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A képvi selő-testĹĺleti iil és időpon tja: 20 1 5 . december 3' ...s2. napirend

Tárgy Javaslat a łoxú:szmódosításával kapcsolatos dtintések meghozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatáľozat elfogadásáůloz egyszeru, a rendelet el-
fo gađás áho z minő sített szav azattobb s ég szĹiks é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X,
Embeń Erőforľás Bizottság véleményezi

A Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgya|äsźú.

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

L Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése

1.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete (továbbiakban: KépviselőtestÍilet)
a 32312013. (VIII.29.) számi hatźrozatában ugy dĺintött, hogy módosítja a ĺórÉsz-t a volt
Ganz-MAVAG területre vonatkozóan, kĹilönös tekintette| az ott megjelenő funkciókra és a
megv á|to zott j o gszab źůü kömyezetre.

A Képviselőtesttilet a 4812014. (III.05.) számi határozatában úgy döntött, hogy módosítja a
Józsefváros Keľületi Építési Szabźiyzatźrő| sző|ő 66/2007. (XII.12.) ĺ'nkormánŕati rendeĹtet
1ĺorÉsz; a 36038 helyrajzi számu telkeket (természetben a Kőbányai űt_ Könyves Ká|mán
körut _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca _ orczy ut _ Orczy tér á|ta|hatáľolt területen) ma.
gában foglaló területre vonatkozóan az azonva|ő ttkoz|ekedés lehetőségének további biztosítá-
sa, valamint a magasabb szintii jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekéb en. Ezze|
egýdejűleg felkérte a polgármestert, hogy folýassa le a szükséges tervezési szolgáltatás meg-
rendeléséhez szükséges közbeszerzési eľtékhaťźlrt eJ nem érő beszerzési eljárást.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság a 53312014. (V.16.) számu határozatában a Pro
Aĺch ÉpíÉsz Studió Bt.-t nýlvánította a beszerzési eljárás nyertesének. A Pľo Arch Építész
Studió Bt.-vel' mint tervezóvel (tovźtbbiakban Tervező) a szerződés 20|4. május 30. napján
megkötésľe került.

A tervezésí szetzőđés határidejének 2015. december 3l-ig torténő módosításáľa vonatkozőan
közös megegyezésseltöľténő nyilatkozat megtételére került soľ 2014. december 11-én.

A Képviselő-testtilet a volt Ganz-M.q'vn.G teriilet át|áthatő, szabáIyozźtssal iránýtott fejlődésé-
nęk biztosítása. a szabźůyozás hatályba lépéséig a nem kívánt folyamatok megállítása érdeké.
ben megalkotta a Kőbányai út - Könyves Kálmán körut - Vajda Péter utca - Bláthy Ottó utca -
orczy ít _ orczy tér źitaI hatarolt területen váItoztatási tilalom elľendeléséről szóló 27/2014.
(VI.2ó.) onkormanyzati rendeletét.

A tervezési szerzódésben előíľt dokumenfum elkészítéséhez - arrĺe|ynek tárgya a Gaĺlz-
Hĺłvec szabáIyozás - sztikségessé vált a módosításban érintett kĺizel I25 db tulajdonossal
történő egyeztetés, és száĺnukr.a egyközbenső egyeztetési anyag kerü1t összeállításra. Tekintet-
tel ezen kozbenső tervezési fe|adatra, a tervezési szęrzódés 2015. július 30-'ín közös megegye-
zéssel kiegészült a közbenső egyeztetési dokumentációľa és ezen munkaie-ĺvezési dijźra vonat-
kozó rendelkezésekkel.

2015. év októberében az országos Mentőszolgálat és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat
lś:özhasznű Alapítvany azzal akéréssel kereste meg a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuá-
rosi onkormányzatot,hogy a Budapest VIII. keľület, Otczy ilt32lb szźĺm a|attí ingatlanon men-
tőállomás megnýtását tervęz1k' Az egyeztetések során tisztázásra keľĹilt, hogy mindenképpen
sztikséges lenne arcrÉszmódosítása tekintettel arra,hogy Józsefuárosban több egészségügyi
intézmény i s van, azonb aĺ mentő áll omás a e gyiknek si nc s en.

A Budapest VIII. keľĹilet, vĺÁV-teleppel összefiiggésben Budapest Fővaros Kormányhivata|a
XI. kerületi Hivatala Földmérési és Földügý Osztá|ya a II. foku hattrozatában a 38818l20, a
38818/36 és a 38818137 he|yrajzi számű telkekľe vonatkozó telekalakítási engedélykérelmet
elutasította a ĺorÉsz és a magasabb szintri (fővárosi) jogszabáIy ellentmondásos taľtalmara
hivatkozva. Tekintettel a MAV{elepen lévő ingatlanok társashźnzá alakulásáľa, amely eIjárá-
sok jelenleg is folyamatban vannak, szükséges a loĺ<Ész módosítása, mivel a telekhatárok
rendezése feltétele az épületek foldhivatali alaptérképre történő felvezetésének.

A Tervezővel történt egyeztetésekľe tekintettel, amely sorĺín meghatźrozásra került a sza|<rnai-

lag megfelelő megoldás a JóKÉSZ szĹikséges módosítására, atęrvező 3g3.7OO,- Ft + Afa ösz-
szegll ajźn|atot ađott a szükséges dokumentáció összeá||itásźtra. A |17Il2015.(XI.16.) számtl
határozatában a Városgazdálkodási és Pénnłgý Bizottság támogatta a mentőállomásra és a
ľĺl.V-telepre vonatkozó módosítás közbenső igényként történő szerepeltetését a folyamatban
lévő JOKESZ módosításban.

