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osszefog|aló

A vizsgá|t terü|et 3 helyrajzi számon van. A vo|t iparte|ep a 38599/3 hrsz-ú terÜĺetet fog|a|ja e|, terti|e-
te 42o 591 m2' Atelep dé|-ke|eti részén építésite|ket választottak le két irodaház részére. Atelep
rendezésének egyik |egnagyobb prob|émáját az je|enti, hogy a terü|et 135 tu|ajdonos közös ingat|an-
ja, s az építkezésekhez, műszaki munkákhoz minden tulajdonosnak hozzá kelIjárulnia'

A belső, magán Úthá|ózat kia|akításávaI megkezdhető a tu|ajdonok és teIkek rendezése. Kisebb töm-
bökre osztott terÜ|eten kevesebb tu|ajdonos már konnyebben tudja a te|ekrendezési és építési tigye-

ket mego|dani' S a tömbökön be|ti| egyedi, i|letve társasházi tu|ajdonformában további telkek a|akít-

hatók ki.

A szigetszerű, túlépített gazdasági és kereskedelmi terü|et beépítése elavu|t, a funkciók |egtobbje

nagy forgalmat generál, egyes tevékenységek kcirnyezetterhelési paraméterei a megengedett határ-

értékek fe|ett vannak, a tert'i|et arcu|ata a városi környezetben kedvezőt|en. TársadaImifeszü|tségek
vannak a szomszédos |akóterületeken é|ők és a terĹi|eten do|gozók, vásár|ók között.

A térség várhatóan áta|aku|ás előtt ál|. A Kőbányai út me|lett a Józsefvárosi teherpá|yaudvar megszű-

nik. Az elsőrendű főút vona|án új beépítés a|akulhat ki, az orczy tér és a Nép|iget kozött egy, a terü|et
városi elhe|yezkedésének megfe|e|ő kulturált épü|etsor, nagyvárosi térfal épülhet a te|eppe| szem-

ben. Ez várhatóan hatássa| lesz a terü|et beépítésére is.

A vizsgá|atokban összegeztük az építészeti szempontból véde|emre javaso|t épü|eteket, beépítéseket.
Ezek á|ta|ában a múlt században, vagy régebben épü|t ipari épü|etek, csarnokok. Ezek megtartását,

fe|újítását fontosnak ítéljük, a javasolt úthá|ózat kia|akításánál az építészeti|eg értékes épü|eteket
nem ke|| lebontani. A régi házak között vezetett utcák me||ett táv|atban több helyen zártsorú utca-

kép kia|akulásával számoltunk' Az épü|etek tény|eges megőrzéséhez szükséges az is, hogy azok for-
mai kia|akítása később is megfe|e|ően haszná|ható |egyen. lgy javasolható, hogy - a területen fo|ytat-
ható funkciókra vonatkozó későbbi szabályozásná|-, ezt a szempontot is figyelembe ke|| venni'

A te|ep je|enlegi használatában keverednek a nehézipari üzemi terü|etek a nagy- i||etve kiskereskede-

|emme| foga|akozó üz|etekke|, vásárcsarnokokka|. A területen tĺjbb irodai és szo|gá|tató funkció is

megtalá|ható. A te|ep megközelítése a Kőbányai úton nagy forgalmi prob|émát okoz, a belső köz|e-

kedése nehezen áttekinthető.

A KVSZ módosítás e|készítéséhez összeállítottuk a köz|ekedési zónák kia|akítását műszakilag befo|yá.

solĺí tényezőket ismertető tervlapot (V6).
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t.Ĺ.2. Progĺam Terv

A KSZT módosítás cé|ja, hogy a területen be|Ü| - az eddigijavas|atokhoz képest racioná|isabb - te|ek-
rendezési lehetőséget e|ősegÍtő, be|ső közlekedési struktúra jĺijjön létre, me|yet kia|akítva a kĺizmű-
rendszer, a közvilágítás átépíthető. A köz|ekedési rendszer, azaz a magánutak mentén telkek a|akítha-
tók ki, a tu|ajdonok szétválaszthatók. Egy-egy öná||ó telken is - az építési e|őírások függvényében -
lehetőség lesz |egá|is építésre.

A tervjavaslat megerősíti a városi utak szabályozásának mego|dását. A Könyves Ká|mán és a Golgota
tér me||ett a telket kötelező szabályozásivonal érinti. Ezeket a terü|eteket a tény|eges haszná|atnak
megfe|e|ően jogilag is rendezni kell, mie|őtt bármi|yen továbbiváltoztatás induI meg a teri.i|eten.

Az egyeztetésre kido|gozott magánút kialakításijavaslat o|yan közlekedési zónákat je|ĺil ki, amelyek a

területtel szomszédos városi úthá|ózathoz kapcsolódnak.

A magánút alakítási javas|at a|apján a terü|etre érvényben |évő KSZT módosu|, a meghatározott épĹ
tési he|yek törlésre, il|etve módosításra kerü|nek. Az építési előírások a tervezett módosítással csak
kis mértékben módosu!nak.

A javaso|t közlekedési zónák, magán utak mentén telkek a|akíthatók és azok beépíthetők, ha a te|ek
közművesÍtett és az út megfe|e|ően van kiépÍtve. A programjavas|at alapján kerü| sor a közlekedési és

kozmű munkarészek kido|gozására' Azonban az eddigi vizsgálatok alapján is látható, hogy a be|ső

ktizműhá|ózatok - |ega|ább részleges - átépítése szükséges. A további köz|ekedési tervekben |esz

meghatározva a belső úthá]ózat és a kcirnyező e|sőrendű utak kapcsolódási |ehetőségei és a javaso|t

út-kiaIakítási keresztmetszetek, a szükséges fásítások.

Távlati fejIesztési javaslat

Távlati fejlesztési javas|aton mutatjuk be a

terü|et úthálózatának tovább fejlesztési le-

hetőségét. Várhatóan távlatban a be|ső utak
egy részét érdemes |esz közösségi útként,
közterü |etként kezeIni.

Javaslatunk a|apján, mind a Könyves Ká|mán

körút, mind az orczy tér mel|ett a kia|aku|t

kisebb tömbök magasabb beépítési magas-
sággal, városias intézmények építésére is a|-

ka|masak |ehetnek. A Könyves Ká|mán körút
Népliget melletti sávjában magasabb, inten-
zívebb beépítés is e|képze|hető.

A mai funkciók vizsgálata a|apján a tömb be|-

ső területein egy közterekkel átszőtt

,,chinatown,, kialaku|ása várható' Táv|atban
elképze|hető, hogy a régi csarnoképületek is

megmaradnak, s nagyterű vásárcsarnokokká
alakulnak át. A be|városi ]akóterti|etek között
a vasúti területek fe|számolása után nem

e|őnyös a nehézipari üzemek fenntartása,
azok táv|ati kiteIepü |ése várható.

Pro Arch. Építész stúdió
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2.1.3. Szabályozásijavaslat

A GANZ-MÁVAG volt gyárte|ep terü|etére készü|t kerü|eti szabá|yozási tervmódosítás e|sősorban a

nagy a|apterületű te|ek telekalakítási lehetőségét szo|gá|ja' A helyszíni vizsgá|atok és az érvényben
|évő rendezési terv, va|amint a partnerségi egyeztetésen megvitatott elképze|ések alapján, a mai

szabályozás |eegyszerűsítésére kerü|t sor. A be|ső fe|tárok utak rendszere a környezethez és a mai

használathoz igazodva vá |tozik.

