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I. VIZSGÁLATOK
1.1. ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A tervezés alá vont területre 2005-2007 között készült a jelenleg még hatályos Kerületi
Szabályozási Terv, melyet a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2007. (II. 09.)
rendeletével hagyott jóvá a Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. – Üllői út – MÁV Kelenföld –
Keleti Pályaudvar vasútvonal - Albert Flórián út (jelenleg Albert Flórián út) által határolt terület
Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról.
A terv alapján a Népliget Volán Buszpályaudvar bővítése és telekrendezés történt, valamint a
Skanska Property Kft. beruházásában megvalósult a Népliget Center irodaház megépítése.
A volt Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola területének keretszabályozása a Főiskola teljes
területén – az akkori területfelhasználásnak megfelelően - 2007-ben a K-HT jelű katonai övezetnek
megfelelően került meghatározásra.
A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola teljes területe 2008-ban került értékesítésre, ezt
követően 2008. októberében elkészült a területre vonatkozó keretövezet-módosítási
hatástanulmány, mely alapján Budapest Főváros Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala a HM által korábban használt honvédségi területen található K-HT jelű területek I jelű
intézményi
övezetbe
sorolását
kezdeményezte
a
Ferencvárosi
Önkormányzat
Képviselőtestületének döntése alapján a BFFH Főépítészi Irodájánál.
A területre vonatkozó egyeztetéseket – melyek elsősorban a hatályos TSZT módosításának
szükségességére vonatkoztak - követően a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája 2010.
áprilisában indította meg a terület hatályos terveinek (TSZT, FSZKT) módosítására vonatkozó
eljárást.
A módosítás során az államigazgatási egyeztetési eljárások 2012 őszére gyakorlatilag lezárultak,
de a fővárosi döntés hiányában az elkészült tervek nem kerültek elfogadásra.
Időközben a jogszabályi változások alapján a Fővárosi megkezdte az új Településszerkezeti Terv és
a Fővárosi Rendezési Szabályzat készítését, melynek elkészítése és egyeztetési eljárása közel két
évet vett igénybe. Az új – a korábbiaktól teljesen eltérő tartalmú és struktúrájú - tervek
jóváhagyására 2015 januárjában került sor, az új jogszabályok 2015 márciusában léptek hatályba.

LÉGIFOTÓ - 2007
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LÉGIFOTÓ - 2012

1.2. JELEN TERVEZÉSI MUNKA CÉLJA
A tervezés alá vont területen a jelenleg hatályos új tervek az alábbi három különböző
területfelhasználási egységet határozzák meg:
 Vi-1: 4.25 (3.0+1.25) jellemzően zártsorú beépítésű terület
 Vi-2: 3.0 (2.0+1.0) intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
 K-Közl: 2.0 (2.0+0.0) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület
mely egységeken belül a területegységre vonatkozó beépítési sűrűség (bs) mértéke a
területfelhasználási kategória szerint elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség (bsá) és
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló férőhelyek számára igénybe vehető parkolási
sűrűség (bsp) összeadásával került megállapításra.
A volt katonai főiskola területén a korábban javasoltaktól jelentősen eltérő, kisebb és kevésbé
intenzív beépítést eredményező paraméter: az elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség
2.0 mutatóval került megállapításra. A Volán Buszpályaudvar mellett egy kizárólag parkolási célra –
elsődlegesen P+R funkcióra – igénybe vehető területegységet is kijelölésre került. A volt katonai
főiskola területén a TSZT meghatároz egy átlagosan 30-40 méter közötti szélességű sávot, amin lakó
funkció nem helyezhető el.
A területen a beépítés során minimum 30 %-os zöldfelületet kell biztosítani.
A tervezési munka célja az új jogszabályi keretek között egy új Kerületi Építési Szabályzat
kidolgozása, mely megteremti a terület intézményi hasznosításának feltételeit.
A TERÜLET
1.3. TERÜLETLEHATÁROLÁS
Könyves Kálmán körút – Üllői út – MÁV vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület
A tervezés alá vont telkek helyrajzi számai: 38295, 38293/45, 38293/68, 38293/72, 38293/60,
(38293/71), (38293/66), (38293/69), (38293/70)
A tervek rajzi munkarészein a területet határoló területegységek a szükséges (egy telek illetve a
Népliget felőli oldalon kb 50 méter) mélységben feltüntetésre kerülnek.
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1.4. JELENLEGI ÁLLAPOT
A Könyves Kálmán körút – Üllői út sarkán a Volánbusz Közlekedési Zrt. Népliget autóbuszpályaudvara működik, a buszok parkolására a Volán Zrt. jelenleg a 38295 helyrajzi számú telek
területének egy részét bérli.
A Könyves Kálmán körút mentén a 2012-ben fejeződött be a SKANSKA Kft. beruházásában a
Népliget Center irodaház építése.
A területet kettéosztja az M5-ös autópálya bevezető szakasza, mely a vasúti és a volt honvédségi
terület fölött hídszerkezeten halad.
A tömb további részén a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola létesítményeinek teljes
épületállománya bontásra került, a területen még jelenleg is jelentős mennyiségű építési
törmelék található, a bontási munkálatok teljes körűen nem fejeződtek be.
3

1.5. JELENLEGI TELEKÁLLAPOT

1.6. TULAJDONVISZONYOK
Helyrajzi szám

Cím

38295
38293/45
38293/60

Üllői út 133-135.
Albert Flórián út
Könyves Kálmán körút

38293/68

Könyves Kálmán körút 1315.
M5 autópálya - Albert
Flórián út csomópont
Könyves Kálmán körút 11.
MÁV terület
Közterületek
Üllői út része

38293/71
38293/72
(38249/1)
(38293/69)

Terület /
m2
13.7188
1.3906
2150
1.6858
5696
1.1436
4.3721
586

Tulajdonos
TALTORING Ingatlanforgalmazó Kft.
TALTORING Ingatlanforgalmazó Kft.
BIGGEORG’S NV 4 Ingatlanforgalmazó
Befektetési Alap
Volánbusz Közlekedési Rt.
Fővárosi Önkormányzat
Népliget Center Ingatlan Kft.
Magyar Államvasutak: MÁV
Fővárosi Önkormányzat
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(38293/70)
(38293/66)
(38282)
(38291)
(38298)

Könyves Kálmán körút
része
Könyves Kálmán körút
része
Könyves Kálmán körút
Albert Flórián út
Üllői út

2154

Fővárosi Önkormányzat

191

Fővárosi Önkormányzat

5.1542
1.6005
2.3847

Fővárosi Önkormányzat
Ferencvárosi Önkormányzat
Fővárosi Önkormányzat

1.7. FOTÓK A TERÜLETRŐL

Népliget Irodaház

Gropama Aréna

Népliget Irodaház

Látkép a területről

Üllői út

Üllői út
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1.8. JELENLEG HATÁLYOS FŐVÁROSI TERVEK
A Fővárosi Közgyűlés 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletével - Fővárosi Rendezési Szabályzat
(FRSZ) - és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) sz. határozatával - Fővárosi Településszerkezeti
Terv (TSZT) - fogadta el a Budapest Főváros területére vonatkozó új terveket, ezek tartalma és
alkalmazása sok vonatkozásban eltér az előzőektől, a továbbiakban ezek képezik a készítendő
Kerületi Építési Szabályzatok alapját (KÉSZ).

Az új tervek legfontosabb tartalmi elemei:
A területen a jelenleg hatályos új tervek az alábbi területfelhasználási egységeket határozzák meg:


Vi-2: 3.0 (2.0+1.0) intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület



K-Közl: 2.0 (2.0+0.0) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

mely egységeken belül a területegységre vonatkozó beépítési sűrűség (bs) mértéke a
területfelhasználási kategória szerint elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség (bsá) és
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló férőhelyek számára igénybe vehető parkolási
sűrűség (bsp) összeadásával került megállapításra.

Ezen szabályozás alapvetően eltér a korábbi – telekre vetített – mutatóktól, és egyben azt is
jelenti, hogy a területegységen belül kialakítandó közterületek területigénybevétele nem
csökkenti az adott területegységen elhelyezhető funkciók szintterületét.
Az új fővárosi terv a Volán Buszpályaudvar mellett kijelölt egy kizárólag parkolási célra –
elsődlegesen P+R funkcióra – igénybe vehető területegységet is.
A területen a TSZT meghatároz egy átlagosan 30-40 méter közötti szélességű sávot, amin lakó
funkció nem helyezhető el.
A területen a beépítés során telkenként minimum 30 %-os zöldfelületet kell biztosítani.
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TSZT Fővárosi Településszerkezeti Terv

kivonat
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FRSZ Fővárosi Rendezési Szabályzat – kivonat
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2.

számú melléklet - sűrűség

3. számú melléklet - sűrűség
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4. számú melléklet - zónarendszer

7. melléklet
A magasépületek elhelyezhetőségének egyes feltételei

magasépület

az épület
legmagasab
b pontja
(m)

33-45
magasház

45-65
65-90

toronyház

90-120

magasépület (magasház, toronyház)
30 m feletti – önálló közlekedő maggal rendelkező szintjeinek
legnagyobb
alaprajzi
bruttó alapterületeiből
kiterjedése
számított átlagérték
iből
maximuma
számított
(m2)
átlagérték
maximuma
(m)
750