,ą' rórÉsz módosítása a a településfejlesztési koncepciőrőI, az integrált településfejlesztési
stratégsárő| és a teleptilésrendezési eszközokľől, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekľől szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. $-a szerinti teljes eljráľás keľetében
folyhat a településfejlesztési koncepcióró|, azintegrált teleptilésfejlesztési stratégiáról és a tele-
ptilésrendezési eszkozökÍől, valamint egyes teleptilésrendezésí sajátos jogintézményekről szóló
3t4l201z. (XI.08.). Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32. $ (3) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően.2OI5. október 1,6-an a loĺ<Ész módosítás tewezete (1. sz. mellék-
|et) az á|Iamígazgatási szervek részęre véleményezésre megktildésre keľĹilt.

A vélemények beéľkezésere jogszabä|yban megállapított 30 napos határidő 2015. november
2,7-én|ejárt. A határidőig beéľkezett vélemények közül az á||amí főepítész, a Fővárosi onkor-
mányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal K<ĺmyezetréde|mi és Természetvédelmi Főosztály-
adott szakmailagmegfontolandó véleméný, atöbbi szervhozzájáru|tatewezethez.



BFKH
Építésügý és orökségvédelmi
Hatósági, oktatási és Törvé-
nyességi Felügyeleti Főosz-

tály, Epítéstigyi osztaly
Allami Főéoítész

- Felhívja a figyelmet a törvényi
előírások bętartásźra a tervkészítés,
az egyeztetés, a parfirerség és a jó-
váhagyás során.

- A terv elfogadását javasolja

Budapest, Főváros
mányzaÍ'

Városfejlesztési Főpolgármes-
ter helyettes

módosítas azFSZKT és a
BVKSZ-nek valĺi megfeleltetés ęsę-
tén hagyható jóvá
Módosítási javaslatai
I' Az intézméný dominanciájú

tömbökben intézmény terület ki-
j elölését tartaĺä indokoltnak.

2. Az egyes tömbökbęn az edđigi
90%o-os megengedett beépítettség
módosult 80%o-ra, ez a munkahe-
lyi területelae érvényes, a BVKSZ
]4' számú tábldzątóbąn előírt,-
zoldfelületi fedettség minimális
2Soń-kos értékĺh,lel nincs c)ssz-
hangban. Javasolja a módosítást.

3. Az ntézményi dominanciájú
tömbökben intézmény tęriilet ki-
j elölését tartaná indokoltnak.

4. A JóKÉSZ 30.$ f) pontjának
módosítását kéri.

5. A távlati fejlesztési elképzelések
megvalósíthatósága érdękében
javasolja, hogy a Könyves Kál-
mán út męllętt a kötę|ęzó építési
vonal a reálisan várhatő utca nyĹ
tások helyén keľüljön törlésrę.

A jelenleg ęz az źúsoro|ás nem ké-
pezte a tęrvezési fę|adatrészét.

A jelenlegi állapot a meglévő, jó-
váhagyott KVSZ érték, már szer-
zeIt jog a teriileten. Ennęk csökkęn-
tése jobb lehetőséget tęręmthęt na-
gyobb szabad terek, esetleg zöldfe-
lület kialakítására, mint a mai ti|a-
pot. A mai beépítettség és terĹilet-
haszná|at ismęrętében nem ręális a
tęrv ęzę|t éľtékek módo sítása'

A jelenleg ęz az átsoro|ás nem ké-
pęztę a tęrvęzési fę|adatrészét.

A tęrvęt a módosítasi javaslat sze-
rint korrigáljuk.

A tervet a módosítási javaslat sze-
rint korrigáljuk.

PMKH
Köľnyezetvéde|mi és Teľmé-

szetvédelmi Főosztálv

Javasolja a vizsgá|at kiegészítését
zajvéde|mi szempontból (Bláthy ottó
utca).

A vizsgálatok kiegészítését elké-
szítjĹik.

A véleményeket és az arra adott válaszok összefo gla|ő táblázatát a2. sz. mę|Ié|<7ettarta|mazza'

Tekintettel a volt Ganz-MÁVAG teľület naąyszźLmű tulajdonosi körére, több alkalommal is
eąyeztetés történt a magyaÍ és a kĺilfoldi tulajdonosokkal is. A tulajdonosi egyeztetéseken ma-
radtak még azonban olyan kérdések, amelyekÍe nem született mindenki szźtmźra megnyugtató
váIasz,ezértbvábbiegyeztetésekszükségesek'

A mentőállomásľa és a MAV-telepre vonatkozó közbenső igényľe aTewezojavaslatot tett (3.
sz. melléklet), mely a keľĹileti főépítész álláspontja szerint szakmailag megfelelő. Ezek honla-
pon töľténő nýlvánoss á tétę|e megtöľtént.

2.

A125. tömbľe vonatkozó lol<Ész módosítási eljarás során a véleményezésí szakaszt a Képvi-
sel ő -testĹil e t a 23 9 l 20 15 . (XI. 0 5 . ) szátmű határ o zatźw aI lezźlrta.

Az źůl.ami főépítész a Koľmányľendelet 40. $ (2) bekezdése a|auźľ. a zárő sZakJT|aí véleményét
męgaďta, ebben a településrendezési eszkoz módosítása ellen kifogást nem emelt. (4. sz. me|-
1éklet)



II. A beteľjesztés indoka

1.