A szabályozásban rögzített, útcéljára fenntartandó terü|eteken magánutakat ke|| kialakítani. A fö|d-

hivata|ba bejegyzett magánutak mentén építési te|kek rendezhetők.

A szabá|yozási terven tcir|ésre kertj|tek az önálló helyrajzi számon, útként ny.|vántartott magánút
javasolt helye és az azok kozött kia|akított építési helyek lehatárolásai. Az út céliára fenntartott
területek nyomvonalai megváltoztak.

A belső köz|ekedési területek kia|akításának l. ütemében három nagyobb és egy kisebb magánút ki-

a|akítását javaso|juk a Kőbányai út fe|ő|.

- A Villám utca fo|ytatásaként, 16 m szé|ességben kia|akított k<iz|ekedési zóna a meglévő út

nyomvona|ára került. A javas|at |ehetőséget ad arra, hogy e|ső titemben a 21. számú (fogo|y-

ház) épü|et megmaradjon.
- A vo|t Tűzo]tó utca nyomvona|án je|ö|t közlekedési terü|et a Kőbányai úthoz a 20. számú épü-

letnél csata|akozik. A javaso|t vona|on történő te|ekrendezés |ehetőséget adna arra, hogy a

működő üzemeknek öná||ó te|keket a|akítsanak ki.

- A Bláthy ottó utca fo|ytatásaként javaso|t út megépítésének fe|téte|e a te|ep sarkán üresen

á||ó épület |ebontása, továbbá a köz|ekedési sávban á||ó kisebb üzletek áthelyezése. Az út te-

rü|ete a használaton kívü|i darupálya me||ett ha|ad, szélessége 16,0 méter.
- A De|ej utca és a Kőbányai út között javaso|t magánút átha|ad a Kovács Kft. kĹiltéri munkate-

rü|etén' MiveI je|en|eg is fo|yamatban van a terü|etek rendezése és beépítése ezen a vona|on,

remé|hető, hogy ez a probléma anyagi és jogi rendezéssel mego|dható. Az utca mellett a kínai

kereskedő-negyed egyik kozponti tere van, Ęy |ehetőség |enne ennek rendezettebb, városi

tér je||egű kialakítására és jobb megközelítésére.

A szabályozásban rögzített k<iz|ekedési területek magánutak lesznek, melyek mentén a tömbök terü.
|ete felosztható te|kekre. Az ütemezetten kialakítható be|ső ktizlekedési zónákban, új utakat a forga-

lomra méretezett módon ke|l kiépíteni, me||ettük parko|óva|, gya|ogos fe]ü|ette|, zö|dsávokkal. A
szabályozás a tervezett belső főköz|ekedési há|ózat terü|etén a meg|évő épü|etek felújítását, átépíté-

sét nem támogatja, azok bontását javaso|juk.

A terü|etre vonatkozó szabá|yozási e|őírások

- beépítésimőd:ZlSz
- a te|ek megengedett |egkĺsebb kialakítható terÜ|ete: 2000 m2

- a te|ek megengedett |egkisebb kia|akítható szé|essége: 50 m (A Könyves Ká|mán körút me|lett 60

m)
- a te|ek megengedett legnagyobb beépítési mértéke: 65 % (átmeneti esetben, a meglévő adott-

ságok miatt, te|ekrendezés alatt: 80% )

- megengedett legnagyobb szinttertileti mutatója1.,5
- megengedett terepszint a|atti beépítési mértéke: 80%

- megengedett legkisebb zöldfelü|eti mértéke: 25% (intézmény eIhe|yezése esetén 20%)

- az épü|et megengedett |egkisebb építménymagassága: 8,0 m (üzemanyagtöltő állomást kivéve)

- az épü|et megengedett |egnagyobb építménymagassága: 20,0 m

A felsoroltakban a kiemel helyeken tiirtént módosítás.
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A beépítési mód a naevobb tömbök miatt meeengedőbb |ett. javasoljuk a szabadoná||ó beépítés le-

hetőségét is megengedni.

A szabá|vozás a |eenagvobb megengedett beépítettség tekintetében módosul. a 95%.os átmeneti
beépítettség,- az új, nagyobb tömbok miatt nem szükséges fenntartani, Ęy ez a szabá|yozási |ehető-

ség törlésre kerü|.

Az épÜ|eteken be|ü| a megengedett szinttertiletre vonatkozó e|őírás megvá|tozott' a meglévő épti|e-

tekben a szintterü|et csak 1,5 -re emelhető a 2,4 illetve 3,0-as értékrő|.

Az épü|etekre vonatkozó előírások közü| az utcai éoítési vona| kismértékben változott' de az utcai

épület magassági értékek nem vá|toztak. A Könyves Kálmán körút me||ett az építési vona|,- a körút

menti, a tömb mellett á||ó, meglévő beépítéséhez igazodva, a szabá|yozásivona|tól 5 m-re |esz kije-

|ölve.

Helvi érték véde|emre iavaso|t épü|etek köre megvá|tozott. A vizsgá|atok a|apján ttibb épü|etet is

érdemesnek tartanánk akár országos, akár fővárosi vagy he|yi véde|emre is. A szabályozási tervről a

35-tis épri|et helyi védeImijavas|ata tör|ésre kerÜ|t. A módosítást a je|en használat és az épü|et á||aga

indoko|ta. A Könyves Ká|mán és a Kőbányai út kereszteződésében á|ló ház városszerkezeti he|yzete

miatt sem javaso|ható megőrzésre. (hason|ó épü|et megta|álható a Nagyszőlős utca me||ett)

A terri|et három |egfontosabb épĺtészeti örökséget hordozó épti|ete:

- 236-os mozdonygyár
- 22-esturbinaszerelde
- 224-es hídszere|ő csarnok

Ezeket |ega|ább he|yivédett épü|etként ke|| kezelni. A224-esje|ű éptilet (eredetileg sem itt állt, a

Diósgyőrivi|ágkiál|ítás épü|ete vo|t) szétszerelhető, ennek áthe|yezése is mego|dható.

A fe|soroltakon kívü| több épÜ|et is érdemes lenne védelemre, a szabályozáson azokat je|ö|tük, me-

lyek megőrzése a jelenlegi á||apotuk és a városrész várható táv|ati fej|esztési lehetőségei alapján reá-

lis.
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2.2. Szakági alátámasztó munkarészek

A KVSZ módosÍtás e|készítésénél a szakági munkarészek anyagának összeá||ításáná| fe|haszná|tuk a

terĺiIetre 2005.ben készített KSZT a|átámasztó anyagait.

/Felelős tervező: Mű-He|y Rt.; Te|epü|ésrendezés: Gyimóthy Ákos, Dr. Nagy Bé|a; Köz|ekedés: Rhorer

Áaĺm; Közművek: Nemes Atti|a,Tóth Sándor; Környezetvéde|em, zö|dfelületek: Só|yom Rudo|f/

2.2.1. Köz|ekedés

Ktizlekedési vizsgálat

Hdlózati kapcsolotok

A terü|et |egfontosabb főúthá|ózati kapcsolata a Kcinyves Kálmán körút, elsőrendű főút, ami a terve-
zési terü|etet ke|eti o|dalró| határolja. A terület északi és nyugati határa - a Kőbányai út, il|etve az

orczy út - másodrendíí főutak. A tömb dé|i határát képező Vajda Péter utca, te|epü|ésszerkezeti je-

lentőségű gyűjtőút.