45

900

50

1050

55

1200

60

KIVONAT A FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZATNAK A JELEN TERVBEN ALKALMAZOTT
ELŐRÁSAIBÓL
E rendelet alkalmazásában
1. Helyi autóbusz-pályaudvar: legalább öt helyi járat végállomásaként kialakított közlekedési terület, vagy
létesítmény.
2. Kerékpáros infrastruktúra: a kerékpározásra alkalmas közterületi vagy közhasználatú közlekedési építmények
összessége.
3. Magasépület: a magasépítmények körébe tartozó toronyház és magasház gyűjtőfogalma.
4. Magasház: olyan magasépület, amely esetében az épület legmagasabb pontja legfeljebb 65,0 méter.
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A beépítési Sűrűségre vonatkozó előírások
Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási egységekre vonatkozóan területi meghatározással rögzíti a beépítési
sűrűséget, amelyet a kerületi építési szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra kerülő építési övezetek
beépítési paramétereinek meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, hogy a területfelhasználási egységen belül
meghatározott összes építési övezet megengedett szintterülete együttesen nem haladhatja meg a beépítési sűrűség
alapján számított szintterületet.
A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. mellékletben jelölt értéke
a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető funkciókra vonatkozó általános sűrűségi értékből (a
továbbiakban: bsá), és
b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók
számára – a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – igénybe vehető parkolási sűrűségi értékből
(a továbbiakban: bsp)
tevődik össze.
Az utcai légtérarányt és a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékét a közterület átlagos szélességének
függvényében a 6. melléklet rögzíti, amelynek keretein belül a KÉSZ meghatározza a megengedett legnagyobb
párkánymagasság értékét.
Az 1. melléklet szerint KÖu területfelhasználási egységbe sorolt közúti elemek hálózati szerepe
a) gyorsforgalmi közutak (KÖu-1),
b) I. rendű főutak (KÖu-2),
c) II. rendű főutak (KÖu-3),
d) településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak (KÖu-4).
Tervezett I. rendű főúthálózati elem megvalósítása során
a) legalább 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetet kell kialakítani,
b) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes
kerékpársáv) létesíthető,
c) közterületi parkoló csak szervizútról megközelíthetően, vagy önálló parkolási létesítményként
valósítható meg.
Tervezett II. rendű főúthálózati elem megvalósítása során
a) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes
kerékpársáv) létesíthető,
b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.
Az I. és II. rendű főutak területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem szüntethető meg a közúti
gépjárműforgalom.
Változással érintett területek belső közlekedésével kapcsolatos előírások
Az 1. mellékletben területileg meghatározott, „infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással
érintett”, valamint a „jelentős változással érintett területek” tervezésekor biztosítani kell a következő feltételeket:
a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett tervezett közutak legalább gyűjtőút hálózati
szerepkörrel rendelkezzenek,
b) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő övezetként tervezett területei és a 10%-nál
nagyobb keresztirányú terepesést meghaladó útszakaszok kivételével, a közúton és a közforgalom
számára megnyitott magánúton a kétoldali fasor telepítésének megvalósításához szükséges kétoldali
zöldsáv helyigényét, legalább 2,0 – 2,0 méter szélességben,
c) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő övezetként tervezett útjain, továbbá – a
gazdasági területek kivételével – az egyéb mellékutakon (gyűjtő, kiszolgáló és lakó utak), valamint a
közforgalom számára megnyitott magánúton a gyalogos infrastruktúra helyigényét legalább 2,0
méter szélességben, az építési övezettel határos oldalon,
a) a tervezett főút vagy gyűjtőút hálózati szerepkörrel rendelkező közterületen önálló kerékpáros
infrastruktúra (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes kerékpársáv) helyigényét, együttesen legalább
3,0 méter szélességben.
Az 1. mellékletben területileg meghatározott, „infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással
érintett”, valamint a „jelentős változással érintett” lakó- és vegyes területfelhasználási egységbe sorolt területek
tervezésekor biztosítani kell a következő feltételeket:
d) a terület minden egyes építési telkétől 300,0 méteres sugarú körön belül a közösségi közlekedési
hálózat legalább egy megállóhellyel rendelkezzen,
e) a telektömb hosszának mérete ne haladja meg a 250,0 métert, a közforgalom számára megnyitott
magánutat is figyelembe véve,
f) a KÖu területfelhasználási egységbe tartozó tervezett közúton, annak az építési övezetbe sorolt
oldalán a gyalogos infrastruktúra helyigényét. Ennek legkisebb szélessége legalább 2,0 bsá értékkel
rendelkező területfelhasználási egység esetén méterben azonos a határos területfelhasználási
kategória szerinti bsá számértékét meghaladó egész szám kétszeresével.
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A P+R infrastruktúrára vonatkozó előírások
A kijelölt P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére alkalmas területen legalább az előírt
személygépjármű befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolását is biztosítani kell.
P+R rendszerű parkolási létesítmény és B+R tároló a kijelölt helyszínek mellett más, funkcionálisan megfelelő átszállási
kapcsolattal rendelkező helyszínen is létesíthető. Funkcionálisan megfelelő a belső zóna területén kívül eső
a) metró-, HÉV- és regionális gyorsvasúti vonalak megállóinak kijárataitól 300,0 méteres gyaloglási
távolságon belül eső terület, vagy
b) vasútvonalak és közúti vasút (villamos) vonalak megállónak végétől mért 200,0 méteres gyaloglási
távolságon belül eső terület.
Egyéb előírások
A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt közterületen a gyalogos forgalom számára kijelölt vagy kiépített szélességet a
biztonságos gyalogosfelület számára kell fenntartani. A közterület egyéb célú használata esetén a gyalogosfelület
szélessége legalább 3,0 méter és nem lehet kisebb, mint a – berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett – szélesség
50%-a vendéglátó terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése esetén.
Ingatlan közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos és kerékpáros felület, az
ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, valamint közcélú parkoló létesíthető.

KIVONAT A TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV A JELEN TERVBEN ALKALMAZOTT ELŐRÁSAIBÓL
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1.10.

KÖZLEKEDÉS

1.10.1. Jelenlegi úthálózati kapcsolatok
A vizsgált területet határoló utak, illetve a terület környezetében található utak közül I. rendű főút
a Könyves Kálmán körút, a főváros főúthálózatának körirányú eleme, illetve a térségtől északra
elhelyezkedő Üllői út, mely a Könyves Kálmán körút felett különszintű átvezetéssel, szintbeni
jelzőlámpával szabályozott csomóponti irányokkal biztosítja a terület megközelítését. További I.
rendű főút a tervezési terület térségében az 5.sz. főút fővárosi bevezető szakasza, mely a Könyves
Kálmán körúttal szintbeni, jelzőlámpával szabályozott csomópontot alkot.
1.10.2. Jelenlegi tömegközlekedési hálózat
A tervezési terület környezetében jelentős forgalmú tömegközlekedési útvonalak, valamint nagy
gyalogos forgalmú átszálló csomópontok találhatók. A vizsgált terület tömegközlekedési
eszközökkel minden oldalról kiszolgált.
Az Üllői út vonalában halad az Észak- déli (M3) metróvonal állomásai a tervezési terület
térségében: Nagyvárad tér, Népliget, Ecseri út.
A területet nyugatról határoló Könyves Kálmán körúton közlekedik az 1-esvillamos.
A Könyves Kálmán körút – Üllői úti csomópontnál helyezkedik el a 2002-ben épült VOLÁN
pályaudvar. A VOLÁN buszviszonylatok útvonala a térségben a Hungária körút - Könyves Kálmán
körút.
A területtől délre közlekedik a 181, 281, 254E autóbusz viszonylat, az Ecseri úton a 3-as villamos
viszonylat. A 254E autóbusz viszonylat a Népliget – Alacskai lakótelep között az M5 bevezető
szakaszon reggeli csúcsidőben 9, a délutáni csúcsidőben 20 percenként közlekedik. A 281-es
autóbusz viszonylat az Aszódi úti ltp. – orvosi rendelő között jár, a IX. kerület belső járata, célja a
kerületi intézmények összekötése. Napközben 60 percenként közlekedik, szerződéses járat.
A tervezési területet délről a MÁV Budapest – Kunszentmiklós és Kelenföld – Ferencváros
összekötő vonalai határolják.
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A terület környezetében található a MÁV Ferencvárosi pályaudvara, személyforgalmi
kiszolgálással.
Összefoglalva elmondható, hogy a terület igen jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik és
a tömegközlekedési viszonylatok megállói a tervezési terület mentén, azt érintve biztosítják annak
kedvező tömegközlekedési ellátottságát

Viszonylat

Végállomások

Jelenlegi Követési idő (Perc)
FordulóNapi
Fordulóidő
hossz
Menetszám
(Perc)
Reggeli Napköz Délutáni (Két irány)
(Km)
csúcsóra ben
csúcsóra

Napi
kapacitás
(Két irány)

Szükséges
járműszám
(Darab)

Megjegyzés

Autóbusz

181
254E
281

Aszódi utca
Nagykőrösi út (Határ út)
Népliget M
Alacskai úti lakótelep
Aszódi utca
Szakorvosi rendelő

7,5

35

8

15

10

180

10800

5

25,7

72

9

0

20

60

3600

8

13,5

55

60

60

60

11

660

1

3

321

91485

38

8

235

35250

15

580

475600

29

Csak munkanapok
csúcsidejében közlekedik.
Csak munkanapokon
közlekedik.

Villamos

1
3

Bécsi út/Vörösvári út
Etele út/Fehérvári út
Mexikói út M
Gubacsi út

33,4

114

3

8

26,7

90

6

10

Metró

M3

Kőbánya-Kispest

Újpest-Központ

33

72

2,5

5

2,5

1.10.3. Jelenlegi útpályák, forgalmi rend
A tervezési területet nyugatról határoló I. rendű a Könyves Kálmán körút, északról az Üllői út,
illetve ezek csomópontjai a terület minden irányú megközelítését, illetve elhagyását biztosítják. A
tervezési területen halad át az 5. sz. főút fővárosi bevezető szakasza.
Útpályák
Könyves Kálmán körút
Folyópályán 2x3 forgalmi sávos, középfekvésű villamospályával rendelkező főút,
csomópontokban járműosztályozókkal felbővített. Mindkét oldalán kiépített aszfaltjárda
található. Burkolata jó állapotú aszfalt, mindkét oldalán megállási tilalom van.
Üllői út
A tervezési terület térségében a 2×2 sávos Üllői út különszinten (felüljáróval) keresztezi a Hungária
– Könyves Kálmán körutakat, és kétoldali, folyópályán 2×2 sávos szervízutakon át szintben
jelzőlámpával szabályozott csomópontban biztosítottak a két I. rendű főút kapcsolatai.
5. sz. főút fővárosi bevezető szakasza
A tervezési területet kettéosztja az 5. sz. főút fővárosi bevezető szakasza, mely a honvédségi és
vasúti terület fölött műtárgyon halad. A Könyves Kálmán körúttal szintbeni, jelzőlámpával
szabályozott T csomópontot alkot.
1.10.4. Jelenlegi forgalmi rend
Az érintett területet határoló csomópontok közül:

a Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út csomópont szintbeni jelzőlámpás kialakítású,

a Könyves Kálmán körút – Üllői út csomópont részben különszintű,

a Albert Flórián út – Fék utca csomópont jelzőtáblával szabályozott.
A Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út jelzőlámpás csomópont a terület környezetében
található, mely az Albert Flórián út – M5 bevezetés építése részeként került átadásra. A
csomópont szintbeni kialakítás mellett, nem biztosít megfelelő kapacitástartalékot. A korábbi
kapacitáshiány az M0 keleti szektor átadása után enyhült, jót tett a forgalmi viszonyoknak a
teherforgalom arányának csökkenése is. A Groupama Aréna átépítése során a csomópont Albert
Flórián úti osztályozója felbővítésre került.
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A csomópontban tiltott forgalmi irányok:

Albert Flórián út centrum felől egyenesen,

Albert Flórián út centrum felől balra nagyívben,

Könyves Kálmán körútról az Albert Flórián útra centrum felé balra nagyívben.
A Könyves Kálmán körút – Üllői út csomópont kialakítása sajátos. A centrum irányú közúti felüljáró
még egy korábbi közlekedési filozófia alapján készült el, a gyalogosok a teret csak különszinten
tudják keresztezni, a középen vezetett villamos megállója a téren szintén csak különszinten érhető
el, szintbeni megközelítés csak a Győrffy István utcánál lehetséges. A vesztett magasság nem
jelentős, de az akadálymentesítés hiányzik. A gyalogosan különszinten keresztezhető
csomópontban legutóbbi beavatkozásként a kerékpáros keresztezés szintbeni átvezetéssel került
kialakításra, a szintbeni kapcsolatot a gyalogosok is egyre gyakrabban használják. A csomópontba
belépő – jobbra kanyarodók nélküli – teljesítőképesség jelenlegi 6200 E/h körüli, melyet a forgalmi
igény gyakran túllép.
A kiemelt sugárirányú kapcsolatok mellett a szintbeni csomópontban minden egyéb közúti
forgalmi irány megengedett, emiatt a csomópont háromfázisú jelzőlámpás szabályozás mellett
működik.
A csomópont alcsomópontjaként működik az autóbuszpályaudvar kilépő kapuja, itt az Üllői úti
visszafordulás lehetősége biztosított.
A kiszolgáló útként funkcionáló Fék utca és a Albert Flórián utca elsőbbségi viszonyai jelzőtáblával
szabályozottak.
Az Albert Flórián út 2x1 forgalmi sávos, burkolata kiskockakő, egyik oldalon járdával, az
útburkolaton kijelölt kerékpársávval. A Fék utca 2x1 forgalmi sávos, burkolata jó minőségű aszfalt
helyenként a régi kiskockakő burkolat megmaradt. A Lenkei János utcáig kiépített járda nincs, a
Lenkei János utcától az egyik oldalon összefüggő járda található.
1.10.5. Jelenlegi közúti forgalom, kapacitásviszonyok
A Könyves Kálmán körút – M5 bevezető szakasz – Albert Flórián út csomópont jelenleg – az M0
keleti szektor átadása után is – kapacitáshatáron üzemel. A korábban nagymértékben torlódó, a
Könyves Kálmán körútról a Albert Flórián út felé balra nagyívben kanyarodó irány terhelése az M0
keleti szektor átadása után csökkent. Az M5 felől érkező irányok jellemzően hétköznap reggeli
időszakban torlódnak.
A Könyves Kálmán körút – Üllői út csomópontban a balra nagyíves irányok esetenként
visszatorlódnak. A csomópont mérete, és közlekedési morál alacsony színvonala miatt mind a
villamosközlekedésben, mind a Könyves Kálmán körút forgalomlebonyolódásában jelentős
fennakadást okoznak az Üllői útról a Lágymányosi híd felé balra nagyívben kanyarodó, a
csomópontban „beragadó” járművek.
Az érintett csomópontok csúcsórai forgalomáramlási ábrái a 2.4/a, 2.4/b ábrákon látható.
Jelenlegi forgalmi adatok
Könyves Kálmán körút: 2500-3000
Albert Flórián út/ motorway Nr. M5 entry section: 1200-2000
Üllői út: 3000-3500
Parkolás
A vizsgált területet határoló főutakon (Üllői út, Könyves Kálmán körút) a megállás, parkolás tiltott.
1.10.6. Gyalogos és kerékpáros forgalom
A tervezési terület térségében a gyalogos forgalom kiépített járdákon, illetve a jelzőlámpával
szabályozott csomópontokban a gyalogátkelőhelyeken történik.
Kiépített, kijelölt kerékpárút található a Könyves Kálmán körút mentén, váltakozó oldalon, és
biztosítja az összeköttetést a Népligettel, illetve halad Az Üllői út és Albert Flórián út mentén a
Belváros irányába.
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1.11.

ZÖLDFELÜLETEK, KÖRNYEZETVÉDELEM

1.11.1. Zöldfelületek vizsgálata
A tervezési terület zöldfelületi rendszerét közterületi és telken belüli magánterületi zöldfelületek
alkotják.
1.11.2. Közterületi zöldfelületek
Számottevő, közutat kísérő fasor csak az Üllői út mellett, a vizsgált terület keleti sávjában található.
A fasor jellemzően juharfa fajokból áll, állapota megfelelő.
Rövid szakaszon új közterületi fasor kíséri a VOLÁN pályaudvar Könyves Kálmán körút melletti
közterületi sávját.
Sűrű, bozótos zöldsáv kíséri a MÁV vonal melletti kezeletlen vasúti peremterületet is. Az intenzív
fásítás a kapcsolódó telekterületen is megjelenik.
A Gyáli út mindkét oldala intenzíven fásított, nagyméretű, idős, jó állapotú fasor kíséri az út mindkét
oldalát.
1.11.3. Telken belüli zöldfelületek
A VOLÁN pályaudvar kis területű, részben kiemelt kazettákban kialakított zöldfelületei intenzíven
betelepítettek, részben öntözöttek, közepesen ápoltak. A kialakított kertes területek 3 szintes
zöldfelületűek, a gyepes cserjés – talajtakaró cserjés és fás növényállomány egyaránt megtalálható.
Az egykori Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola területén mára a teljes épületállomány bontásra
került, csak az eleve szórványosan előforduló fásított zöldfelületű telekrészek őrzik egykori
arculatukat. Intenzív, zárt faállomány csak a vasútvonal kísérő zónájában, valamint a Könyves
Kálmán körúton épült új irodaház mögötti telekrészen maradt meg. Szigetszerű, 3-as fasorral
díszített zöldfelület található a telek súlypontjában, valamint a telek ÉK-i negyedében.
Szórványosan található továbbá egy-egy szoliter lombhullató díszfa a telek egyéb részein is. A
zöldfelületek egyébként gyengén ápoltak, füvesek, bozótosak.
A felüljáró és a Gyáli út közötti telekrész, a vasútvonal melletti zöldsáv kivételével, szinte teljesen
fátlan, bozótos, elhanyagolt zöldfelület..
A bontott épületek helyén kiterjedt parlag területek alakultak ki. Az Üllői út mellett ideiglenes
területhasznosításként burkolt, nagy kiterjedésű fátlan parkoló létesült a lebontott katonai
épületek egy részének helyén.
1.12.

KÖRNYEZETI ÁLLAPOT

1.12.1. Levegőminőség
A tervezési terület túlnyomó része üres, bontási terület. Pontforrás jellegű levegőszennyező ezért
a területen nincs.
Közlekedési eredetű emisszió terheli a VOLÁN BUSZ pályaudvar környékét, ahol a diesel-üzemű
autóbuszok állandó mozgásából, ki-be állásából, téli álló pozíciójú motorhasználatából jelentős
légszennyezés keletkezik.
Hasonlóan terheli a környezetet az Üllői út, a Könyves Kálmán körút, a Gyáli út és az M5 bevezető
szakaszaként szolgáló felüljáró igen magas gépjármű forgalma.
Ezért a háttérszennyezésen kívül döntően ezen tényezők határozzák meg a térség levegőminőségét.

A területhez legközelebbi levegő szennyezettséget mérő mérőállomás a VIII. kerületi Teleki téren
található, a legfontosabb szennyezőanyagokra vonatkozó mért adatok a következők: Az adatok
forrása, Internet http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat
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egészségügyi határérték (24 órás) 5000 μg/m3

egészségügyi határérték (24 órás) 125 μg/m3
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egészségügyi határérték (24 órás) 85 μg/m3

egészségügyi határérték (24 órás) 10 μg/m3
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egészségügyi határérték (24 órás) 50 μg/m3

egészségügyi határérték (24 órás) 120 μg/m3
A mért szennyezőanyagok közül határérték feletti értéket mutat a NO2 és a porszennyezés,
határérték közeli az O3 levegőben lévő mennyisége. A többi szennyezőanyag terhelési értéke
határérték alatti.
Az értékek a közlekedési eredetű levegőszennyezés dominanciáját mutatják a térségben. A mért
értékek 2015 év első félévének mért értékei.
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1.13. Zaj és rezgésterhelés
A tervezési terület túlnyomó része üres, rajta üzemi-ipari eredetű pontforrás ezért nincs. A zaj és
rezgésterhelést ezért a határoló utak gépjármű forgalma, az autóbusz végállomás járműforgalma,
az M3 autópálya felüljáró gépjárműforgalma és a MÁV vonal vasúti forgalma okozza.
Ennek vizsgálatát a Fővárosi Stratégiai Zajtérkép adatai alapján végeztük el.
Közúti nappali zajtérkép

Megállapítható, hogy a nappali, közúti eredetű zajterhelés az Üllői út és a Könyves Kálmán körút,
valamint a közúti felüljáró térségében határérték feletti. A tervezési terület túlnyomó részét jelentő
belső telekterületeken a közúti eredetű zajterhelés nem éri el a határértékeket. A zajterhelést a
felüljárón lévő zajgátló fal jelentősen mérsékli.
Közúti éjszakai zajtérkép