A teljes eljárás során a véleményeztetési szakaszlezźrásźtrőI a Koľm. rendelet 39.$ (2) bekez-
dése alapján a Képviselő-testtiletnek szĹikséges döntést hozrua.
2.
A31412012. (xI.08.). Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdése a|apjźn a kerületi építési szabtiyzatot
(így annak móclosításait is) a keľĹileti ĺĺnkormanyzat képviselő-testĹilete állapítja meg. Tárgý
ügyben eztmege|őzíugyanezen Korm. rendelet 41. $-ában szabá|yozott egyszerusített eljárás,
mely eljárás lefolýatásra került.

Mindezek aIap1án a Képviselő-testtilet döntése szükséges a loĺ<Ész módosításara vonatkozó-
an.

Tekintettel a 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. $ (1) bekezdés b) pontjára, a módosítás a
közlést követő 5. napon, de leghamaľabb az elfogadást követő 15. napon léphet hatáIyba.

ilI. Dłintés célja, pónztigyi hatása

1.

A döntés cé|ja avolt Ganz-MÁv,ą'c területére vonatkozóan a véleményezési etjárćls folytatása,
valamint a ktjzbenső igényľe vonatkozóan az á||ami főépítész zźrő szakmai véleményének
megkérése.
2.

A dontés cé|ja a I25. tiĺmb vonatkozásában JóKÉSZ módosítási eljaĺásan ak|ezźrása.

A döntés pénnigyifedezetęt nem igényel.

IV. Jo gszabályi kiiľny ezet

1.

A településfejlesztési koncepciórőI, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
renđezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől szóló
3|4l2012.(XI.8.) Korm. ľendelet 39.$ (2) bekezdése a|apján a Képviselő-testtiletnek sztikséges
döntést hoznía a településrendęzési eszközök módosításának véleményezésí eljarási szakaszá-
nak|ezfuásárő|.

2.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľország he|y ĺinkormányzataiľól szóló 20II. évi
CLXxXx. törvény 23. $ (5) bekezđés 5. pontján, a 42. $ 10. pontján, valamint 107. $-án, a
településrendezési eszkoz módosításának egyszerusített eljárás keretei között töľténő lefolytatá-
sa pedig a településfejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
teleptilésrendezési eszközokről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
sző|ő 314120|2. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 32. $ (4) bekezđésében foglal-
takon és a 4I. $ előíľásain alapul.



1.

Fentiek alapján kéľem az a|ábbihatározatijavaslat és a mellékelt ľendelet elfogadását.

[IłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvĺselő-testület úgy diint, hogy

1. a Józsefuáros Kertileti Építési Szabá|yzatźrő| szőIó 6612007. (XII.12.) önkormányzati ren-
delet (JóKÉSZ), volt Ganz-MÁVAG teľületére vonatkozó módosításanak tervezetére ér-
kezętt áI|amigazgatási véleményeket elfogadja, azorlban a terület fulajdonosaival további
egyeztetések lefolýatására kéń fel a polgármestert.

Felelős: polgármesteľ
H.attľ:rdő: 2015. december 3.

2. a Józsefuáros KerĹileti Építési Szabá|yzatźro| sző|ő 66/2007. (X[.12.) önkoľmányzati ren-
delet (JóKÉsz\, volt Ganz-MAVAG területére vonatkozó móđosítási e\jtrásábaközbenső
igényként beépült MAv-teleppel és az új keľületi mentőállomássalösszefüggő véleménye-
zési és paľtnerségi egyeztetési szakaszát Iezárja.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2015. december 3.

3. felkéri a polgármestert, kezdeméĺyezze az źilami főepítészné| alol<Ész vĺłv-teleppel és
az űj keru|eti mentőállomással összefüggő módosításával kapcsolatban a végső szakmai
véleményének kialakítás át.

Felelős: polgáľmester

Hatándő 2015. december 3.

A diintés végrehajtá sát végzo szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
FőépítészÍ lľoda, Jegyzői Kabinet SzervezésÍ és Képviselői Iľoda

Budapest, 2015. november 25.

Törvényességi ellenőrzés:
I)anada-Rimán EdÍna

jegyző
nevében és megbízásából

r.ľ
i,-k*W

aljegyző
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rrnÜLETl szłsÁLYozÁsl ĺľRv MóoosírÁs

Mrcgízó:
Budapest Főváros, Vl l l. kerü|et Józsefváros önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

TrnvrzŐ: Pro Arch Építész stúdi'í
1085. Budapest József krt. 36.

T/F: (I) 303 1"075, 06-20960-50-41,
proarch@t-online.hu 

_-D.h ęL
Fprclős renvező R.Takács Eszter, okl. építészmérnök, vezető várostervező

TT1-01-2883/01

VÁnosneruoezÉs: R.Takács Eszter, okl. építészmérnök, vezetővárostervező
Törcjk Szabina te|epü|ésmérnök gyakornok

KozlrreoÉs; HeckenastJudit Heckenast & Heckenast Bt

ok|. építőmérnök, Kld-1./01-5295

KozMÚVEK: Hanczár Zsoltné, okl. építőmérntlk
Bíró Attila, okl. építőmérnök
KÉsZ Kft.
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xrnÜtETl szesÁtYozÁsl renv MóoosíľÁs