A Könyves Kálmán körút 2x3, a Kőbányai út2x2 sávos rjt. Az orczy útfolyamatos 2x1sávját részben
leál|ósáv, részben kanyarodósáv egészíti ki. A 2x1 sávos Vajda Péter utcában szinte végig középső

e|választó zĺild sziget, és kéto|da|i leá||ósáv van. A főúti csomópontok je|zőlámpás irányításúak, a
Kőbányai úton az átmenő gyalogos forgalmat is jelzőlámpás szabá|yozású átkelőhe|yeken biztosÍtják.

Mindhárom főúton vi||amos közlekedik, a Kőbányai úton, az orczy úton és a Vajda Péter utcán autó-

busz is, Ęy a határoló utcák a közösségi kĺiz|ekedéshá|ózati kapcsolatok szempontjábó| is fontos e|e-

mek.

A Könyves Kálmán körút mel|ett a Nép|iget-i o|da|on, és a Kőbányai út mel|ett is a tervezésiterÜlettel
eIlentétes oldaIon te|epülésszerkezeti jelentőségű kerékpárút halad, az utóbbi közĺis gya|o-

gos/kerékpáros útként.

A tervezési terület jelenleg, ha nem is lezárt, de |ehatárolt terület, aminek a kü|ső úthálózatta| alko-

tott fontosabb kapcso|ódási pontjait a fontosabb be|ső úthálózat csatlakozásai adják. A Vajda Péter
utca felől a területre bevezetnek az egykor a terü|eten is áthaladó közutak, a Vi||ám utca, a B|áthy

ottó utca és a Delej utca, kapuk viszont csak a De|ej utcáná| és a Vi|lám utcánál vannak, a B|áthy ottó
utcát egy épü|et (Go|gota irodaház) zárja|e a terü|et határán. Az egykoriutcák |ényegében ma is át-
vezetnek a területen, és a másik o|dalon, a Kőbányai útnál is kapcsolódnak a kü|ső úthá|ózathoz. A
Vajda Péter utcából, az orczy útró| és a Kőbányai útró| ezen kívü| további kapuk, bejáratok is nyí|nak,

i||etve több épti|et, épü|etrész közvet|enü| is megköze|íthető. A közforgalom számára egyérte|műen a

Kőbányai út a |egfontosabb kapcso|at, a gya|ogos és a járműforga|om szempontjábó| egyaránt. A
gya|ogos forgalmat több lámpás zebra, a jármű forga|mat forga|omtechnikai eszk<izök (felfestés) segĹ
tik. A Vajda Péter utca, i||etve a hozzá kapcsolódó utcák felő! egyirányúsítás (a Go|gota téren) és súly-
kor]átozás (a Golgota úton) kor|átozza atorga|mat, amit a |akóterületiszomszédság indoko|. A terü-
|etnek a Könyves Ká|mán körútta| nincs közvet|en útkapcso|ata (egy kisebb épület kivéte|éve|, ami a

kö rútró l közelíthető meg kisíves ka pcso|atta l).

Belső úthólózot

A be|ső úthá|ózat gerincét az egykori utcák adják. Hozzájuk további párhuzamos és merő|eges utak
kapcsolódnak, tobb közü|rik elég, vagy éppen nagyon is szé|es (mint a To|ópad). Fizikailag megvannak

az adottságok egy jó be|ső úthá|ózathoz, de a megfe|e|ő működést nagyon sok he|yen akadá|yozza
va|ami, egy utó|agos épü|et-hozzáépítés, raktározás, haszná|aton kívü|ĺ közművek, darupá|ya, stb. Sok
he|yen akadá|yozó tényező a rendezetlen, Vagy nem megfe|elően szabá|yozott parko|ás is, valamint a
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burko|at ál|apota, ami meg|ehetősen vá|tozatos képet mutat. A megfe|elő be|ső úthá|ózat kia|aku|á.

sát és működtetését je|entősen hátrá|tatja a tu|ajdoni rendezet|enség is, vagyis az, hogy még a fonto-
sabb utak sincsenek terü|etiIeg/tu|ajdoniIag korrekten Iehatá rolva.

Kozösségi kozlekedés

A tervezési terü|et közösségi köz|ekedési e||átása nagyon jó. A Konyves Ká|mán körúton és a Kőbányai

úton f-2 vi||amosmegá||ó van a terü|et mel|ett, de tu|ajdonképpen így van ez az orczy úton is, bár ott
a megállók a terÜlet csücskétő| kicsit távo|abb esnek. Ezen kívü| buszmegál|ók is vannak, a Kőbányai

úton egy, a Vajda Péter utcában három, és az orczy úton is kettő a terü|et kcizvetlen köze|ében. Gya-

korlatitag a város minden pontjáról kcinnyen megköze|íthető a terü|et közösségi köz|ekedéssel.

Kerékpóros és gyalogos kozlekedés

A terÍ.i|et me||ett a Kőbányai út északi o|da|án, és a Kcinyves Ká|mán kĺirút mentén a Nép|iget fe|ő|i

o|da|on van kerékpárút. A határoló úthá|ózaton je||emzően rendezett járdák vannak.

A területen belül a kerékpáros, il|etve a gyalogos forga|om számára nincsenek a járműforga|omtó|

eIkültinített fe|ü |etek.

Parkolós

A határo|ó úthá|ózaton a Kőbányai út mentén, a Go|gota út-Bláthy ottó utca útvonalon (részben a

Delej utcában is), és az orczy téren vannak a terü|etet szo|gá|ó parkolók. A Kőbányai úti parkolók

forga|omtechnikai kia|akítása nem a |egjobb, de a parkolók ettőlfügget|enÜ| működőképesek. Vannak

ezen kívüI a Könyves Kálmán korút mentén is parkolót azok azonban a benzinkút, i||etve a gyorsétte-

rem parko|ói.

A terü|eten be|Ü| sok parko|óhely van. Közĺi|ük kevés a szépen, szabá|yosan kia|akított, kije|öĺt

parkoló, egy i|yen pl. a Módusz irodaház Vajda Péter utcáról műkĺidő parko|ója. Néhány csarnok be|-

ső terét is parko|ásra használják, a nagy be|magasság többszintes parko|ássa| nincs kihaszná|va.

Kčiziekedési javaslat

A hatá|yos KSZT a Könyves Kálmán körút és a Go|gota tér mellett je|öl a terü|etet érintő (egyébként a

tény|eges használatnak megfe|e|ő) szabályozási vona|at. Ezeket a terÜleteket jogilaB is rendezni kel|,

mie|őtt bármi|yen további vá|toztatás indu| meg a tertileten. A KSZT a területen be|ü|i közterü|et-

szabályozást nem tarta|maz, a be|ső úthá|ózattal kapcsolatban raciona|izá|ást és te|ekalakítást java-

sol.

A módosítás cé|ja, hogy a terü|eten be|ü| a terve|őzményeknél racioná|isabb te|ekrendezést elősegítő

be|ső közlekedési struktúra jöjjön létre, me|yet kia|akÍtva a közműrendszer és a közvilágítás is átépít-

hetővé válik. A javaso|t be|ső köz|ekedési há|ózatot magánutak aIkotják, a módosítás megerősíti a
határo|ó közutak hatályos szabá|yozását.