A közúti eredetű éjszakai zajterhelés a nappalihoz hasonlóan a határoló utak és a buszvégállomás
mellett haladja meg a vonatkozó 55 dB határértéket. Éjszakai zajterhelésre érzékeny létesítmény
viszont jelenleg nincs a területen.
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Vasúti nappali zajtérkép

Vasúti éjszakai zajtérkép

A vasúti forgalomból eredő zajterhelés mind nappal, mind éjszaka meghaladja az 50 m széles vasúti
védőtávolságon belüli 10 m széles zónában a vonatkozó határértékeket. Ezért ezen a zónán belül
zajterhelésre érzékeny funkciók a továbbtervezés során nem létesíthetők védelmi berendezés
nélkül.
Megengedett határértékek:
Nappal: 65 dB
Éjszaka: 55 dB
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14. KÖZMŰVEK
14.1. Vízi közművek
Vízellátás vizsgálat
A tervezési terület vízellátó rendszerről biztosított, a vízellátás 100 %-osnak mondható. A rendszer
üzemeltetője a Fővárosi Vízművek ZRt., a vizsgált terület a 20-as pesti alapzónához tartozik. A zóna
tározórendszere a 2x11 em3-es és 4x5000 m3-es kőbányai, valamint a Gellérthegyi 47,5 em3 és
2x40 em3 térfogatú medencék. A tározók fenékszintje közel azonos, 137,90 mBf. szinten
helyezkednek el, tehát a pesti és a budai alapzóna összedolgozása megoldott. A vizsgált térségben
az ivóvízhálózaton uralkodó nyomás 2,4-3,0 bar. A tervezési terület tűzoltó vízigényét a közterületi
vízvezetékre telepített tűzcsapokon keresztül biztosítják.
A terület kommunális és külső tűzoltó vízigényét az alábbi méretű elosztó vezetékek biztosítják.
Könyves Kálmán krt. DN 150 göv, DN 300 göv, DN 500 öv. vezetékek üzemelnek. Az Üllői úton DN
150 KPE, DN 400 öv. vezetékek üzemelnek.
A Albert Flórián úton DN 250 öv, DN 300 göv. vezetékek üzemelnek.
Az Üllői úti DN 150-es öv. vezeték átépült 2006-ban, a DN 400 öv. vezeték 1949-ben épült. A Albert
Flórián úti DN 250 öv. vezeték 1933-ban épült ki. A Katonai Főiskola számára egy DN 150-es és egy
DN 100-as bekötővezeték került kiépítésre.
A tervezési terület tűzoltó vízigényét a közterületi vízvezetékekre telepített tűzcsapokkal biztosítják.
Iparivíz –vezeték
A Délpesti ipari zónáról üzemel a Könyves Kálmán körúti DN 800-as göv. ipari vízvezeték. A Délpesti
Iparivíz-mű 1958-ban épült, kapacitása: 100 em3/d. A Ráckevei ( Soroksári) Duna vízét a vízkivételi
műben lévő dobszűrőn keresztül a Kén utcai gépház szivattyúi nyomják a hálózatba és a
medencébe.
Csatornázás
Budapest szenny – és csapadékvizeinek befogadója a Duna. A vizsgált területen 100 % a
csatornázottság, egyesített rendszerű, a szenny – és csapadékvizeinek befogadója a Ferencvárosi
szivattyútelep. A hálózatot a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. üzemelteti.
A Ferencvárosi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik a XIII. és XIV. kerületnek a Róbert Károly
körút – Mexikó út vonalától délre eső része az V, VI, VIII, IX, és X. kerület teljes területe.
A vizsgált terület egyesített rendszerű csatornahálózatának befogadója az Üllői úti Kőbánya- Közép
főgyűjtő, 160/240 és 220/210 –es keresztmetszetű csatorna.
A Könyves Kálmán körúton Ø40-es, Ø30-as, és 60/90-es tojásszelvényű beton csatorna üzemel.
A Albert Flórián úton található a Kőbánya – Déli Főgyűjtő, melynek keresztmetszete 225/200-as.
A Katonai Főiskola számára egy Ø 60-as és egy Ø 30-as egy 30/45-ös valamint egy Ø 30-as
bekötővezetékek kerültek kiépítésre.
Az általános terv szerint a vizsgált területről a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban figyelembe
veendő, hogy az érintett területről a lefolyási tényező 0,5, 2 éves gyakoriságú, 15 perces intenzitású
csapadékvíz elvezetésre van lehetőség, a többlet csapadékvizek tározását az ingatlanokon belül kell
megoldani.
14.2. Energia
A vizsgált területen található kiépült közműhálózatok az üzemeltetői adatszolgáltatás alapján került
feltüntetésre.
Villamos-energia – ellátás
A terv által érintett terület, és közvetlen környezetének primer oldali 10 kV-os tápfeszültség ellátása
a Csarnok téri -, és a Népligeti – 120/10 kV-os alállomások között kiépített 10 kV-os földkábel
hálózatokkal történik.
Nagyfeszültségű hálózatok
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A vizsgált terület határvonalában, Dél- nyugat, Észak –keleti irányban a Könyves Kálmán körúton,
annak mindkét oldalán húzódik keresztül a Kelenföldi Hőerőműtől indított, a Duna alatt kiépített
kábelalagúton keresztül a Simor utcai- Városligeti villamos alállomásokhoz csatlakozó 30 kV-os
földkábel hálózatok nyomvonala.
A- mintegy kilenc főáramkör, - és az őket „ kísérő mérő”-, működtető-, és jelző-, kábel hálózatok a
telekhatárok, és az útpadkák közötti területsávokban haladnak helyszínrajznak megfelelően.
Középfeszültségű táppontok és hálózatok
A vizsgált terület és közvetlen környezetének villamos-energia – ellátását a két 120/10 kV-os (
Csarnoktéri és Népligeti) alállomástól induló középfeszültségű földkábel hálózatok szolgáltatják,
melyek nyomvonalai a gyalogos közlekedésre szolgáló járdák burkolatai alatt húzódnak.
A Bólyai Katonai Főiskola területén a korábban 2005-ben készített vizsgálathoz képest történt
változás hiszen 4 db. transzformátor elbontásra került.
A vizsgált területen a 10/0,4 kV-os ÉHTR, ÉBTR, és VHTR típusú transzformátor állomásokon
keresztül történik a terület környezetének villamos-energia – ellátása.
Kisfeszültségű hálózatok
Az Intézményi, és Közületi – jellegű fogyasztók a részükre telepített önálló transzformátor
állomásoktól saját területükön belül kiépített kisfeszültségű hálózatokon keresztül vételezik a
villamos energiát.
BKV hálózatok
Érinti még vizsgált területünket, a Könyves Kálmán körút páratlan számozású oldalán, a BKV „
Ferenc” elnevezésű áramátalakító berendezésétől indított, energiaátviteli hálózatoknak vezetékei,
földkábeles hálózatok esetében, az útpadkával párhuzamos, míg a szabadvezetékes nyomvonal
estében a vasoszlopos villamos felső vezeték tartó szerkezetekre szerelt – nyomvonalvezetéssel, a
helyszínrajznak megfelelően.
Közvilágítás
A rendezési terület meglévő közvilágítási rendszerének táppontjait a közép/ kisfeszültségű
transzformátorállomásokba telepített közvilágítási kapcsoló egységek képezik.
Az innen kiinduló közvilágítási áramkörök a vizsgált terület érintett szakaszain túlnyomórészt
földkábeles táplálású, kandeláber tartó –szerkezetes közvilágítási hálózatokhoz csatlakoznak.
A közvilágítási berendezések korszerűsítése a nátriumosítási program keretében, az
energiatakarékos fényforrások beépítése a Szabályozási terv által érintett utcák teljes szakaszán
megtörtént.
A közvilágítás jelenlegi helyzete: Az Albert Flórián úton : Egyoldalas, 10 m fénypontmagasságú,
oszloptoldás, egykarú 1 m kinyúlású BKV rácsosacél oszlopokon EKA-zárt lámpatestekben 100 Wos Na fényforrásokkal.
A Könyves Kálmán körúton: Kétoldalas elrendezésű, 11 m fénypontmagasságú, a villamos felső
vezeték tartó kúpos acél oszlopokra szerelt, Tungsram – Schréder lámpatestekben 150 W-os, Na
fényforásokkal.
Az Üllői úton :
Kétoldalas elrendezésű a forgalmi viszonyoknak megfelelő közvilágítás üzemel.
Hőenergia
14.4.Hőenergia ellátás
A meglévő épületek esetében a téli hőveszteség pótlására, valamint főzési és a használati melegvíz
előállítására, továbbá technológiai, energiahordozóként vezetékes földgáz kerül felhasználásra.
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14.5. Földgázellátás
A vizsgált területen vezetékes földgázenergia áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
A területen földgázhálózati ellátás szempontjából nagyközép, és kis –nyomásfokozatú és növelt
kisnyomású vezetékhálózat üzemel, mely ellátja az igényeket.
Nagyközép-nyomású – földgáz vezeték hálózatok
A vizsgált területre Dél –Keleti irányból – a Budapesti 40 bar-os nagynyomású körvezetékről táplált
Soroksári GOV gázátadó állomástól csatlakozó DN 300 mm-es nagyközép-nyomású acélcső –
vezetékkel kiépített földgázvezeték hálózat a Könyves Kálmán körúton húzódik.
A Könyves Kálmán körúti nagyközép nyomásfokozatú földgáz gerincvezeték tehát itt halad
keresztül, majd a Albert Flórián utat keresztezve hagyja el a területet.
Erről a gerincvezetékről történik a térségben a körzeti gáznyomás-szabályozó berendezések
nagyközép-nyomású földgázellátása. A Katonai Főiskola ellátása a Népligeti nagyközép-nyomású
hálózatról nyomásszabályozón keresztül van ellátva.
Kisnyomású földgázhálózatok
A Könyves Kálmán körúton létesült DN 200-as kisnyomású gázvezeték ágvezetékként üzemel. A
Albert Flórián úton DN 200 PE növelt kisnyomású gázvezeték üzemel.
14.6. Távközlés –hírközlés – telekommunikáció
Távbeszélő - hálózatok
A IX. kerület a Magyar Telekom Távközlési Rt. „ Ferenc” Távbeszélő Gócközpontjához tartozik. A
vizsgált terület irányába a fő, és a főbb útvonalak érintett szakaszainak mindkét oldalán, beton
tömbcsatornás, és műanyag védőcsöves alépítmények és páncélos távközlő kábelek húzódnak a
járdaburkolatok alatt.
Az alépítményekben haladó távközlő-hálózati elosztó, csatlakozó és törzskábelekkel, és távbeszélő
vezetékekről történik az intézményi jellegű, valamint a lakossági ellátás. A közvetlen előfizetői
csatlakozások tápfej szekrényes kifejtő egységekkel kerültek kiépítésre.
A távközlési hálózatok folyamatosan épültek ki, és valamennyi előfizetői igényt kielégítenek. Az
adatátviteli és hírközlési kapcsolatok megvalósítására szintén a fenti távközlési vezetékeken
keresztül nyílik lehetőség.
A vizsgált terület távbeszélő –hálózati ellátása 100 %-osnak minősíthető.
Igény esetén mód van az ISDN rendszerű hálózati csatlakozásra, illetve a távbeszélő-hálózatokon
keresztül lehet igénybe venni az Internet és ezen belül az E-mail szolgáltatásokat.
Mobil Távközlés
A vizsgált terület Mobil- távközlő hálózati ellátás szempontjából lefedett területnek minősíthető,
helyszíni szemlénk alkalmával mindhárom hazai szolgáltató hálózatára fel lehet jelentkezni, és ott
megfelelő térerősségeket mérhettünk.
A vizsgált területen belül Mobil –távközlő hálózati bázisállomás, vagy antenna berendezés- nem
üzemel.
Hírközlés
A vizsgált területen Dél-nyugat, Észak-keleti irányban a Vágóhíd utcán, a Mester utcán, és a Könyves
Kálmán körúton húzódnak a Kelenföldi Hőerőműtől indított, a Duna alatt kiépített kábelalagúton
keresztül a Simor utcai – Városligeti villamos alállomáshoz csatlakozó a 30 kV-os földkábel
hálózatokat „kísérő” mérő, működtető, és jelző, kábel hálózatok nyomvonalai a vonatkozó szakági
tervlapunkon került jelölve.
Telekommunikáció
A kábeltelevíziós mamutcégek piaci területfelosztása következtében a vizsgált terület az „UPC „Magyarország Rt. ellátási körzetében tartozik.