Tartalomjegyzék

lorÉsz MioosírÁs

KSZT ĺvlóoosírÁs

2. 1. Te|epü|ésrendezés
2.7.1'. Vizsgá|atok

Átfogó fej lesztési elhatá rozások
Vá rosszerkezeti összefüggések

E|őzmények, rendezési tervek

Szabályozási vizsgá|at

Terü|et rész|etes bemutatása

Tu lajdonviszonyok

Vizsgá|ati összefogIaló

2.1,.2. Program Terv

2.L'3, Szabá|yozási javaslat

2.2. Szakági a látámasztó mu n ka részek
2'2.1. Kciz|ekedés

2'2.2. Ktirnyezetihatások,zo|dfe|ü|etek
2.2'3' Kcizművek

3. MELLÉKLETEK

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|íne.hu



Ganz-MAVAG

ľrnÜtET1 szABÁLYozÁsl ĺERV MóoosírÁs

A Kerü|eti Szabályozási terv módosításának
elkészítéséveI a Budapest, Főváros Vlll.
kerü|etének /ózsefuárosnak/ Önkormány-
zata bízta meg a Pro Arch. Építész stúdió
munkatársait.

A tervezési terület a főváros be|ső városi
zónájának a peremén he|yezkedik e|, a

Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút
sarkán.

A 40 hektáros gazdasági terÜ|etre készüIő
szabá|yozási terv módosításának cé|ja, hogy

a terü|eten be|Ü| magánutak kia|akítását segítse e|ő. A magánutak mentén a közmťĺrendszerek és a
köz|ekedési területek átépítésének feltéte|eit is tisztázni ke|l. Az önkormányzat és a tu|ajdonosok által
elfogadott magánút kialakítási javas|at a!apján a kü|önböző tu|ajdonú és haszná|atú területek telek-
rendezése elkezdődhet. A tervmódosítás során a tömbre vonatkozó építési e|őírások nem vá|toznaIt

az építési |ehetőségek módosítására később, a Fővárosi tervek és az átfogó KVSZ felü|vizsgálat során

kerü| sor.

A tervezési munka a Budapest 2030 címen jóváhagyott Fővárosi Hosszú-távú Városfej|esztési doku-

mentáció irányelveinek figyelembe véte|éve| és az 5o/2o1-5 (l.28.) Főv. Kgy. jóváhagyó határozatával
e|fogadott Budapest Főváros Te|epülésszerkezeti terve a|apján készü|, va|amint felhaszná|ja az ed-

dig e|késztett és jóváhagyott Kerü|eti Szabályozási Terveket, eIképzeléseket. A tervanyag javas|atai

|ehetőséget adnak a kerület vezetőinek, hogy a terület tu|ajdonosaiva|, Üzeme|tetőive| közösen ala-

kítsák ki a reá|is rendezési mego|dásokat.

A tervezésiterü|et a Kőbányai út me|lett fe|épült egyik nehézipari gyárte|ep terü|ete, ahol a kia|aku|á-

sátó| egészen 1980-évek végéig a vasúti fejlesztésekhez kapcsolódó innovációt és gépgyártást fo|ytat-

ták. Az e|mú|t 30 évben a terme|és fokozatos |eállt, de a telekstruktúra, a be|ső közműrendszerek,

épü|etá||omány megújulása a funkcióvá|tást csak egy-két területen követte. A terü|etnek sajátos ar-

cu|ata alaku|t ki, rész|eges e|sz|ömösödése kcivetkezett be' A kínai nagykereskede|em az ipartelepen
be|ü| egyre nagyobb terü|eteket fog|al e|, s ehhez társu|va megkezdődött a kiskereskedők betelepülé.
se is. A gyár régi profi|ját csak 2 üzemi terü|et tartja fenn, de ezek az üzemek is csak kismértékben
veszik igénybe az ipari há|ózatokat (ipari víz, szennyvíz), a nagy a|apterületű szá||ító rendszerek [ize-

men kívü| vannak (daruk, iparvágány há|ózat, gőz vezetékek). A te|epen be|Ü|i szennyező források
jelentős része megszűnt, a szennyezett terij|eteket az elmú|t 30 évben fe|számo|ták.

A teľvezési munka megkezdésekor az onkormányzat az i||etékes kormány Hivatalokat, Á||amigazgatá-

si szerveket megkereste, nyilatkozataik alapián a tervhez ktirnyezeti és örökségvédelmi hatásvizsgá-
tat nem készĺil. A terv készítésébe bevont partnerek megá||apításárő| az onkormányzat határozatot
fogadott el.

Pro Arch. Építész stúdió

Egyö€fiiggö.Fleilós
kltEÍiedásii gazdasági toÍii|sl

!va'*,o'no'ĺ.ĺóközponl =ętä1*ffi.%ĺlĘ.'
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos onkoľmányzata KépviselGtestĺiletének

.../2015.(...) önkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľos Keľületi Építési Szabá|yzatáľol1JóKESZ) sző|ő 66t2007.(xII.12.) tinkoľmányzati
ľende|et módosításáľó|

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete Magyarország helyi
önkormányzatairől sző|ő f011.évi CLxxxD( törvény 13'$ (l) bekezdés 1. pontjában, az épített ktir-

nyezet alakításáról és véde|méről szóló |997. évi Lxxu[. törvény (a továbbiakban: Éw.) 6.$ (l)
bekęzdésében megállapított feladatkörében eljárva a 13.$ (1) bekezdésében, valamiĺt a 62,$ (6) be-

kezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapjan a következĺĺket rendeli el:

'.u .,, A Józsęfuáros Kerületi Építési Szabźiyzatáról (JóKÉSZ) szóló 6612007.(Xľ^.12.) önkormány-

zati rendelet (ovábbiakban: Rendelet) 30.$ (3) bekezdés e) pont 2. a|pontja az a|ábbiak'ramő-

dosul:

,,f . KözteríJletról vagy rit céljáľa fenntartott terĹiletről gépkocsival megközelíthető telkek ki-
alakítiísát, a javaso|t tömbhatárok mentén, a miĺszaki adottságoknak és követelményeknek

megfelelően lehet végrehajtani.''