Hólózati kapcsolatok

A magánút kialakítási javaslat o|yan be|ső közlekedési hálózatot jelö| ki, amely a terti|ettel szomszé-

dos városi közúthálózathoz, a városi utcákhoz kapcsolódik. A te|ekhatárral kije|ö|t utak részben azo-

nosak az egykor a terü|eten átha|adó utcákka|, illetve a meglévő városi utcákat folytatják. A be|ső és a

ktilső úthálózat kapcsolódási pontjai az északi és a dé|i o|da|on |ényegében a megtévőek maradnak, a

megtévő forga|omtechnikai kia|akításban. Az északi o|dalon (a Kőbányai úton) a terv szerint kicsit

egyszerűscidnek a kapcso|atok, a közvetlenül egymás melletti bejáratok összevonása javaso|t. A dé|i

oldalon a Bláthy ottó utcai megnyitás (újranyitás) a legfontosabb javaslat. Táv|atban új kapcso|atok

kialakítása ajánlott a terü|et nyugati részénél, ezek nyi|vánva|óan csak kisíves útkapcso|atok lehetnek.

A Könyves Kálmán körútra valószínűleg kisívben sem köthetőek ki a terület be|ső utcái, bár a Raktár

utca esetében, a gyorsétterem/benzinkút szervizútjaihoz csat|akozva ez nem e|képze|hetet|en' Az
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itteni épÍ.i|etek, p|. az ipartörténeti értéket képező csarnok hasznosítása szempontjából fontos |enne,

hogy a Könyves Kálmán körúthoz is kapcso|ódjon a terü|et, ezért javasoljuk a terv szerinti útkapcso|a-
tok kia|akítását, a Raktár utcán kívü|ieket táv|atban, lega|ább a gyalogos köz|ekedés számára,

Belső úthólózat

A be|ső rithálózat gerincét az egykor a terü|eten áthaladó utcák, i||etve a je|en|egi környező utcák
fo|ytatását képező utak adják. Hozzájuk további párhuzamos és merőleges be|ső utak kapcso|ódnak.
A magánutak mentén telkek aĺakíthatóak ki, a tulajdonok szétvá|aszthatóak, maguknak a magánutak-
nak a tu|ajdonosi/keze|ői köre is meghatározhatóvá válik.

|. ütemben három nagyobb és egy kisebb magánút kia|akítását javaso|juk a Kőbányai út felő|. A Vi|lám
utca folytatásaként, 16m szélességben kialakÍtott közlekedési zóna a meg|évő út nyomvonalára ke-

rü|t. A javaslat |ehetőséget ad arra, hogy e|ső ütemben a 21. számú (fogo|yház) épület megmaradjon.
A vo|t Tűzo|tó utca nyomvona|án je|ö|t köz|ekedésiterÜlet (12m szé|es) a Kőbányai úthoz a 20' számú
épületné| csatalakozik. A javaso|t vona|on történő telekrendezés lehetőséget adna arra, hogy a mű-
ködő t.izemeknek öná||ó telkeket a|akítsanak ki. A B|áthy ottó utca fo|ytatásaként javasolt út megépĹ
tésének fe|tétele a telep sarkán Üresen á|ló épü|et lebontása, továbbá a közlekedésĺ sávban á|ló ki-
sebb üz|etek áthe|yezése. Az út terü|ete a haszná|aton kívü|i darupálya me||ett ha|ad, szé|essége 16

méter. A De|ej utca és a Kőbányai út között javasott magánút (a De|ej utca 16m széles folytatása)
áthalad a Kovács Kft. kü|téri munkaterü|etén. Mivelje|en|eg is fo|yamatban van a területek rendezése
és beépítése ezen a vona|on, remé|hető, hogy ez a prob|éma anyagi és jogi rendezéssel mego|dható.
Az utca me||ett a kínai kereskedő-negyed egyik központi tere van, Ęy lehetőség lenne ennek rende-
zettebb, városi tér je||egű kialakítására és jobb megköze|ítésére. Az észak-dé|i utak közott érdemes
|enne a ,,to|ópad,, vona|án, e|őször a Vi||ám utca és a Bláthy ottó utca között kialakítani egy 16 méter
szé|es közlekedési zónát. Az ipartörténeti értéket képező csarnok (és a bunker) hasznosítása érdeké-
ben javasoljuk a 16m szé|es Raktár utca kia|akítását, lega|ább gya|ogos kapcsolattaI a Könyves Ká|mán

korúthoz.

ll. ütemben, táv]atban jöhet szóba a terület nyugati részén, a Nyugati út és a tő|e az orczy útra kive-
zető kisíves útkapcso|atok kia|akítása, il|etve a ke|etiolda|on a Golgota útfo|ytatásának a |étrehozása.

A be|ső úthá|ózat javaso|t teĺekszé|essége e!ég nagy ahhoz, hogy szabá|yos, hagyományos utcák le-
gyenek kia|akíthatóak, e|vá|asztott járdákkal, fasorokka|. A javasott keresztmetszet a forgalom függ-
vénye is, jelentősebb, vagy je|entősebb arányú teherforga|om esetén a hagyományos elrendezést
javasoljuk. A tömb be|ső terü|etein |évő nagy gya|ogosforga|mú útszakaszok (a közterekke| átszőtt

,,chinatown,, útszakaszai) számára talán kedvezőbb a forgalomcsi||apított, vegyeshaszná|atú burko-
latkia!akítás.

Kozösségi kozlekedés

A tervezésiterület közösségi köz|ekedési e|látására a KSZT módosítás nincs hatássa|.

Kerékpóros és gyalogos közlekedés

A terÜ|etet határo|ó úthá|ózat kerékpáros/gya|ogos létesítményeire a módosítás nincs hatással.

A területen be|ül a módosítás következtében |ényegesen javulhatnak a kerékpáros, i||etve gyalogos

közlekedés körtilményei. A gyalogos/kerékpáros köz|ekedés számára nagyon kedvező lenne a terü-
]etnek a Könyves Kálmán körút irányába t<irténő megnyitása.

Parkolós

A határo|ó úthá|ózaton meglévő parkolókka| kapcso|atban a módosítás nem jelent változást. A Kőbá-

nyai út menti parko|ók forga|omtechnikai kialakÍtása eset|eg javítható |enne, p|. a Bem rakparti par-

kolókhoz hasonló kialakítással, ezt azonban rész|etesebb, geodéziaife|mérésse| mega|apozott köz|e-

kedési tervekkeI ke||ene mega|apozni.
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A területen be|ü|i parko|ás a módosítás következtében sokkal rendezettebbé, szabályozottabbá
vá|hat. Egyrészt a legálissá vá|ó építkezések parkolásĺ igénye könnyebben meghatározható, a

parko|ók te|ken be|ü|i kialakítása könnyebben számon kérhetővé, e|lenőrizhetőbbé vá|ik. Másrészt a
magánutakon is szabályozhatóvá vá|ik a parko|ás, és a parko|ók kĺje|ö|ése is az előírások szerintivé
vá|hat.

2.2.z. Környezétvéde!em, zöldÍel0lětek

2005-ben készített KSZT a|átámasztó anyagainak feIhaszná|ásávaI készü|t osszefogla|ó

/KornyezetvédeIem, zoIdfelÜ |etek: Só|yo m Rudo|f/

Levegőminőség

- A terület városklĺmato|ógia szempontbó| kedvezőtlen he|yzetű.
- A térség tömör beépítésű jeĺlege, a zö|dfelü|etek hiánya és az átsze||őző folyosók nagy távo|sá-

ga hátrányos helyzetűvé teszi a terü|etet.