II. FEJEZET
JAVASLATOK
Budapest, IX. kerület
NÉPLIGET VOLÁNBUSZ
Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom
vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzata
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II. JAVASLATOK
2.1.KIINDULÁS A TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ
A területen a jelenleg hatályos új tervek az alábbi három különböző területfelhasználási egységet
határozzák meg:
 Vi-1: 4.25 (3.0+1.25) jellemzően zártsorú beépítésű terület
 Vi-2: 3.0 (2.0+1.0) intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
 K-Közl: 2.0 (2.0+0.0) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület
mely egységeken belül a területegységre vonatkozó beépítési sűrűség (bs) mértéke a
területfelhasználási kategória szerint elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség (bsá) és
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló férőhelyek számára igénybe vehető parkolási
sűrűség (bsp) összeadásával került megállapításra.
Ezen szabályozás alapvetően eltér a korábbi – telekre vetített – mutatóktól, és egyben azt is jelenti,
hogy a területegységen belül kialakítandó közterületek területigénybevétele nem csökkenti az
adott területegységen elhelyezhető funkciók szintterületét.
Jelen területen a jelenleg meglévő öt telekből a Népliget Volán Buszpályaudvar és a Népliget Center
Irodaház telke beépítettnek tekinthető, a két viszonylag új létesítmény esetében új beépítésre nincs
lehetőség, a paraméterek a korábbi, jelenleg még hatályos tervvel összhangban kerülnek
meghatározásra. A Könyves Kálmán körút menti 38293/60 helyrajzi számú telek esetében az
előírások szintén a korábbi terv alapján kerülnek meghatározásra.
A volt katonai főiskola területén a korábbI tevekben tervezettől jelentősen eltérő, kisebb és
kevésbé intenzív beépítést eredményező paraméter: a korábbi 3.0-as szintterületi mutatóhoz
képest az elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség 2.0 mutatóval került
megállapításra.
További jelentős eltérés, hogy az új terv a Volán Buszpályaudvar mellett kijelölt egy kizárólag
parkolási célra – elsődlegesen P+R funkcióra – igénybe vehető területegységet is.
A volt katonai főiskola területén a TSZT meghatároz egy átlagosan 30-40 méter közötti szélességű
sávot, amin lakó funkció nem helyezhető el.
A területen a beépítés során minimum telkenként 30 %-os zöldfelületet kell biztosítani, ez szintén
sokkal több zöldfelületet eredményez, mint a korábbi beépítés vagy az előzőekben javasoltak.
A javasolt új koncepció szerint a területen belül a korábbi tervekben szereplő közterületeknél
lényegesen „nagyvonalúbb” és igényesebb feltárással a Fék utca folytatásában egy 24.00 méter
szélességű közterület tárja fel a területet a vasútvonallal párhuzamosan az Üllői útig.
Az Üllői úton a közterület szélessége az új útcsatlakozásig 5.0 méterrel, az új úttól a vasútvonalig
pedig 10.0 méterrel növekszik. A terület belső feltárását és egyben a parkoló terület megközelítését
egy, az Üllői úttal párhuzamos 20.0 méter széles közterület biztosítja, a szükséges forduló
területével.
A területről a Könyves Kálmán körút felé történő kijutást az M5 autópálya átvezető szakasza mentén
az új út és a Könyves Kálmán körút felé eső csomópont között egy 15.0 méter szélességű közterületi
sáv biztosítja. A tervezett közterületek együttes területe 23.445 m2 (megj: a korábbi tervek kb 9000
m2 új közterület kialakításával készültek).
Az tervezési koncepció területfelhasználási javaslatában a volt főiskola területén öt, egymástól
jellegében eltérő, de egységesen szabadonálló beépítésű területegység jön létre.
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2.2.TERÜLETFELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

TERVEZETT ÖVEZETEK – az új beépítésre szánt területen
Az építési övezet jele
megnevezés:
1. számú területegység - Üllői út menti intézményterület
területe:
m2
Az építési övezet jele
megnevezés:
2. számú területegység – Belső vegyes terület
területe:
m2

Vi-2/IX-N-1
22.874
Vi-2/IX-N-2
40.569

Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-3
megnevezés:
3. számú területegység – Vasútvonal menti vegyes terület
területe:
m2
38.809
Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-4
megnevezés:
4. számú területegység – Albert Flórián út menti intézményterület
területe:
m2
10.240
Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-5
megnevezés:
5. számú területegység – Vasút és a tervezett új közterület közötti
intézményterület
területe:
m2
7663
Az építési övezet jele
megnevezése:
Népliget Parkoló (tervezett)
területe:

K-Közl/IX-N-2
m2

7290
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TERVEZETT ÖVEZET – a Könyves Kálmán körút melletti telek
Az építési övezet jele
megnevezés:
hrsz 38293/60
területe:
BEÉPÍTETT TELKEK ÖVEZETEI
Az építési övezet jele
megnevezés:
Népliget Irodaház
területe:
Az építési övezet jele
megnevezés:
Népliget Volán
Buszpályaudvar
területe:

Vi-1/IX-N-2
m2

kialakult

Vi-1/IX-N-1
hrsz: 38293/72
m2

kialakult
K-Közl/IX-N-1

hrsz 38293/72
m2

kialakult

2.3. TERVEZETT ÖVEZETEK PARAMÉTEREI
Az új fővárosi terv a Volán Buszpályaudvar melletti P jelű területegyégen kijelölt egy kizárólag
parkolási célra – elsődlegesen P+R funkcióra – igénybe vehető területegységet.
K-Közl/IX-N-2 (Népliget Parkoló) jelű építési övezet
Az építési övezet területén parkolóház rendeltetési egység
és annak üzemeltetéséhez és kiszolgálásához szükséges
funkciók, ehhez kapcsolódó kiskereskedelem, szolgáltatás,
üzemanyagtöltő állomás, valamint a szükséges közlekedési
funkciók és azok üzemi technológiái helyezhetők el.
Az övezet területén az Üllői út felé eső részen közforgalom
elől el nem zárható, be nem építhető terület került
kijelölésre, melynek a közúti közlekedés számára igénybe
nem vett területét kertépítészeti terv alapján közcélú
gyalogos felületként, városi tér jelleggel kell kialakítani, a
tervezett beépítés homlokzati síkja a meglévő volán
Buszpályaudvar homlokzati vonalával egy vonalban
alakítandó ki. Ezzel lehetővé válik, hogy a tervezett új
beépítés során a meglévő és új épületek által határolva
építészetileg megfelelően formálható teresedés alakuljon
ki, mely a jelenlegi pályaudvar városképi kialakításához is
illeszkedik.
Az övezetben kialakított parkolóférőhelyek a területen
belül létesülő új épületek létesítése során jelen
rendeletben szabályozott kötelezően kialakítandó
parkolóférőhelyek számába nem számíthatók be. Az
övezetben
kialakítandó
beépítés
során
150
parkolóférőhelyet közcélú P+R jellegű parkolóterületként
kell kialakítani. Az övezetben a beépítés során az egyéb
jogszabályokban előírt mennyiségű B+R kerékpártároló
kialakítását biztosítani kell.
A parkolóház kialakítása során lehetővé kell tenni, hogy a
földszint autóbuszparkolás céljára igénybe vehető legyen. Amennyiben a Népliget Volán
Buszpályaudvar létesítményei a területen autóbuszparkolás céljára igénybe vesznek területet, a két
terület között közvetlen közúti átjárást lehet biztosítani

41
BUDAPEST IX. KERÜLET „NÉPLIGET VOLÁNBUSZ” KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

K-Közl/IX-N-2 ÖVEZET
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi paraméterek
betartásával lehet:
Az építési övezet jele
K-Közl/IX-N-2
a) megnevezése:
Népliget Parkoló (tervezett)
b) területe:
7290 m2
c) az egyes telkek
szabadonálló
beépítési módja:
d) a telkek megengedett
legkisebb
területe:
7000 m2
legkisebb
közterülethez csatlakozó
50 m
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
60 %
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
15 %
legnagyobb szintterületi mutatója:
2.0 m2/ m2
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
- m2/ m2
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke:
%
e) az épületek
maximális
épületmagassága:
20 m
minimális
párkánymagassága:
12 m
maximális
párkánymagassága:
25 m

