, o
későbbi értelmezési kérdések
medelőzése érdekében.

Az alátámasztó
munkarészhez nellékeljük o
környezetolokĺtósĺ terven
óbrázolt épüIet
építménymagassóg
szdmÍtasót.

Pest Megyei KormányhivataI
Környezetvédelmi és TermészetvédeImi
Főosztá|va

2075. október 28.
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Duna-|po|y Nemzeti Park |gazgatósága 2o75. október 28.

Közép- Duna-völgyi Vízügyi lgazgatóság 2075. október 24' Igen Nem emel kifogóst

Budapest Főváros Kormányhivata|a
Népegészségiigyi Főosztá|y

2015. október 28.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, vasúti és Hajózási hivata|a

2075. október 27. tgen Nem emel kifogást

Budapest Főváros KormánYhivatala
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvéde|mi Főosztá|y Útügyi
osztálv

2075. október 27.

Nemzeti Ktiz|ekedési Hatóság
LéeüEvi HivataIa

2075. október 27. Igen Nem emel kifogást

Forster Gyula Nemzeti
örökséggazdá|kodási és
Vapvonsazdá|kodási Közoont

2075. október 28.

Budapest Főváros KormányhivataIa
V. kerĺiIeti Építésügyi és trtikségvédetmi
Hivatal

2075' október 28.

Budapest Főváros Kormányhivatal
FöldhivataIi Főosztá|v

2075. október 27' Igen Nem emeI kifogóst

Pest Megyei KormányhivataI
Erdészeti lsazsatósás

2o75' október 24.

Honvéde|mi Minisztérium
Hatósáei HivataI

2075. október 27'

Budapesti Rendőr-főkapitányság 2075. október 30. lgen Nem emel kifogást

Budapesti Rendőr.főkapitányság
V|||. keľü|eti rendőrkapitányság vezetője

2015. október 27.

Pest Megyei KormányhivataI
Műszaki Engedé|yezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztá|y Bányászati
osztá|va

2075. október 27.

Nemzeti Média- és Hírköz|ési Hatóság
Hivatala

2075. október 28. lgen Nem emel kifogást

Budapest Főváros onkormányzata 2075. október 22.

Budapest Főváros Önkormányzata
Városépítési Főosztá|y Főépítész

2075. október 22. lgen A módosítós sorón váItozoťt o
Józsefuárosi Kerületĺ szobólyozási terv
aKszr), A Szigony és Tömő utca sorkón
o Tömő utca mentén 75-20 m hosszban
vóltozik az utcai építménymagassóg
18,0 m-ről 3Q0 m-re. Ez o magossóg a
16,0 m széles szigony utco mentén
megengedett, de o Tömő utca sarkánól
- tekĺntettel o 9,5 m-es utcoszéIességre
_kedvezőtlen légtérarányt jelent, mely
az érintett ingotlonok értékét és o
kijzterületek hasznóIoti értékét
csökkenti'

A tervezťt új irodoépülettel
szemben o Szigony utca
másik oldalőn egy 45 m

mogos toronyház áll. Ezért
indokolt o Szigony utco
mentén egy 30 m magas
térfal kialokĺtóso' A Szigony
utco és a Tömő utca sarkón a
páratlan oldalon o Szigony
utcd köte I ező szé l e s ítés e m i ott
a Tömő utco 27. szóm alatti
telek beépíthetősége
gyakorlotilag megsz(Ínik. (Ez

igoz a szomszédos tömb
szigony utca mentén lévő
összes telekre') Ezért o sarok
beépítését
(telekösszevonóssol)
mindenképpen ót kell
gondolni. A szabólyozási terv
módosÍtosót o KÉsz készítése
során lehet reolizólni. Az új
irodaépüIet a Tömő utco
észoki oldolőn helyezkedik el,

azért a mósĺk oldol
benapozását oz
építménymogossóg növelése
nem akadályozzo. Érzékelve
oz észrevétel során jelzett
problémdt o vóItozóssol
érinteťt utcaszakosz hosszót
12- 78 m-re csökkentiĺjk.
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Amennyiben a hotályos lTxÉsz.ben
szereplćÍ párkánymagassóg deÍiníciója
helyett o terv dz utcoi
építménymogossóg fogalmot kívánja
használni, annok fogolommagyarózoto
eIenqedhetetlen a normoszöv eq ben.