Zaj és rezgésterhelés

- A nappa|i és éjszakai zajterhe|és határérték fe|etti.
- A terü|etet határo|ó útvona|ak mentén zajvédelmi szempontból védendő épü|etek eIhe|yezése

nem javasolt (|akó, oktatási, egészségügyi).
- A terü|eten be|ü|je|entős a gépjármű forga|om, ez függ a vásárlóforga|omtó| és az áruszá||ítás

jel|egétő| is. Az áruszá||ítás szemé|y- és teherjárművek teljes ská|ájáva| történik' A területen
több csarnok is parko|óként funkcioná|.

Talajadottságok, ta Iajvĺz

- A tervezési terti|et fe|szín a|atti vízminőség-védelem szempontbó| érzékeny kategóriába soro|t.
Ezt a Duna és a Ge||érthegyiforrások indokolják.

- A térség kőzeta|apja az o|igocén kori agyag, homok és mészkő, amire p|iocén kori teraszkavics
és homok, va|amint folyami homok rétegződik. A felszíni egyenetlenséget vegyes anyagú fe|t<i|-

tések rendezik.

- A talaj erősen tömörödött, vízbefogadása rossz. A talajfe|szín nagy része burko|t, így a ta|ajélet
gátolt, minimá|is.

- A ta|ajszennyezettség a több évtizedes ipari hasznosítás miatt feItéte]ezhető. Szennyezőanyag-
ként megnevezhetőek a nehézfémek, olajszármazékok, o|dószerek, savak, |úgok. A területen az

eddigi ismeretek szerint laborvizsgá|atokkaI is alátámasztott talajvizsgá|at nem készült. Ez azza|
magyarázható, hogy azipari tevékenységek korlátozódtak és fo|yamatos fe|számo|ás áta|aku|ás
a|att a környezetá|lapot rész|etes fe|tárására nem kerü|t sor.

Pro Arch. Építész stúdió

s?P'l.!.;'rĺ'ÍII9 r].,KP tu:. 
'

75-80 na ppa I 65

65-70 éjszaka 55
75-80 nappa I 65

65-70 éjszaka 55
75-80 naooal 65

65-70 éjszaka 55

75-80 nappal 65

,,, 1;r. ,i:; '. ' ",t 
- . . t- : ., 1 

', .', 65-70 éjszaka 55

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|íne.hu

47



Ganz-vlÁvłG
xenÜtETI szagÁLYozÁsl rrnv MToosíľÁs

Zoldfelületek szempontióból megá||apítható, hogy a terü|eten je|entős a zö|dfe|ü|et hiány a terÜ|eti
tivezeti besoro|áshoz képest. Az építési övezetekben a je|enlegi beépítések mértékének csokkentése
szükséges a minimálisan e|őírt tivezeti paraméterek eléréséhez. A terü|eten nem csak mennyiségi,
hanem minőségi zö|dfe|ület hiány is kimutatható. Egyet|en rendezett, összefüggő zöldfe|ĺilet a Vajda
Péter utca fe|ő|i bejárat me||ett talá|ható.

2.2.3. Közmíívek

A szabá|yozási terv keretében a tervezési terü|eten belü| magánutakat a|akítanak ki. A te|ken be|üli

közművezetékek zömmeI ezen utak nyomvonaIai alatt, i||etve me|lett épü|tek ki. A közmiĺvezetékek a

te|ken be|ü| je|en|eg is magánvezetékek, azokat a telken be|üli üzeme|tető üzeme|teti, ezek közü|

kivéte| a B|áthy ottó utca fo|ytatásában kiépített, az á|ta|a betáplá|t transzformátor á||omást betáp|á-

|ó 1.0 kV-os vil|amos fö|dkábel, ez a szo|gá|tató ELMÜ keze|ésében van.

A magánutak kiszabá|yozása következtében többlet közműigények nem |épnek fe|, de amennyiben a

magánutak megva|ósu|ása miatt megncivekedő forga|om több|et igénynövekedést indukálna, azok a

meg|évő, je|entős tartaĺék közműkontingensek terhére kie|égíthetőek lesznek.

Vízellótás

A vizsgálatok szerint a tervezési terĹi|et vízel|átása az egységes fővárosi víze||átási rendszer há|ózati

részeként épü|t ki. Üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt.

A tervezési terrilet tömbjei a Vízművek 20-as számú, ún. Pesti a|apzóna ellátási körzetéhez tartoznak.

A zóna hálózata az észak-pesti terü|etekrő| a Íő betáplá|ást a káposztásmegyeri gépházak fe|ől kapja,

a há|ózati víznyomást az e||ennyomó tározóként működő Ge||érthegyi tározómedence vízszintje hatá-

rozza meg. A tertiletet ellátó medence fenékszint je I37,92 mBf '

Az egész pesti e||átó hálózat a vízbázisok felő| a betáp|á|ást nagy átmérőjű vezetékeken keresztü|

kapja. llyen, a há|ózat szempontjábó| fontos tápvezeték a Fiumei út és a Kőbányai út nyomvona|ú

DN 500-as vezetét va|amint a Hungária körúti DN 600-as öv vezeték. Ezek a vezetékek táplálják be a

városrész víze||átó há|ózatát. A nagy átmér$ű vezetékrőlaz elosztó há|ózat felé vannak |eágazások

kiépítve, ami azt je|enti, hogy a tervezési terü|et víze||átása a|apbázis szempontjábóI kedvező.

Az e|osztóhálózat a vizsgált tömböt határoló utcákban az Orczy úton DN 200-as, a Kőbányai úton

DN 600-as, a Goĺgota és a Báthy ottó utcában DN 100-as tiv, a Vajda Péter utcában DN 150-es ac és a

Könyves Ká|mán körúton DN 500-as göv anyagú vezeték.

A régi építésű iintottvas vízvezetékek anyaguk szempontjábó| nem tartoznak a főváros korszerű víz-

vezetékei közé, nemcsak a koruk miatt, ami megközelíti, vagy tú|haladja a száz évet is, hanem a raj-

tuk, i||etve fe|ettük ha|adó forga|om okozta nagy terhe|és miatt gyakoriak a meghibásodások.

A tervezési terti|etet körülvevő vízvezetékeken a szakági előírásoknak megfe|eIő és szükséges tüzivíz

csapok eIhe|yezésre kerü |tek.

A tervezési tertiĺet tömbjén be|ü| három körvezeték és az azokró| |eágazó ágvezetékek üzeme|nek.

Ezeket a közterü|eti vezetékekrő| kiépített bekötő vezetékeken keresztü| táplá|ják be, a vízórák a te.

|ekhatáron be|ü|i vízóra a knákban vanna k e|he|yezve.
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A tervezett magánutak a|atti, vagy az utak me|letti vezetékek magánvezetékek, azokat nem a Fővá-

rosi Vízművek üzeme|teti, Ęy a szo|galmijogi kérdéseket a magántulajdonosok közott ke|| rendezni'

A táv|atban tervezett fejlesztések megva|ósu|ása esetén fe||épő több|et szociális cé|ú igény és a

tüzivíz igények is a meg|évő há|ózatról kiszo|gá|tathatók, a te|ek je|entős tarta|ék közműkontingensse|

rendelkezik.

Vízelvezetés

A tervezési terület szenny- és csapadékvizeinek az e|vezetésére a közterü|eten egyesített csatornahá-

|ózat álI rendeIkezésre, ame|y a főváros csatornahálózati rendszerének része. Az üzeme|tetője a Fővá-

rosi Csatornázási Művek Zrt.

Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeket a csepe|i Koz-

ponti Szennyvíztisztító te|epre szál|Ítja, ahol azok megtisztÍtásra kerü|nek, a tisztított szennyvizek

befogadója Duna.

A tervezési terü|eten a Kőbányai úton ha|ad a pesti csatornahá|ózat egyik fő gerinccsatornája, a

@ 2,7o m átmérőjű betoncsatorna. Ez a főgyűjtő a Kőbányai út, Baross utca, ll|és utca, Telepy utca,

Ha|ler utca, majd Soroksári út nyomvona|on épült meg, az |l|és utcában a mérete már 2961296,

A területet határoló orczy úton 63/95-ös beton, a Kőbányai úton kisebb méretű rövidebb ágcsator-

nák üzeme|nek, a Könyves Ká|mán körúton 63/95-ös, a Go|gota utcában 60/90-es méretű betoncsa-

tornák épü|tek, ezek befogadói a nagy átmérőjű gerinccsatornák.

A tervezési terü|eten a magánutak megva|ósulása következtében több|et szennyvíz mennyiség nem

fog keletkezni.

A tervezett magánutak a|atti, vagy az utak me]|etti csatornák magáncsatornák, azokat nem a Fővárosi

Csatornázási Művek üzeme|teti, így a szo|galmijogi kérdéseket a magántu|ajdonosok között kel| ren-

dezni.

A táv|atban tervezett fejlesztések megvalósu|ása esetén fe!|épő több|et szennyvízigény a meg|évő

há|ózattaI kiszo|gá|tatható, a te|ek jelentős tarta|ék közműkontingensseI rendeIkezik.

Ezeket a szennyvíz mennyiségeket a terü|etet határoló közterületi csatornák és a további há|ózati

rendszer fogadni tudja.

Azokná| a parko|ó fe|ületeknél, aho| a csapadékvíz szénhidrogén származékokka| va|ó szennyeződé-

sének veszé|ye fenná|| (teherautó parko|ók, nagyobb szgk. parko|ók), ott a csapadékvíz elvezető

rendszerbe szénh idrogén származék eltávo|ító berendezést ke|| beépíteni.

wllamosenergio ellátás

A tervezési terü|et térségének vit|amosenergia el|átását az ELMÚ Há|ózati Kft biztosÍtja.

A tervezési terület vi||amosenergia e|látásának bázisa a Népliget és a Ganz tzolLo kV-os a|á||omás. Az

alá||omásró| induló 10 kV-os középfeszü|tségű kábe|há|őzat fűzi fel a tervezési terü|eten üzemelő

fogyasztói transzformátor álĺomásokat. A tervezési területen a Vajda Péter utcában az5210, a Go|go-

Pro Arch' Éoítészstúdió
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ta utcában 8565, a Könyves Károly körútró| a 8231 sorszámú, ELMÜ há|ózatró| e||átott transzformátor

üzemel. A telken be|üli többi transzformátor a te|ken be|ü|i saját Ganz a|á||omásról a saját 10 kV-os

fö|dkábel há|ózatró| e||átott.

A térségben üzemelő há|ózatok mindegyike földalatti e|he|yezésű. Va|amennyi határo|ó utcában a

megfe|e|ő közvi|ágítást is kiépítették. A közvi|ágítást szo|gáló |ámpatesteket földa|atti kábelhá|ózat

táplá|ja.

A táv|ati eset|eges többlet igények a már meglevő, fej|esztési területen be|ü| üzeme|ő transzformátor

á||omásokró| kie|égíthetők'

A te|ken be|üli, már üzeme|ő hálózatok mindegyike fö|da|atti ethe|yezésű. Új hálózatépítést is fej|esz-

tési területen be|ti| és kívü| is már csak földalatti elhelyezésseI szabad.

A tervezett magánutak a|atti, vagy az utak me||etti vi||amos vezetékek magánvezetékek, azokat nem

az ELMÜ Üzeme|teti, így a szo|galmijogi kérdéseket a magántu|ajdonosok között kel| rendezni.

A határo|ó utcákban a közvilágítás a fővárosi közvilágítási há|ózati rendszer részét képezi, a szükséges

fej |esztés fővá rosi, i| |etve ke rü |eti feladat.

Fiildgázelldtás

A termikus célú energiae|látásra a ftildgáze||átás rendelkezésre á|| és je|enleg is hasznosÍtják. A terve-

zési terrilet fö|dgázellátását a Fővárosi Gázművek Zrt. szo|gáltatja. A térségben üzeme|ő fĺi|dgázhá|ó.

zat, a f őv áros egységes h á |ózati rendszeréhez kapcso |ódik.

A térség e||átásának bázisa a nagy-középnyomású gerinchálózat, ame|ynek táppontja a Sa|gótarjáni

utca, Gyöngyike utca kereszteződésénél |évő gázátadő á|!omás, ahonnan indu|ó nagy-középnyomású

és a középnyomású há|ózatok táp|álják be a ktirzet kisnyomású és középnyomású há|ózatát. A kozép-

nyomású há|ózat dn 700-as vezetéke a Salgótarjáni út északi o|da|án épü|t ki, errő| ágazik le a Köny-

ves Ká|mán kĺirút nyomvona|ú dn 300-as vezeték. Ez a vezeték táp|á|ja be többek között a tervezési

terü|eten a Könyves Ká|mán körút me||ettite|ekrészén üzeme]ő ipari gáznyomáscsökkentő á|lomáso-

kat táplálja be. Ezek táp|álják be a telken belüli kisnyomású e|osztóhá|ózatot, ame|y a te|ken be|ü|

tervezett magánutak nyomvona|án, vagy azok mellett ha|ad tovább és biztosÍtja az ellátás |ehetősé-

gét.

A távlatba eset|egesen fellépő tĺibblet igények kie|égítése a már kiépített há|ózati rendszerrő| bizto-

sítható.

Fö|dgázhá\őzat építése telken kívül és be|ü| is az épü|etgépészeti vezetékeken kívü| csak fö|d alatti

eIhe|yezésseĺ |ehet.

A tervezett magánutak a|atti, vagy az utak mel]etti gázvezetékek magánvezetékek, azokat nem a Fő.

városi Gázművek üzeme|teti, így a szo|galmijogi kérdéseket a magántu|ajdonosok közŕitt ke|| rendez-

ni.
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El ektroni ku s hírközl és

Vezetékes elektronikus hí rkiizlés

A vizsgá|atok szerint a tervezési terület és térségének vezetékes távktiz|ési szo|gá|tatója a Magyar

Telekom Nyrt. Kiépített há|ózata részben földkábe|ként, részben a|építménybe fektetve a vizsgá|t

fej|esztésĺ terü|etet határo|ó utcák járdáiban ha|ad, biztosítva a je|entkező igények kie|égítését.

A vezetékes hírkoz|és, benne a távközlés és a műsore|osztás is a|anyijogti szolgá|tatás, így egyéni|eg

köt a felhasználó szerződést a szolgáltatóva|, s az ahhoz szükséges hálózatépítést a szo|gáltató saját

terveztetésse| és beruházássaI oldja meg.

A tervezett magánutak aĺatti, vagy az utak me||etti hírkoz|ő vezetékek magánvezetékek, azokat nem a

Fővárosi Vízművek üzemelteti, íBy a szolga|mijogi kérdéseket a magántulajdonosok kĺiziitt ke|| ren-

dezni.