(2) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 3. alpontja az a|ábbia|ła módosul:

,,3. Az tivezeti előírrísoknak megfelelő telek gépkocsival torténő megközelítését az tlt céljára

ferľrtartott teriilethez furtozo telelľészek bejegyzésével lehet kialakítani.''

(3) A Rendelet 30'$ (3) bekezdés e) pont 4. alpontja az alábbia\ła móđosul:

,A, Az tlt cé|jára fenntartott terület szakaszosan (ütemezetten) is kialakíthatő, ha az minden
ütemben köZuti kapcsolattal ľendęlkezik.''

(4) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 5. alpontja az a|ábbiaha módosul:

' 5. A telękalakítas szempontjából a telek beépítettségének météke átmenetileg - az e|oirt
visszabontás végľehajtásáig - meghaladhatja az övezetre előíľt legnagyobb beépítettség mérté-

két, de legfeljebb 80% lehet.''

(5) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés f) pontja aza|źlbbia7ga módosul:

,,f) Meglévő épület szintterülete az éptilet meglévő tömegén beltil legfeljebb l,S-szeresére nö-

velhető. Rendeltetésmódosítás az ovezetre vonatkozó előírások keretei között megengedett.''

(6) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés g) pontja az a|tĺbbia?'ramóđosul:

,,g1 Útként nýlvántartott magánĺt _ a szabá|yozási terv módosítása nélkiil _ csak az ut
céIjźtra fenntaľtott tertileten alakítható ki. A magánút kialakítása az ingatlantulajdono-
sok érdekében torténik, az onkormtnyzatta| szemben korlátozási kártalanítási igéný
nem teremt."

(7) A Renđelet 30.$ (3) bekezdés h) pontja az atábbia|rłamódosul:

,,h) Azút céljráľa fenntartott teľtilet nem építheto be, a területen a kömlűvek átépítése és a köz-
lekedési területek kialakításan kívül egyéb építési munka nęm megengedett, illetve az épitmé-

nyek elbontása esetén új építmény nem építheto.''

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-onIine.hu
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(8) A Rendelet 30.$ (5) bekezdés 9. sz. táblázata az a|ábbiakra módosul:

Könyves
intézményi átalakulás esetében l23

intézményi átalakulás esetében (4) bekezdés szerint l2a

csak új épület elhelyezése esetén kötelezó
telekalakítás esetén, átmenetileg (3) e)
kivéve üzemanyagtöltô állomrłs

2.S
(1) A Renđelet 30.$ (3) bekezdés e) pontl' alpontja hatźtl'yźú veszti.
(2) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 6. alpontja hatályát veszti.

3.S

(1) Jelen rende|et az e|fogadĺíst követő 30. napon |ép hatalyba.

(2) A Rendelet 3' mellékletének 6, 7, |I,12 számú szelvényei és a szelvényezésen szereplő
je|magyartlzathe|yébejelen rendelet 1. mellékleténęk 6,7,1I,If szttmtĺ szelvényei és a szel-
vényezésen szereplő jel magyaráľat |ép.

(3) Jelen rendeletet a kihirdetést kiivetően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest,2015. ...

Danada-Rimán Edina
jegző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Pro Arch. Építész stúdió

Az építési öve-
zet ie|ę

a telek megengedett az épület megengedett

M
beépĹ

tési mód

leskisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legĺagyobb

területe szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

teÍepszint
alatti

beépítési
mértéke

zöldfe|ületi
mértéke
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m' m % m.ĺ m- Y. % m
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INDoKoLÁS
1.S

(1) {3) Az,,łiná||ó he|yľajzi számon, útként nyilvántaľtott magánút javasolt helye'' jelrĺ, irányadó

szabályozasi elem törlésre került, igy azerre vonatkozó eloírások is.

(4) Aszabá|yozási tervre való hivatkozás törlésrę került.

(5) A tömbben tĺibb helyen megfiryelheto, hogy a csaľnokok belső tereibe nary, többszintes épülete-

ket építenek. Ennek támogatiása építészeti, tiizvédelmi szempontból nem támogatható.

(6) 
^z,,tinálló, 

helyľajzi számon, útként nyilvántartott magánút'' fogalomĺa való hivatkozás az
előírĺásban tciĺlésre keľĺilt.

(7) Azúj elóírrís a|apján a közlekedési tertilet nyomvonalán a meglévö épületek átépítése nem megen-
gedhetó.

(8) A 90%-os beépítettség lehetősége törlésre került, valamint a beépítési mód lehetové teszi veryesen
a zártsorí és az adottságokból adódóan a szabadonálló beépítés lehetőségét is, hogy a telekalakítiĺs ne
akadályozódjon.

2.S

(l) Az 1. alpont törlésľe került. A szabźt|yozott közlekedési teruletek helyén a meglévő éptiletek felújí-
tása a távlati rendezést ellehetetleníti, igy azok felújítrása ezekben a sávokban nem engedhetö meg.

(z) A 6. alpont torlésre került. A területen kivételesen megengedett 90%-os beépítettség |ehetősége

tcirlésre került, mivel a jelen szabályozás a|apján nagyobb tömbök alakultak ki, ilyen beépítettség
megengedése nem indokolt.

3.S

( 1 )Hatályba léptető rendelkezés.