Az 1. számú területegység - Vi-2/IX-N-1 jelű építési övezet
Üllői út menti intézményterület, a
területsáv szélessége 75.0 méter,
területe 22.874 m2, intézmények
kialakítására szolgál, javasolt intenzívebb
beépítéssel.
Az építési övezet területén az alábbi
rendeltetésű épületek, építmények
helyezhetők el: közintézmény, igazgatás,
iroda,
szálláshely
szolgáltatás,
szolgáltatás,
vendéglátás,
egyéb
közösségi szórakoztatás, a kutatásfejlesztés nem üzemi technológiái,
kiskereskedelem.
Az
övezetben
lakófunkció nem helyezhető el.
Az
építési
övezetben
építményt
elhelyezni szabadonálló beépítési móddal
az alábbi paraméterek betartásával lehet:
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Vi-2/IX-N-1 ÖVEZET
Az építési övezet jele
a) megnevezése:

b) területe:
c) az egyes telkek
beépítési módja:
d) a telkek megengedett

Vi-2/IX-N-1
1. számú területegység
Üllői út menti
intézményterület
22.874 m2
szabadonálló

területe:
7000 m2
közterülethez csatlakozó
70 m
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
45 % (50%)*
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
30 %
legnagyobb szintterületi mutatója:
2.6 m2/ m2
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
1.5 m2/ m2
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke:
65 %
e) az épületek
maximális
épületmagassága:
22 m
minimális
párkánymagassága:
12 m
maximális
párkánymagassága:
30 m
* amennyiben a területegység nem kerül megosztásra, a legnagyobb beépítési mérték 50 %
legkisebb
legkisebb

A 2. számú területegység - Vi-2/IX-N-2 jelű építési övezet
A 3. számú területegység - Vi-2/IX-N-3 jelű építési övezet
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A 2. számú területegység – Belső vegyes terület, területe 40.569 m2 és a
3. számú területegység – Vasútvonal menti vegyes terület, területe 38.809 m2 intézményi és lakó
funkció elhelyezését vegyesen teszi lehetővé, a lakófunkció vonatkozásában
természetesen be kell tartani minden további –elsősorban – zajvédelemre vonatkozó jogszabályt a
beépítés során.
Vi-2/IX-N-2 ÖVEZET
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi paraméterek
betartásával lehet:
Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-2
a) megnevezése:
2. számú területegység
Belső vegyes terület
b) területe:
40.569 m2
c) az egyes telkek
szabadonálló
beépítési módja:
d) a telkek megengedett
legkisebb
területe:
6000 m2
legkisebb
közterülethez csatlakozó
40 m
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
40 %
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
30 %
legnagyobb szintterületi mutatója:
2.6 m2/ m2
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
1.25 m2/ m2
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke:
65 %
e) az épületek
maximális
épületmagassága:
24 m
minimális
párkánymagassága:
12 m
maximális
párkánymagassága:
30 m
Vi-2/IX-N-3 ÖVEZET
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi paraméterek
betartásával lehet:
Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-3
a) megnevezése:
3. számú területegység
Vasútvonal menti vegyes
terület
b) területe:
38.809 m2
c) az egyes telkek
szabadonálló
beépítési módja:
d) a telkek megengedett
legkisebb
területe:
6000 m2
legkisebb
közterülethez csatlakozó
60 m
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
40 %
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
30 %
legnagyobb szintterületi mutatója:
2.6 m2/ m2
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
1.25 m2/ m2
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke:
65 %
e) az épületek
maximális
épületmagassága:
24 m
minimális
párkánymagassága:
12 m
maximális
párkánymagassága:
40 m
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A 4. számú területegység - Vi-2/IX-N-4 jelű építési övezet
A 5. számú területegység - Vi-2/IX-N-5 jelű építési övezet
A 4. számú területegység – Albert Flórián út menti intézményterület, területe 10.240 m2 és 5.
számú területegység –
Vasút és a tervezett új
közterület
közötti
intézményterület,
területe
7663
m2
alacsonyabb intenzitással
kizárólag
intézményi
funkció
elhelyezésére
szolgál.

Az építési övezetben
építményt
elhelyezni
szabadonálló
beépítési
móddal
az
alábbi
paraméterek betartásával
lehet:
Vi-2/IX-N-4 ÖVEZET
Az építési övezet jele
a) megnevezése:

Vi-2/IX-N-4
4. számú területegység
Albert Flórián út menti
intézményterület

b) területe:
c) az egyes telkek beépítési
módja:
d) a telkek megengedett
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

e) az épületek

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

10.240 m2
szabadonálló
területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

3000 m2
30 m
40 %
30 %
1.3 m2/ m2
0.5 m2/ m2
55 %
22 m
8m
30 m

Vi-2/IX-N-5 ÖVEZET
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi paraméterek
betartásával lehet:
Az építési övezet jele
Vi-2/IX-N-5
a) megnevezése:
5. számú területegység
Vasút és a tervezett új
közterület közötti
intézményterület
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b) területe:
c) az egyes telkek
beépítési módja:
d) a telkek megengedett

7663 m2
szabadonálló
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

e) az épületek

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

2.4. JELMAGYARÁZAT – MEGLÉVŐ ÖVEZETI PARAMÉTEREK

7000 m2
m
40 %
30 %
1.0 m2/ m2
0.5 m2/ m2
55 %
22 m
8m
22 m
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beépítési mód
övezet jele

szintterületi
mutató m2/m2

max. beépítési
%
parkoló
szintterületi
mutató m2/m2

min zöldfelület
%
max
épületmagasság
m

min telekméret m2
min/max
párkánymagasság
m

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS SZERINTI ÖVEZET– a Könyves Kálmán körút melletti telek
Az építési övezet jele
Vi-1/IX-N-2
megnevezés:
hrsz 38293/60
területe:
m2
kialakult

Vi-1/IX-N-2

szabadonálló

80 %

20 %

kialakult

4.5 m2/m2

1,25 m2/m2

35 m

12-45 m

BEÉPÍTETT TELKEK ÖVEZETEI – NÉPLIGET IRODAHÁZ
Az építési övezet jele
megnevezés:
Népliget Irodaház hrsz: 38293/72
területe:

Vi-1/IX-N-1

Vi-1/IX-N-1
m2

kialakult

szabadonálló

60 %

35 %

kialakult

3.0 m2/m2

1.25 m2/m2

25 m

25-36 m

2.5. A TERVEZETT MUTATÓK SZÁMÍTÁSA
A tervezési területen belül a Volán Népliget Buszpályaudvar és a Népliget Irodaház területe a
meglévő, kialakult állapotnak megfelelően, a Könyves Kálmán körút menti intézménytelek (hrsz:
38293/60) pedig a jelenleg hatályos szabályozási terv paramétereivel összhangban került
szabályozásra.
A tervezett szintterületi mutatók az 1-5 számú területegységeken: a területegységre vonatkozó
beépítési sűrűség (bs) mértéke a területfelhasználási kategória Vi-2 szerint elhelyezhető funkcióra
vonatkozó általános sűrűség (bsá) és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló férőhelyek
számára igénybe vehető parkolási sűrűség (bsp) 2.0 +1.0 érték.
Ez alapján kiszámításra került a fejlesztési területen elhelyezhető összes bruttó szintterület és
parkolóterület, majd ezek arányosan a tervezett funkció és adottság függvényében kerültek
elosztásra ez egyes tervezett övezetekben.
A teljes terület Vi-2 jelű övezet közterületekkel együtt: 143.804 m2
Elhelyezhető összes bruttó szintterület az 1-5 számú területegységeken: 287.608 m2
Elhelyezhető összes bruttó parkolóterület az 1-5 számú területegységeken: 143.804 m2
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3. KÖZLEKEDÉS
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok fejlesztési javaslata
A térség főúthálózatának fejlesztését a Fővárosi Szabályozási Keretterv és Budapest Közlekedési
Rendszerének Fejlesztési Terve és az érintett területek szabályozási tervei szerint vettük
figyelembe.
Közúti közlekedés vonatkozásában a fejlesztési tervek tágabban vett környezetben
 a Körvasútmenti körút kiépítése,
 Galvani híd és kapcsolódó úthálózatának kiépítése tartalmazzák,
melyek távolságukat tekintve a hatásterületen kívül esnek, de kiépítésük jelentős befolyással van a
tervezett fejlesztés hatásterületének úthálózatára, és annak forgalmi viszonyaira.
Mivel a fenti Galvani híd és Körvasút menti körút a 2020-ig megvalósítandó projektek között nem,
szerepel, forgalmi hatásukat nem, a 2020-ig vettük figyelembe a szükséges fejlesztések
meghatározásánál.
A szomszédos területek szabályozási és fejlesztési terveiben szerepel
 a Könyves Kálmán körút Albert Flórián út és Mester utca közötti szakaszának bővítése, és
 kapacitáskorlátot jelentő M5 - Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út, illetve Könyves
Kálmán körút - Mester utcai csomópontok
Ezen közútfejlesztések más területfejlesztésekhez kötötten valósulnak meg, forgalmi hatásukat a
vizsgálatban figyelembe vettük.
A tervezési terület szűkebb környezetében a közúti hálózatfejlesztések befejeződtek. Az Üllői út,
Könyves Kálmán körút, Soroksári út és a Haller u. kiépítése befejeződött, további úthálózatfejlesztés
nem várható.
Fenti útvonalakon sávbővítéssel járó, kiemelten a csomópontokra vonatkozó forgalomtechnikai
korrekciók tervezettek.
Megépült a Kvassay út összekötése a Könyves Kálmán körúttal és a kapcsolódó
csomópontrendszerekkel, mely egyben a Lágymányosi híd pesti hídfő hiányzó kapcsolatának
kiépítése is.
A közúti hálózati kapcsolatok fejlesztése a terület szempontjából elsősorban a kapcsolatok
számának növelését jelenti.
A tervezési terület mellett a területet nyugatról határoló BKV Ferencvárosi Kocsiszín és volt BKV
területek és aGrpupama Aréna melletti területsáv funkcióváltása jelenleg is folyamatban van.
3.2.Közösségi közlekedés
Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve az érintett terület tágabb környezetében az
alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
Közösségi közlekedés:
 3. metróvonal északi és déli meghosszabbítása,
 az elővárosi vasút fejlesztése, S-Bahn jellegű elővárosi gyorsvasúti közlekedés beindítása,
A 3. sz. metróvonal meghosszabbítása északi és déli irányban jelenleg a 3-a metró felújítási terveivel
összhangban vizsgálat alatt van. Megvalósítása esetén a területről átszállásmentesen elérhető
városrészek száma jelentősen emelkedik.
A terület ellátásához további színvonaljavító kapcsolat lehet 3. metróvonal Népliget állomás déli,
második kijáratának megvalósítása, amellyel a metróállomás közvetlen kapcsolata biztosítható a
területtel.
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3.3. Közlekedési kapcsolatok fejlesztési javaslata
 Tömegközlekedés fejlesztési igényei
Tömegközlekedés kapcsán feladatot a tervezési terület feltárása és a nem megfelelő
tömegközlekedési lefedettség feloldása jelent, mivel a tervezési terület keleti része a meglévő
megállóhelyektől 300 métert meghaladó gyaloglási távolságra esik. A probléma megoldására
javasoljuk a 181 es autóbusz viszonylat útvonalának kismértékű módosítását, a tervezési terület
térségében körjáratként történő üzemeltetését, valamint 3 autóbuszmegálló létesítését: a tervezési
terület központjában, a Könyves Kálmán körút – Üllői út csomópontban, ezzel átszállási kapcsolatot
biztosítva az M3 metróval és az 1-esvillamosviszonylattal, valamint az Üllői úton.
 Közúti közlekedés fejlesztési igényei
A közúti hálózat fejlesztési javaslatát a 3. fejezetben meghatározott többletforgalom és az ismert
fejlesztési szándékok alapján határoztuk meg.
A fejlesztési javaslatok egyrészt a létesítmény közvetlen megközelítését szolgálják, másrészt a
létesítmény által keltett-vonzott többletforgalom lebonyolódását segítik a környező
közúthálózaton, úgy hogy az átadás után a maival azonos, vagy annál jobb állapot alakuljon ki, mind
biztonság, mind forgalomlebonyolódás és közúti eljutási idő tekintetében.
Biztosítani kell a folyamatosan üzemelő funkciók (iroda, szálloda, szolgáltatás, kereskedelem,
szórakoztatás) által keltett, átlagos hétköznapokon jelentkező közúti többletforgalom számára
szükséges kapacitásokat úgy, hogy a kialakított többletkapacitások mellett megjelenő közúti
többletforgalom ne okozzon jelentős többlet környezeti terhelést.
 A tervezett létesítmény által keltett-vonzott többletforgalom lebonyolódásához – a
tervezési terület belső kiszolgáló úthálózatán kívül – szükséges beavatkozások az
alábbiak:
 Fék utca – Üllői út új jelzőlámpás csomópont kialakítása, a P+R parkolók és a terület
városhatár felöli közvetlen megközelítése miatt.
A tervezési terület közvetlen megközelítéséhez az előzőekben ismertetett csomóponti és
úthálózatfejlesztések elengedhetetlenek.
Szükségesek és indokoltak továbbá:
 A Fék utca tervezési területen belüli hiányzó szakaszának kiépítése a Albert Flórián út és az
Üllői út között.
 Az Üllői úton a városhatár irányába a tervezési terület mellett a ki-becsatlakozások,
tömegközlekedési megálló helyigénye és leállás miatt többletsáv létesítése.
 A Könyves Kálmán körút – Albert Flórián úti csomópontban 2. jelzőlámpás kordon
elhelyezésével megoldható a tervezési terület irányából érkező forgalom
becsatlakoztatása. A csomópont belső összehangolását úgy kell kialakítani, hogy az M5
autópálya irányából érkező hangolt áramlatot megmaradjon. A mellékirányoknak csak
detektoros bejelentkezés esetén kell zöldet adni.
A fenti kapcsolatrendszerekkel a terület minden irányú megközelítése és elhagyása a főúthálózatról
biztosított.
3.4. Gyalogos és kerékpáros közlekedés
A tervezési területen és térségében a gyalogosforgalom kiépített járdákon, kijelölt
gyalogátkelőhelyeken és a jelzőlámpával szabályozott csomópontok gyalogátkelőhelyein
bonyolódik. A tervezett belső utak mentén a járdák kiépítendők.
A távlatban a tágabb térségben kerékpárút, kerékpársáv fejlesztés a Budapest Közlekedési
Rendszerének Fejlesztési Tervében középtávon a Haller utca mentén (Terézváros – Ferencváros
kapcsolat), illetve távlatban a Mester utca mentén tervezett.
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3.5. Parkolási előírások
A tervezési terület tömbjein belül építési helyek meghatározására került sor. Az ezeken
megvalósuló létesítmények parkolása kizárólag telken belül garázsban, vagy fásított szintbeni
parkolókban biztosítandó.
A rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges parkolóhelyeket az alábbi módon kell
biztosítani:
Egy személygépkocsi számítandó:
1.

minden lakás után,

2.

kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

3.

szálláshely szolgáltató egység minden 5 vendégszobaegysége után,

4.

vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 25 m2 nettó alapterülete után
(beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

5.

alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsó- és középfokú iskola)
minden foglalkoztatottja és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett
20 m2-e után,

6.

felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 50 m 2
nettó alapterülete után,

7.

egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház,
koncert-, hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) minden megkezdett 10
férőhelye után,

8.

egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után,

9.

sportolás célját szolgáló egységek minden 20 férőhelye után,

10. igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 25 m2 nettó alapterülete után,
11. raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 500 m2-e után
12. irodafunkció esetén az épület területének minden bruttó 100 m2-e után
13. egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden
megkezdett 50 m2 bruttó alapterülete után,
14. öregek otthona szobáinak fele után
15. kollégium esetében a szobaszám 30 %-a után.
Amennyiben egy épületen belül több funkció kerül kialakításra a szükséges parkolószám az
együttesen számított összes funkcióra vonatkoztatott parkolóférőhely 50 %-a.
A felszínen elhelyezhető parkolók arányát az övezeti előírások tartalmazzák.
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4. ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI JAVASLAT

4.1. Közterületi zöldfelület-fejlesztés

A tervezési területet határoló utak mellett intenzív fasori fejlesztést javasolunk. Az Üllői út déli
folyópályája és a volt katonai főiskola területén megvalósuló új beépítés közúti megközelítését
lehetővé tevő szerviz út közötti zöldsávban új, intenzív fasor telepítését javasoljuk. A telepítést oly
módon kell végezni, hogy a tűzoltási előírások (fák egymástól mért minimális távolsága 15-15 méter
az oltási zónákban) is teljesüljenek.
Hasonlóan fásítandó a fejlesztési területet a Fék utca vonalában feltáró új belső út mindkét oldala.

A javasolt telepítési távolság az egyes fák között 8-8 m.
Javasoljuk továbbá, a Albert Flórián út menti értékes fasor megtartását, és a Könyves Kálmán körút
mellett új fasor telepítését azon szakaszokon, ahol a hely rendelkezésre áll.
A közterületi fásításra kizárólag várostűrő fafajok telepíthetők. Az ültetendő fák minimálisan 3x
iskolázott, 16/18 cm-es törzskörméretű fák lehetnek, csak támrudazással telepíthetők. A
létesítendő nem burkolt fahelyek minimális mérete 2,25 m2.

4.2. Telken belüli zöldfelület-fejlesztés

A beépítetlen terület hasznosításaként új épületállomány jelenik meg a területen. A Volán autóbusz
pályaudvar mellet épül a Népliget Parkoló(ház), melyben 150 gépkocsi, továbbá kereskedelmi és
szolgáltató létesítmények, valamint B+R állomás is helyet kap. A terület minimális zöldfelületi
borítottsága a szabályozási terv szerint 15%.

Az Üllői út mellett intézményeket, szolgáltatásokat tartalmazó épületsávokat terveztünk. Az
előirányzott telekarányos minimális zöldfelületi borítottság 30%. Az épületeken tetőkertek is
létesülnek, melyeknek növényzettel borított része a szabályozási előírások szerint számítható be a
zöldfelületi borítottságba.