Vezeték nélkíj lÍ hírkiizl és

A fej|esztési terü|eten belü| közcé|ú vezeték né|kü|i szolgá|tatást nyújtó berendezés nem üzeme|. A
vezeték né|kü|i szo|gá|tatók a szomszédos területeken üzemelő |étesítményeik segítségéve| teljes

|efedettséggel biztosÍtják a terü|eten a megfe|elő vezeték nélkütivéte|i !ehetőséget.

A fejlesztési terü|etet érintően közcé|ú antenna telepítési szándék nem ismert. Saját, i||etve ún.

,,iparági,, antenna telepítési igényével lehet esetleg számolni, arra Vonatkozó te|epítési kor|átozás a

fejlesztési terü|eten nincs.
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rozgr ĺrlsŐ vÉlĺ vl É ru v tzÉs LEzÁnÁsa

A ,,kozbenső,, vé|eményezésre összeá||ított dokumentáció Á||amigazgatási egyeztetésére 1s Á||am.

igazgatásĺ vé|emény érkezett. Módosítási javas|at vo|t a tu|ajdonosok részérő|, i||etve a környéken
további két KSZT módosítási kére|met nyújtottak be.

Budapest, Főváros onkormányzata szakmai vé|eményében a je|en|eg érvényben |évő és a most mó-
dosított KSZT és a Fővárosi városrendezési eszkozok kozötti e||entétek kieme|ése me||ett, két tervi
módosítást fogaImazott meg. |gy az a|ábbĺ korrekciók kerü|nek a KSZT végĺeges anyagába.

- Szövegezési hiba miatt a.lórÉsz 30' s fl módosu|

,,Meg|évő épület szintterü|ete az épü|et meg|évő tomegén be|Ü| |egfe|jebb 1,5 szeresére nö-
ve|hető, az övezeti paraméterek betartása me|lett, Rende|tetés módosítás az övezetre vonat-
kozó e|őírások keretei között megengedett.

- A táv|ati fej|esztési e|képze|ések megva|ósíthatósága érdekében, hogy a Könyves Kálmán út me|-

|ett a köte|ező építési vonal a reá|isan várható utca nyitások helyén törlésre kerül.

Rz Á||ami Főépítész a törvényi e|őírások betartására hÍvja fe| a figye|met, javaso|ja a terv e|fogadását.

2015. november 20.

Me | |éklet: Vé|eményezők táblázata

összeá ||ította:

vezető tervező: R.Takács Eszter TÍL-2883/o' míĺF
Pro Arch. Építész stúdió ÄŁ
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KÖZBENsŐ VÉLEMÉNYEZÉs

Budapest, Főváros Kormány Hivata|a
Építésügyi és orökségvéde|mĺ Hatósági,
oktatási és Tcirvényességĺ Fe|ügye|eti

Főosztá |y, Építésügyi osztá|y
osztályvezető Á|lami Főépítész

dr. Sers|iné Kócsi Ma

- Fe|hívja a figye|met a törvényi e|őírások betar-
tására a tervkészítés, az egyeztetés, a partner-

ség és a jóváhagyás során.
- A terv e|fogadását javasolja

A JóKÉSZ módosítás az FSZKT és a BVKSZ-nek va|ó

megfe|e|tetés esetén hagyható jóvá

Módosítási javasIatai

1. Az intézményi dominanciájú tömbökben in-
tézmény terü|et kije|o|ését tartaná indoko|t-
nak.

Tervezői vá|asz:

A je|en|eg ez az átsoro|ás nem ké-
pezte a tervezésĺ fe|adat részét.

2. Az egyes tömbökben az eddigi 90%-os meg-
engedett beépítettség módosu|t 80%o-ra, ez a
munkahelyi terü|etekre érvényes, a BVKSZ
74. számú tóblózatóban előĺrt,- ziildfeliileti

fedettség minimólis 25%-kos értékével nincs
összhangbon. Javasolja a módosítást.

Tervezői vá|asz:

A je|en|egi á||apot a meglévő, jóvá-
hagyott KVSZ érték, már szerzett jog

a terü|eten. Ennek csökkentése jobb

|ehetőséget teremthet nagyobb sza-

bad terek, esetleg zöldfe|tj|et kia|akĹ
tására, mint a mai á||apot. A mai be-

építettség és terü|ethaszná|at isme-
retében nem reá|ĺs a tervezett érté-
kek módosítása.

3. Az intézményĺ dominanciájú tömbökben ĺn-

tézmény terü|et kijelö|ését tartaná indokolt-
nak.

Tervezői vá|asz:

A jelen|eg ez az átsoro|ás nem ké-
pezte a tervezési feladat részét.

4. A JóKÉsZ 30.5 f) pontjának módosítását kéri.
Tervezői válasz:
A tervet a módosítási javas|at szerint
korrigá|juk.

5. A távlati fej|esztési eIképze|ések megva|ósít-
hatósága érdekében javaso|ja, hogy a Köny-
ves Ká|mán út meĺ|ett a köte|ező építési vo-
nal a reá|isan várható utca nyitások helyén
kerü|jön tor|ésre.

Tervezői vá|asz..

A tervet a módosítási javas|at szerint

Budapest, Főváros onkormányzat
VárosfejIesztési FőpoIgármester heIyet-

tes
dr. Szeneczei Ba|ázs

főpo|gármester heIyettes
üi: Pártos Judit



3. Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédel mi és Természetvé.

de|mi Főosztály
Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Papp Lajosné
osztá|vvezető

Javasolja a vizsgá|at kiegészítését zajvédeImi

szempontbó| (B|áthy ottó utca).
Tervezői vá|asz:

A vizsgá|atok kiegészítését e|készít-
jük.

4. Nemzeti kozIekedési Hatóság
Légügyĺ HivataI

Az e|fogadáshoz hozzájáru l, további egyeztetés-
ben nem kíván részt venni.

5. Budapesti Rendőr Főkapitányság,
Közlekedésrendészeti Főosztálv

Közlekedésrendészeti szempontbóI kifogása nincs

6. Fővárosi Katasztrófavéde|mi lgazgató-
sás

Hatáskör hiányát á||apítja meg

7. Budapesti Rendőr Főkapitányság,
Vlll. kerületi rendőrkapitánvság

Kifogást nem eme|.

8. Budapest, Főváros Kormány HivataIa
Ftildhivatal

hozzájáru|, e|térő Vé|eménye nincs

9. Nemzeti Média és Hírkiiz|ési Hatóság hozzájáru|, e|térő vé|eménye nincs

1-0. Duna-lpolv Nemzeti Park Hozzáiáru|, e|térő vé|eménve nincs

L't. Közép-Dunavö|gyi Vízügyi lgazgatóság Hozzájáru|, e|térő vé|eménye nincs,

t2. Budapest, Főváros V. kerület Eevetért a KSZT módosítássaI

r.3. Budaoest. Főváros lX. kerület Hozzáiáru|, e|térő vé|eménve nincs

L4. Budapest, Főváros Vl. kerület Egvetért a KSZT módosítássaI

15. Budapest, Főváros XlV. kerü|et Egvetért a KSZT módosítássaI

GANZ-MAVAG
10. GANZ HOLDING

Nagyobb Magyar tulajdonos nevében
Fitos Zoltán l2ot5. okt.08./

A vizsgá|ati terv|apok korrekciója me||ett az út

nyitások nyomvona|át és szélességi paramétereit
kérik módosítani. Jogszabá|yon a|apu|ó el|envé-
leményük nincs.