(f) ASzabá|yozási Tervlap javítasait tartalmazó tervlapok lépnek hatályba.

(3)Az építési e|öíľrísokná| szokiísos módon, a kihiľdetést követően indított ügyekben kel| alkalmami a

módosított elĺjíľiísokat, mert nincs olyan indok, ami mást tenne szükségessé.

Pro Arch' Építész stúdió
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xrnÜLETI sz^BÁLYozÁsl reRv MóoosíĺÁs
1.1. Te|epü|ésrendezés

1.1.1' Vizsgá|atok

Átfogó fejlesztési elhatározások

^ 
76l2ot3.(|V.24.) Föv. Kgy. határo-

zatáva| Budapest 2030 címen jóvá-

hagyott / Budapest Főváros Főpo|-
gármesteri Hivatal Városépítési Fő-

osztá|y Finta Sándor főépítész és
ko|légáinak szakmai irányítása me|-

|ett a készítők: BFW Kft.,Urban-Lis
Kft., Műhe|y Zrt., PESTTERV Kft.,

ABUD Kft. és továbbiszakemberek/

A Fővárosi koncepció terü|etre vo-
natkoztatható főbb megá||a pításai,

á|ta|ános cé|ok:

- Barnamezős terü|etek a városfej|esztés egyik cé|területei,

- A tömegköz|ekedés kapcsolatok javításának kiemelt he|yei között van,

- Elhanyago|t, átjárhatatIan terü|etek átstrukturá|ása,

- Térbeli szerkezethez i||eszkedő központok rendszerének elősegítése,

o a Fővárosi Fej|esztési koncepció terü|et ke|eti és nyugati határán is központi területeket
je|ol. Az orczy tér me||ett a kertj|eti kozponti területek kialakítása megkezdődött. A kon-

cepció kido|gozói a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződéséné| kisebb
térségi aIközpont kia |akítását javaso|ják.

- aktív zö|dfeIti|etek nove|ése'
o A sűrűn beépri|t terü|et ,,fe||azítása,, az eddigi szabályozássaI is osszhangban van.

A Fővárosi koncepció az Józsefuárosi rendező
pályaudvar és az odavezető vasútvona| te|jes

megszűnéséve| számo|, ezek a Keleti pá|yaud-

varhoz kapcsolódó pá|yákká épülnek át.

A Kőbányai út me!|ett, a terü|ette| szemben
|évő vasútterü|et |akóterti|eti fej|esztésre kije-

|ö|t zóna, me|y a|kalmas Budapest szerepkör-
éhez i|leszkedő differenciált lakóterü|et kíná|at

bővítésére.

A Sa|gótarjáni út kü|ső szakaszánál autópá|yá-
hoz kapcsolódó csomópontot je|o|tek ki' Ez

hatássa| |ehet a vizsgá|t térség közúti kapcso|a-

taira is.

További megállapítások, e|vek szem e|őtt tartá-
sával ke|| a rendezésitervet kido|gozni:

Pro Arch. Éoítész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|ine.hu
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- munkahelyi és |akóterü|etek közöttitávo|ságokcsökkentése,
o Ez a cé| a területen jelentkező |akóhe|y kia|akítási igény átgondo|ását is inspirá|hatja.

- vá|tozó é|etformák és vá|tozó gazdasági környezet szintézise,
o Minta értékű |ehet a terü|eten (é|ő) do|gozó különböző á|lampo|gárságú, nyelvű em-

berek (kínai, arab, vietnámi, thai, szerb, magyar, stb) integrációjának támogatása.
- kibocsátások(emisszió)csökkentése,

- ke|etkező hu||adékok csökkentése, köztisztaság javítása,

- városi ,,hősziget-hatás,, enyhítése, inteIligens energia hasznosítás javítása.

5ol2o15 (l.28.) Főv. Kgy. határozatta| jóváha-
gyott Budapest, Főváros Településszerkezet!
terve a Kőbányai út mentén , a terü|et me||ett új
fej|esztésre szánt terü|etet jelo| ki. Várhatóan a

Józsefvárosi rendező pá|yaudvar megszűnése
után, a Kőbányai út me||ett új beépítés épü|het
ki' Ez a terület he|yzetét is fe|értéke|heti, s város-
szerkezeti út arculata átalakulhat a Váci úthoz
vagy a Róbert Károly körúthoz hason|óan.

Városszerkezeti összefüggések

A tervezési terület a Főváros ,,átmeneti zónĄában,,van. Ez a pesti városrész régi városmagjának és az
azt körü|vevő XlX. század végétől intenzíven beépü|t, zártsorú városias térségének a határán kialaku|t
peremterÜ|eti sáv' A 100-150 éve a ,,Városvégi térségbe,,,- me|ybe iparterü|etek, nagyobb zö|dfe|ü|e-
tek éke|ődtek be,- lazább városi beépítések alaku|tak ki. Az átmeneti zónát a főváros fej|ődése hamar
átlépte, de több, zárvány gazdasági terület, a|u|hasznosított terü|et megmaradt, me|ynek átépítésére,
fejlesztésére a mai korban van lehetőség. A vá|tozások már megfigye|hetők a sugárirányú utak vona-
lán, mint a Soroksári út, Ü|lői út, külső-be|ső Váci út me||ett, Xl||. kertitet Duna parti sávjában. Hason-
ló fo|yamat tapasztalható a ,,gyíiríi irányú,,, a kü|ső körút átépÜtéséné| is, a tömbtő| délre és az Árpád
híd me|lett.

