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E M L É K E Z T E T Ő 
 
 
Helyszín: Budapest Főváros Kormányhivatala, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítészi Iroda 

(1056 Budapest, Váci u. 62-64.) 
 
Időpont: 2017. április 06., 9:00 
 
Jelen vannak: Dr. Sersliné Kócsi Margit – Állami Főépítész 

Vojnits Csaba Ferenc – Tervező, Urbanitás Kft. 
 
Tárgy: Budapest IX. kerület UNIX telephely és környékes, Határ út – Gubacsi út – Illatos út – vasút (a Nyáry Pál 
u. vonalában) – Határ út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata 
 
Előzmények: 
 
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata, a Unix Autó Kft. tervezett fejlesztése okán, 
kezdeményezte a 24/2004.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Linde telephely és környéke 
Szabályozási Terve helyett egy új Kerületi Építési Szabályzat elkészítését az érintett területre. 
 
A tervezett módosítás tartalmi eleme többek között - a terület egy részére – olyan építési övezet meghatározása, 
melynek a zöldfelületi minimumra vonatkozó paramétere, az OTÉK-tól eltérően, 10%-ban kerülne 
meghatározásra. Az eltérés oka az, hogy a terület kialakult állapot szerinti funkcionális jellegéből fakadóan 
(logisztikai, raktározási, munkahelyi funkciók) nagy burkolt felületekkel rendelkezik, melyek mellett nem 
biztosítható a 20-25%-os zöldfelületi minimum úgy, hogy közben a tervezett munkahelyteremtő beruházás is 
megvalósulhasson a területen. 
 
A tervezés kezdeti fázisában a tervezők jártak az Állami Főépítésznél, aki megismerve a helyzetet, előzetesen 
nem kifogásolta az OTÉK-tól való tervezett eltérést, a zöldfelületi minimumot illetően. 
 
Aktuális egyeztetés: 
 
A korábbiakhoz képest felmerült új beruházói szándékok tették szükségessé az újabb egyeztetést, melynek 
tárgya ismételten a zöldfelületi minimum OTÉK-tól eltérő mértékű 10%-os mértékű meghatározása. A Unix Autó 
Kft. telephelyének szomszédja, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. is, hasonlóan a Unix Autó Kft.-hez, 
szintén munkahelyteremtő beruházás keretében tervez fejlesztést a területén, melynek keretében minden övezeti 
paramétert tartani tudnak, kivéve az előírt minimális zöldfelületi arányt (szintén a korábbiakban részletezett okok 
miatt). Az OTP által tervezett beruházásokról a tervezés későbbi fázisában értesült az Önkormányzat, így 
utólagosan, de még a KÉSZ véleményezési szakaszának megkezdése előtt, a tervező közreműködésével, ismét 
kikérte az Állami Főépítész erre vonatkozó véleményét. 
 
Az Állami Főépítész, a korábbiakhoz hasonlóan megismerte a helyzetet és előzetesen nem emelt kifogást a 
tervezett eltéréssel kapcsolatban, de a helyzet egyértelmű tisztázása és kezelése miatt, az alábbiakat kérte 
megjelentetni az egyeztetési anyagban: 



 
 

- Az OTÉK-tól való eltérést és annak indoklását a véleményezési anyag alátámasztó munkarészének 
külön fejezetében kéri bemutatni. 

- Kéri, hogy a tervezett építési szabályzat tartalmazzon a zöldfelületekre és azok kialakítására olyan 
jellegű szabályokat, melyek biztosítják, hogy lombos növényzet is megfelelő mértékben kerüljön 
kialakításra a területen. 

- Kéri, hogy a tervező vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet az építési szabályzatba beépíteni 
azt, hogy a kialakítandó felszíni parkolók előírt fásítása lehetőleg ne minimális zöldfelületek 
kialakításával történjen, hanem az egyes parkolók között összefüggő zöldsávok kerüljenek kialakításra 
és az előírt fák ebben kerüljenek elhelyezésre. 

 
2017. április 06. 
 
 
 Készítette: 
                                                                                                 
                                                                                                                      Vojnits Csaba Ferenc 
                                                                                                                             Urbanitás Kft. 
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