Tervezői vá|asz:

A vizsgá|ati anyagokat pontosítjuk. A terv
e|készítéséné| figye|embe vettük a tu|aj-
donosok kérését, de nem tudtunk minden
e|várásnak teret adni' A javasolt útvona-
|ak he|ye és szé|essége csak további
eeveztetések a Ia pián vá|tozhat.

L7. GANZ. Szo|sá|tató

18. Kovács cégcsoport
t9. GANZ-HOtDING ZRT.

20L5. november 20.



3, sz-. a,*e--\[e[.Łet

KszT MoDosírÁs
rözse ruső vÉle ĺrnÉruyt'zÉs LEZÁnÁsł

1. Az onkormányzat támogatja az orczy út és a Bíró Lajos utca sarkán |évő te|ken (38786/1 hrsz.)

mentőállomás fe|építését, a beruházás megva|ósítása érdekében a lorÉsz kismértékű módo-

sítása szükséges' A meg|évő övezeten belül a sarokte|ek teljes terü|ete építési hely |esz. Az

övezetre vonatkozó előírások módosu|nak. Az e|he|yezhető közösségi |étesítmények között az

egészségügyi létesítmények fe|építése is megengedett' oktatási-, egészségügyi- és szociális

épü|et építése esetén a beépítetés megengedett |egnagyobb mértéke 65%, szintterü|eti muta-

tó 1,5, zöldfelület legkisebb mértéke 2o%. /Szabá|yozásĺterv módosítás 1. sz. me||éklet,/

Javasolt JoKÉsz módosítás:

A JóKÉsz 24.s(1) bekezdés, me|y az L2lA-VtIljelíí zártsorú beépítésű kisvárosias takó-

terÜlet építésiövezeteinek rész|etes e|őírásairó| rende|kezik, kiegészül i) ponttal

i) oktatási-, egészségügyi- és szociá|is épÜlet épÍtése esetén a beépítés megen-

gedett mértéke nem ha|adhatja meg a 65/o-ot, szintterü|eti mutató 1,5, zö|d-

feIri|et |egkisebb mértéke 20%.

2, A MÁV telepen a meglévő beépítés legalizá|ása és az építési lehetőségek megteremtése érde-

kében a területet rendezni ke||. A tetekhatárok módosítása me||ett az FSZKT és a KVSZ össz-

hangjának biztosítása érdekében a KL-VA-V|||-2-je|ű Vasút biztonságiĺivezet megmarad (he|y-

reá|lításra kerü|), az övezetre vonatkozó előírások kismértékben módosu|nak. /Szabályozási
terv módosítás 2. sz. me||éklet/

A JiKÉsz 25.s(3) bekezdés, me|y az L4-Vl|| je|ű intenzív kertvárosias |akóterület épĹ

tési övezeteinek rész|etes előírásairó| rende|kezik, kiegészü| a vasút biztonsági terü-
lette| érintett telkekre vonatkozó előírással.

,, (3) Az építési övezetek terü|etén a te|kekre és az építményekre vonatkozó jel|emzőket a 4.
számú tá b|ázat felhaszná|ásávaI ke|| meghatározni.

Hungória körút menti telkeknél
Vasút biztonsági ovezettel érintett telkek esetén,,

4. sz. táblázat
Az építési
övezet ieIe

a telek megengedett az épület megengedett

L4 beépítési
mód

Ieskisebb kiaIakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

terü|ete szé|essége
beépítési
mértéke

szintterü|eti
mutatója

terepszint
alatti be-
építési

mértéke

zĺiIdfelü|eti
mértéke

építménymagassága

m' m % m'/ m' % % m

L4-Vilt-1 sz Lf00 35
20

35Í2)
0,50 2U 60 3,0

4,5
7,5Í1,l

L4-Vilt-2 z 3000 50
25

o,70 40 tŕl 4,0 7t



1'. számú melléklet
KVSZ módosítás az orczy út és a Bíró Lajos utca sarkán |évő telken (3878611hrsz.) men.
tőá||omás építésének érdekében, építési he|y módosítása

Je|enlegi sza bá |yozás:

Tervezett módosítás

Budapest V!t|. keÍtilet JoKÉsz
módosítás 20í5.

7. sz. szelvény módosÍtás



2' számú me||ék|et

KVSZ módosítás a MÁV te|epen a meg|évő beépítés |ega|izálása és az építési |ehetőségek
megteremtése érdekében.

JeIenlegi szabályozás:

Tervezett módosítás

Budapest Vllt. kertilet JoKÉsz
módosítás 20í5.

í 1. sz. szelvény módosítás

Budapest V||l. kerii|et JoKÉsz
módosÍtás 20í5.

10. sz. sze|vény módosítás



5. sz. melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének
....12015. (.... ..'...) tinkormányzati ľendelete

a Jőzsefváros Keľületi Epítési Szabályzztáľól (JOKESZ) szólllő 6612007. (KI.12.)
iinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzatKépvísęlő-testtilete az A|aptolrvény
32. c1|<k (2) bekezdésében meýlattĺrozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a7 épitett
környezet a\akitásáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Etv.) l3.
$ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazźs a|apjźn, Magyarorszäghelý,onkormányzataiľól szóló
20I|. évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdés 1. pontjában, és azEN. ó.$ (l) bekezdésében
megáI|apított feladatkörében eljźrva a következőket rendęli el:

1. $ A Józsefuáros l(erĺileti Építési Szabá|yzatáľó\ (JóKÉSZ) sző|ő 6612001. (Xil.12.) önkor-
mźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének a Szigony utca _ Tömő utca
_ Bókay János utca _ Práter utca által hatáľolt 125. tömb terĹiletére vonatkozó szabá|yozásí
tervi elemei helyébe ezen rendelet 1. mellékletének szabá|yozási tervi elemei lépnek.

2. s E renđelet az eLfogađását követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatźůyba lépését
követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2015. dęcembeľ

Danada-Rimán Edina
jegyzo

taľtós távollétében
dr. Mészar Erika

aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDoKoLÁS

e. ĺórÉsz módosításának céIja a 125. tömb még üres telkeinek mielőbbi beépítése éľdekében
az utcai építményma gas s ág érték ek l ehatáro lás átnak źltgondol ás a.

1.$ A szabźůyozźlsi terven a Tömő utca és a Szigony utca sarkának hangsúlyosabb épitészeti
megjelenését teszi lehętové az utcai építménymagasság váltás áttolódása a Szigony utcai
oldalról a Tömő utcai oldalra. EzzęI egytitt a mźr korábban megtörtént telekosszevonások
míatt az elővásárlási joggal érintett terület lehatarolását is módosítani szükséges.

2.$ Hatályba léptető rendelkezések.



a rende1etterv.","i |. melléklete

Budopest Vl||' kenj|eÍ' szjgony utco - Tömő u|cc
- Bókov Jónos utco . Pĺóter utco ó|to| hotóro|t

ą4nr:
SZABALYOZASI JAVASLAT

sz- Il 25-os tömbre vonotkozó szobó|yozósi
tervmódosÍtos

t ronÉľvl És TÁRsA| ÉPlTÉsz|RoDA KFr.
lĽil l 1 l 3' Budopest, EdöméÍ Utco 4. T/F: 0ó l 4óó0 300
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