A területet északró| a Kőbányai út határo|ja, mely a belvárosból lnduló Baross utca fo|ytatásaként
Kőbánya irányába halad. A terü|et me||ett a Józsefvárosi rendező pályaudvar, fe|számo|ásra íté|t vas.
úti területe és ettől keletre, a szintén átépítésre szánt,- MÁV északijárműjavító te|epe van. Mindkét
városon belÜ|i alu|hasznosított térséget lakóterü|eti fej|esztésre je|ölték ki' Ezek beépü|éséve| a kör-
nyék arculata je|entősen megváltozhat.

A belvárosbó| ideérkezőt je|en|eg rendezet|en viszonyot lehangoló utcakép fogadja. A köztereket
e||epik a piachoz kapcso|ódó funkciók, kufárok, parkolók. Az út me|letti üzemi épületek |egtöbbje
elhanyagolt ál|apotban van.

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-onIine.hu
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A terü|et nyugati oldalát az Arpád hidat és a Rákóczi hidat

összekötő, pesti külső-gyűrű, a Könyves Ká|mán körút határo|-
ja. A városszerkezetije|entőségli utat az e|mĺi|t években bővĹ
tették ki 2x2 sávra. A tömbtő| délre |évő szakaszon és a körút
több sávjában új, magas városĺas beépítések épü|etek fel. A fő
út az átépü|és után nemcsak közlekedési szempontbó|, de

városképi arculatában is megúju|t.

Az orczy út a tömb keleti határa, mely ,,rejtett,, körútként
ha|ad a városon át, de a végpontjaiban nincs kapcso|ata a

budai o|daI felé. A terü|ettől nem messze épül a Ludovika
Campus intézmény egyLittese, az orvos Egyetem épÜĺetével

szemben.

A tömb dé|en az úgy nevezett nyo|cadik kerületi ,,tisztviselő-
te|eppe|,,szomszédos. Ezen a sávban okoz legnagyobb prob-

|émát a terület jelen|egi hasznosítása. Bár évek óta a tömb-
ben lévő üzemek környezetiterhelése csökken, de fo|yamato-

san emelkedik a közúti teherfoga|ombó| származó zaj és |égszennyezés. A kínai negyed dolgozói és a

helyi lakók között társadalmi feszü|tségek is nehezítik a helyzetet. A térségben a Fővárosi és kerületi
fejlesztési elképzelések szerint nagyobb fej|esztésekre lehet számítani.

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-onIine.hu
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A je|en|eg üzemen kívti| |évő Józsefuárosi rendező pá|yaudvar te|jes |ebontását tervezik. Lehetőség

lenne a terü|et és a Sa|gótarjáni út közötti cisszekottetésre, homogén városi szövet kialakítására. A
MÁV járműjavÍtó fe|számo|ása után az a vasútitulajdonú tömb is beépíthető |esz.

A Népliget o|da|án fővárosiszintű a|központ építésre van kije|o|ve. Azorczy út mel|ett kerü|eti köz-

pont kia|akítása kezdődött e|.

A |eírt e|képze|ések a terÜlet he|yzetét fe|értékeIhetik. Érdemes átgondo|ni, hogy a távlatban az egész

terÜ|eten a mai funkciókat ke||-e fenntartani, s azt integrá|ni a városhoz,vagY egy te|jesen új funkció

megje|enése képzeIhető e|.

E|őzmények

1878-as fővárosi térképen |átható, hogy vo|tak próbá|kozások a két gyárteIep és a katonai temető

me||ett a terü|etek fe|osztására. lAzutcáktengelyvona|ait a szerzők húzták meg, hogy szemlé|ete-

sebb |egyen azábra.

Pro Arch' Éoítész Stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-onIine.hu
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1.918-as térkép, Két gyárte|ep

Az 1896-1914 között készü|t |V. katonaitérképen a Könyves Ká|mán út mel|etti beépítéseknek közte-

rü|et van van, de a tömegek e|he|yezése nem homogén városi beépítésre uta|. A terÜ|eten a De|ej,

B|áthy otto és Vi||ám utca átha|ad.

Pro Arch. Építész stúdió
1'085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|ine.hu
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A mai (30 éves, reambu|á|t) m=1:10000 _es katonaitérképen |átható, hogy a környező utcák nyom-

vona|ának tovább vezetése a tömbben |átszó|ag megmaradtak. A va|óságban ezeken a nyomvona|a-

kon a gyártelepre iparvágányok jöttek be, darupá|yákvo|tak. S a merő|eges kisebb utakon tolópadnak

nevezett síneken mozgatták a készü|ő vasúti kocsikat, járműveket, egyéb gyártmányokat. Ma sínek

nagy részét fe|szedték, a be|ső vasúti rendszer nem működik.

Pro Arch' Építész Stúdio

1936-os várostérképen a Bláthy és a ViIlám utca |átható.
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L5



Ganz-MAVAG

xrnÜLETI szeaALYozÁsl rrRv MloosírÁs
Rendezési Tervek

1997-2002, K|PTERV TMT. KFT' -PRo URBE KFT. vezető tervező: Se|mecziJános

íRz Á||ami nagyvá|lalat teriiletére a rendszeruá|tás után rendezési terv kido|gozását kezdték meg,

többek között a privatizácĺós fo|yamatok miatt,- a terv készítése 5 évig e|húzódott. Részletes város-

építészeti, építészeti és szakági vizsgá|atok készü|tek, me|yek az akkori á|lapotokat gondosan doku-
mentá|ják. A gyár |eépítése és fokozatos megszűnése abban az időben még nem volt ilyen mértékű, a
terv nem számolt a kínai nagykereskede|em nagyarányú bete|epü|ésével a terü|eten' A terv a terü|e-
tet városépítészeti szempontbó| racionálisan, jel|emzően a vasútvona|ak mentén osztja tömbökre.
E|ső lépésként a Delej, Bláthy otto és a Vi|lám utcák kia|akítását javaso|ja. Építészeti hangsú|yt elhe-
|yezését szabályozta azorczy téri és a Könyves Ká|mán úti határpontokra. A terv tarta|mazza a Köny-
ves Kálmán körút kiszé|esítését' E|sősorban gazdaságifunkció fenntartásával számo|.