Az utcoi építménymagdssóg

fogolmót o 15/2015,(lll,31.)
önk. rendelet 75.9-a iktaťto
be.

Kéri figyelembe venni o környezeti zdj
értékelésérőI és keletkezéséről szóló
208/20A.8.20.) Korm. rendelet
alapján készüIt, a Fővórosi KözgyűIés

1211/2007.(Vl.28.) számú
hotározotóVol elfogodott Budopest és

vonzóskörzete strotégioi zajtérkép
szómítóson olapuló zajterhelésre
vonotkozó értékeit, Zajterheléssel
érintett terĺjleteken (Próter utco, Tömő
utca mentén) lokossági érintettséget
növelő lokófunkció Íejlesztést'
zajterhelés szempontjóból védendő
terijlet illetve épület (pI. oktatási
intézmény) létesítését nem
támoąotom.

A 725. tömb északi részén
jelenleg is épül a NoKlA
irodoház, a tömb déli részére
szintén irodoházat tervez

fejleszteni o beruhúzó.

A JoKEsz módosítás az FSZKT és a
Budopesti Vórosrendezési és Építési
KeretszobóIyzotról szóIó
47/1998,(X.15.) Főv. Ksy. rendelet
előĺrásai n ak m eafe l el'

Budapest Főváros V. kerü|et Belváros.
Lioótváros önkormánvzata

2o75. október 23,

Budapest Főváros V||. kerü|et
Erzsébetváros onkormányzata

2015. október 23.

Budapest Főváros lX. kerü|et
Ferencváros önkormányzata

2075. október 2j. Igen Nem emel kifogóst

Budapest Főváľos X. kerÜlet Kőbánya
önkormánvzata

2075. október 23.

Budapest Főváros XlV. kerület Zug|ó

önkormánvzata
2075. október 24.

Budapest Főváros Kormányhivata|a
Kĺiz|ekedési Fe|üeve|ősése

2075. október 3o.

Budapest Főváros V|||. kerü|et
Józsefvárosi Po|gármesteri Hivatal
Hatósási Üsvosztá|v Építésĺisvi Iroda



Tömó UÍcoi hom|okol

sżgony Ulcoi hom|okot

BókoY Jónos uĺcoi hom|olao|

Hom|okzotmogossóg szómÍtós:
(4l 2,50+280,35+489,00+ l 998,00+480'00+ l 032 .o0+7 42,5o+1o8l ,2Gt840,05+5l ó,7 5+484,95+72ó,1o+3ó0+|94,25l /
(ó8,00+óó,ó0+ l ó,00+34,40+33,00+40,80+3l ,70+ l9,50+ l8,30+ól ,90) = 9637,65 / 390,20 = 21,70 m

JeImogyorózo|:

KESZULT AZ ALLAMI ALAPADATOK FELHASZNALASAVAL

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

l 25-os tömbre vonotkozó szobólyozósi
tervmódosítós

7lzclmt , , ,' ÉpĺĺuÉNYMAGAssÁo szÁmÍrÁs
J-4

ffi ronÉNv És rÁnsłl ÉpÍľÉszlnoon rn.
l l 13, Budopest' Edömér vtco 4. Ilt:Oó l 4óó0 300
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Budopest V|||. kerÜ|et, Szigony u|co - Tömő utco
- Bókoy Jónos ulco - Próler utco ó|to| hotiro|t

l 25-ös tömbre vono|kozó szobó|vozósi
tervmódosítós

f,lzcim:

BEEPITESI JAVASLAT
|ojBzóm:

J-l
ffi ronÉNyl És rÁnsĺl ÉpĺrÉszlęoon rrĺ.

l l ] 3, Budopesl, Edömér utco 4. T/F: 0ó l 4óó0 300

/órosrendezé5,EpÍtéýe|:'.^^'^' 
{K-"_-ronÉruylANDRÁs TTl ol-259o/ol i.:;ýl{ ^NAGY cslLLA TTl ol-l2lo/0ó l'- *-

loldte|Ület,környezelvéde|em: ' (
NEMEs ZoLTÁN Kl o1-5o53 {l r. . ' ^l./ 'DoBos |VETT TK 0]-5255 ' \ \ 

^,\Ą/š,ł(-/ś.łĺJ\

ép|ék:

M = I :1000
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