2002 BFW. iránvító tervező: A|brecht Ute. Pintér Ferenc

A század e|eji rendezési terv az 1996-os BVKSZ és az 1997es építési törvény a|apján kerü|t kido|gozás-
ra. A rendszerváltás óta e|te|t időben a terü|et privatizációja többé-kevésbe végbe ment, a Ganz.
Holding csoport körü| rendeződő magán tu|ajdonosok érdekei nem egyérte|műen a gyáriterme|ést
tartották főprofi|juknat a te|epet mint Vagyon gyűjtési eszközt keze|ték. így egyes részeket tovább
értékesítettek az ekkor már műkcidő vál|a|kozásoknat más terü|eteket kínai kereskedőknek adtak el,

a bérbeadás (lngat|anforgalmazás), kiárusítás biznisze kezdődött el. A gyárte|ep a működő üzemek
me||ett, a ke|et-európai kínai nagykereskede|em, s az ehhez kapcsolódó be|fö|di kiskereskedelem
egyik központja |ett.

A vá|tozásokat követve, a tervezők a be|ső köz|ekedési rendszert a tu|ajdonosok diktá|ta útvona|ak
mentén a|akították ki. A terv szabá|yozási vonalak differenciáltabb vona|vezetését tarta|mazza, de

még lgy is racioná|ĺs közterü|etirendszer állt össze a be|ső há|ózatbó|. A javas|at a vo|t MÁVAG terü|e-

Pro Arch. Építész stúdió

RRT 1997-2002 (KtPTERV TMT. Kft.)

1085 Budapest, JózseÍ krt. 36. proarch@t-onIine.hu
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ten északdéli, míg a Ganz telepen ke|et-nyugati útvonal struktúrát mutat. A tervben megállapítást
nyert, hogy a területen sem régészeti, sem műemléki védelem a|att á|ló épület nincs.

:*"tš*é
.ĺ" '.}.-š
*r'''

KSZr 2002 (BFVT Kfr.)

KszT 2oo5 (MŰ-HELY Rt.)

Pro Arch. Építész stúdió
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KszT 2oo5 (MŰ-HELY Rt' iránvító tervező: Dr. NagV Bé|a. te|eoÜ|éstervezés: Gvimóthv Ákos

A je|en|eg is éruényben tévő szabá|yozási tervet a uŰnĺty Rt készítette. A szabá|yozási e|őírásokra
későbbiekben kitérünk. A városszerkezetijavaslatró| megá||apíthatjuk, hogy az elfogadott köz és ma-
gánút hálózat kialakítását a helyi tu|ajdon és érdekviszonyok változása tovább tago|ta. A javas|at első-
sorban a nagykereskedeImi terü|et és szomszédos |akóterÍ.i|et közötti átjárhatóság e|zárását szolgá|ta,
úgyhogy a te|epen be|ü| az e||enőrizhető közterü|et minél nagyobb vona|ra terjedjen ki. Így a Kőbá-

nyai útró| nyí|ó és azza| párhozamos köz|ekedési zóna az e|ső ütemben nem kapcso|ódik a Go|gota út

mel|etti |akótertJ|etek útjaihoz. A terv a be|ső terü|eten ke|et-nyugat irányú, új utak kialakítását tar-
ta|mazza. Tiibb épü|et, létesítmény teljes bontását vizionáló e|képze|és távlatilag kisebb tömbökre
tago|t, városi szcivetet mutat, de a tervnek a nagy tu|ajdonosok érdekeit legkevésbé sem á|| szándé-
kában rövidtávon megsérteni. Az orczy tér me||ett a terv ref|ektál a megépü|t íves térfa|ra, je|ezve,

hogy a tér formai kialakítása ma nem mutat megfele|ő térarányokat. A környezet a|akításró| a Kőbá-

nyai út, a K<inyves Kálmán körút és a Vajda Péter út mel|ett zárt térsor megépítésének szándéka o|-

vasható |e.

Szabályozási vizsgálat

országos előírások (oTÉK) a Gazdasáei terti|etekre vonatkozóan

Az országos Tetepülésrendezési és Építési Követe|mények (oTÉK) részletezik az Építési törvényben
elrendelt törvényi előírásokat, ezek alapján gazdasági tevékenység e|sősorban a Gksz, Gi, Ge

terü|etfelhasználási egységekben fo|ytathatók. Ezekre vonatkozó e|őírásoknál az övezeti besoro|ás
je|lemzően a szennyezések kibocsájtási határértékeinek függvénye. A nem jelentősen szennyező te-

rületeken nagyobb, míg a veszé|yesebb területeken kisebb a megengedett beépíthetőség és ezze|

e|lentétes a zö|dfelületekre vonatkoző e|őirás. Az épületek magasságára nincs előírási kötöttség, a

szintterület sűrűség relatív alacsony. A |akásépítést e|sősorban a tu|ajdonosok számára engedélyezik

az előírások.

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu
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