A terület belsejében és a vasútvonalat kísérő sávban intézményeket, irodákat és lakásokat egyaránt
tartalmazó épületek létesítését javasolja a szabályozási terv. A területen belül telekarányosan
minimálisan 30 % zöldfelületi borítottságot kell elérni. A vasúti terület és a felé eső, a folyópályára
néző épülethomlokzatok között 3 soros védőfásítás létesül.
Az autópálya torkolat és a Albert Flórián út között kizárólag intézményi-irodai funkciójú épületek
létesíthető minimálisan 30 %-os telekarányos zöldfelületi borítottság mellett.
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5. KÖZMŰJAVASLAT
5.1. ELŐZMÉNYEK
Budapest, IX. kerület Könyves Kálmán Körút –Üllői út – MÁV Vasútvonal – Albert Flórián út által
határolt tervezési területre 2010-ben készült átfogó közművizsgálati és közműfejlesztési javaslat. A
közművizsgálat feltárta a határoló közterületek közműrendszereit, mely nagyrészt főhálózatokként
épültek ki, illetve üzemelnek. A megszűnt, régi beépítés Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola teljes
területe értékesítésre került, a terület további hasznosítása során a környező területekkel
összhangban intézményi kialakításra javasolt.
A tervezési terület új beépítés közműigényinek biztosítására a meglévő közmű infrastruktúra
főhálózatai rendelkezésre állnak.
A tervezett új intézményi hasznosításhoz új közúti megközelítések és új közterületi feltárások
szükségesek. A szabályozási terv a következő közterületi változásokat igényli, mely befolyásolja a
közművek átépítését, illetve kiépítését:
Az Üllői út szabályozási szélessége 5,0 illetve 10,0 méterrel növekszik, így az itt található
ELMŰ 10 kV-os kábelek, kisfeszültség és közvilágítási kábelek, valamint a távközlési kábelek
átépítése szükséges a kívánt szakasz teljes hosszán.
A MÁV területtel párhuzamosan a Fék utca folytatásában új 24,0 méter szabályozási
szélességű közterület kerül megnyitásra a Albert Flórián út és az Üllői út között, mely szakaszon a
teljes közművesítés kiépítése indokolt a feltárt tömbök közműellátására.
A Fék utca folytatásában tervezett útról nyílik, az Üllői úttal párhuzamosan az a közterület,
mely a tervezett Népliget Parkoló feltárását célozza, ahol szintén összközműves kiépítést javaslunk
biztosítani.
A terület úthálózata mentén üzemelő közműhálózatok adatait a közmű-üzemeltetői
adatszolgáltatás alapján adtuk meg.
A tervezési területet határoló közterületek, főutak jellegzetes közműrendszerekkel rendelkeznek,
mivel fő és elosztó hálózatok egyaránt megtalálható, különösen a vízi-közművek terén, például a
Könyves Kálmán körút ahol négy vízvezeték is kiépítésre került.
A következőkben szakáganként ismertetjük a tervezési terület közműellátási adottságait, illetve a
többlet közműigényeknek megfelelő, - közmű üzemeltetők nyilatkozatai figyelembevételével közműfejlesztéseit.
5.2. VÍZI-KÖZMŰVEK
5.2.1. VÍZELLÁTÁS
A tervezési terület vízellátása a város közüzemi rendszerről biztosított, mely 100 %-osnak
mondható. A vízellátó hálózat üzemeltetője a Fővárosi Vízművek ZRt. A tervezési terület a 20-as
pesti alapzónához tartozik.
A zóna tározórendszerét, - mely szinte az egész város vízellátásában szerepet játszik - 2x11.000 m3es és 4x5.000 m3-es kőbányai, valamint a Gellérthegyi 47.000 m3 és 2x40.000 m3 térfogatú
medencék jelentik. A tározók fenékszintje közel azonos, 137,90 mBf. szinten helyezkednek el, tehát
a pesti és a budai alapzóna összedolgozása megoldott.
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A tervezési terület térségben a vízellátó hálózaton uralkodó nyomás 2,4-3,0 bar, mely a kommunális
és a tűzi-vízigényeket egyaránt biztosítani hívatott. A tűzi-vízigények biztosítása nagyrészt a
vízellátó hálózatra telepített tűzcsapokon keresztül történik.
A tervezési területet határoló közterületeken az alábbi fő és elosztó vezetékek üzemelnek:
Könyves Kálmán krt. - DN 150 göv, DN 300 göv, DN 500 öv. vezetékek DN 800-as göv. ipari
vízvezeték.
Az Üllői úton DN 150 KPE, DN 400 öv. vezetékek,
A Albert Flórián úton DN 250 öv, DN 300 göv. vezetékek üzemelnek.
Vízigények
A tervezési terület várhatú becsült többlet közműigényei a következők:
A kommunális és tűzi-vízigények meghatározását maximális beépítés figyelembe vételével
határoztuk meg a területi egységeknél.
1.
sz területegység (a VOLÁN autó buszpályaudvar mellett az Üllői út menti terület):
Átl. napi vízigény: 255,0 m3/d külső tűzi-vízigény: 2700 l/min
2. sz területegység (az új közterület csatlakozása mentén az Üllői út menti terület
Átl. napi vízigény 133,0 m3/d, külső tűzi-vízigény: 2700 l/min
3.
sz területegység (a terület „védett” belső zónája, melyen elsősorban lakófunkció
helyezhető el)
4.
sz és 5. sz. területegység (a MÁV terület menti sáv, az Albert Flórián út és az M5-ös
autópálya közötti sáv )
Átl. napi vízigény
560,0 m3/d
külső tűzi-vízigény: 4800 l/min
Átl. napi vízigény 400,0 (m3/d)
külső tűzi-vízigény 4200 (l/min)
A teljes tervezési területen a várható becsült többlet kommunális vízigények a következők:
Átlagos napi vízigény: Qá= 1350,0 m3/d.
Napi csúcs vízigény: Qd = 2025,0 m3/d;84,4 m3/h; 23,4 l/s
Óracsúcs vízigény: Qh = 162,0 m3/h; 45,0 l/s
Vízellátás hálózatfejlesztési javaslata
A területen a határoló utak mentén épült vízellátó-hálózat a közművizsgálati részben és az
előzőekben ismertetetteknek megfelelően körvezetékes formában, fő-, és elosztó hálózati
rendszerben üzemel.
A tervezési területet határoló meglévő úthálózata mentén üzemelő körvezetékes fő-, és elosztó
hálózatban beavatkozásra, felbővítésre illetve rekonstrukcióra nincs szükség. A javasolt beépítés,
valamint a Vágóhíd utca és környéke Kerületi szabályozási tervét is figyelembe véve a tűzoltó
vízigény szükségessé teszi a meglévő közüzemi vízhálózat fejlesztését.
Új DN 300 mm göv, vagy KPE átmérőjű vezetéket javaslunk kiépíteni az Üllői út és a Fék utca
közötti tervezett közterületen, melynek nagyságát a részlettervek készítésekor felül kell vizsgálni,
amennyiben a kommunális és tűzi-vízigények változnának.
A tervezési terület másik közterületén, mely a Fék utca folytatásában tervezett útról nyílik, közel
párhuzamos Üllői úttal és a tervezett Népliget Parkoló feltárását célozza, ahol szintén javasoljuk a
DN 200 mm-es KPE vízvezeték kiépítését.
A részlettervek készítése során lehet a telepítendő tűzcsapok számát meghatározni a külső tűzivízigények pontos számítása alapján.
A fejlesztéssel kapcsolatban megkérésre került a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes közmű
nyilatkozata. A nyilatkozatban rögzítettek alapján javasoltuk biztosítani a tervezési terület vízellátó
hálózatának a fejlesztését.
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A közcsövek tervezésének és kivitelezésének költségei az érintett létesítmények beruházóját
terhelik. Az építendő vízvezeték a 186/1996.(VI.13.) KHVM rendelet előírásai értelmében vízjogi
létesítési engedély köteles, melynek beszerzése a beruházó feladata.
Tűzi- vízellátás
A külső tűzi-víz szükséglet a módosított 35/1996. ( XII.29. ) BM rendeletben foglalt Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján került becsléssel meghatározásra, melynek mértéke a DN 200
mm-es vezetékek mellett tervezett létesítményeknél Qtű =3300-4200 l/p között változik. A
hálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max.
100 m megközelítési távolságra kell elhelyezni.
5.2.2. CSATORNÁZÁS
Budapest szenny – és csapadékvizeinek befogadója a Duna. A tervezési területen 100 % a
csatornázottság, egyesített rendszerű, a szenny – és csapadékvizeinek befogadója a Ferencvárosi
szivattyútelep. A hálózatot a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. üzemelteti.
A Ferencvárosi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik a XIII. és XIV. kerületnek a Róbert Károly
körút – Mexikó út vonalától délre eső része az V, VI, VIII, IX, és X. kerület teljes területe.
A tervezési területen egyesített rendszerű hálózat üzemel, de található a Könyves Kálmán körúton
csapadékcsatorna és az Üllői úton is helyszínrajznak megfelelően. A hálózatot a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. üzemelteti.
A tervezési terület egyesített rendszerű csatornahálózatának befogadója az Üllői úti KőbányaKözép 220/210 cm-es főgyűjtő.
A Könyves Kálmán körúton 60/90 cm-es tojásszelvényű beton gyűjtőcsatorna és Ø40, Ø30 cm-es,
u.n. bajusz csatorna üzemel.
A Albert Flórián út, Könyves Kálmán krt. található 225/200-cm-es szelvényű Kőbánya – Déli főgyűjtő.
Szennyvízmennyiségek
Szennyvízmennyiségek meghatározása a vízigények alapján:
1.sz területegység ( a VOLÁN Buszpályaudvar mellett az Üllői út menti terület)
Átlagos napi szennyvízmennyiség)
Szennyvíz óracsúcs
255,0 m3/d
4,56 l/s
2.sz területegység (az új közterület csatlakozása mentén az Üllői út menti terület
Átlagos napi szennyvízmennyiség
Szennyvíz óracsúcs
120,0 m3/d
2,38 l/s
4-5.sz területegység (a MÁV terület menti sáv, a Albert Flórián út és az M5-ös autópálya közötti
sáv)
Átlagos napi szennyvízmennyiség
Szennyvíz óracsúcs
504,0 m3/d
10,0 l/s
3.sz területegység ( a terület „ védett „ belső zónája, melyen elsősorban lakófunkció helyezhető el
)
Átlagos napi szennyvíz
Szennyvíz óracsúcs
360,0 m3/d
7,14 l/s
A tervezési területen - a maximális beépítés esetén - keletkező átlagos napi becsült többlet
szennyvíz mennyiség: 1220 m3/d.
A meglévő egyesített csatornahálózat alkalmas a többlet szennyvizek fogadására.
A tervezési területről a maximális beépítés esetén elvezetendő csapadékvíz mennyiség ( 2 éves
gyakoriságú, 15 perces záport, valamint a csatornák tározó kapacitását figyelembe véve):
Qcs= 250 l/s
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Az általános terv az érintett területről átlagosan 0,5 lefolyási tényezővel számolt, 2 éves
gyakoriságú, 15 perces intenzitású csapadékvíz elvezetésére van lehetőség. Amennyiben a szereplő
beépítettség valósul meg a többlet csapadékvizek tározását az ingatlanokon belül kell megoldani.
A tervezés során a lefedettséget figyelembe véve, a lefolyási tényező 0,65. A közcsatornába
bevezetett vizek minőségének ki kell elégíteniük a mindenkori érvényes rendeletekben foglalt
előírásokat.
A parkoló felületek lefolyására kerülő vízhozamokat környezetvédelmi műtárgy (benzin – olaj –
iszapfogó) közbeiktatásával lehet a közcsatorna hálózatba bevezetni.
Csatornázás hálózatfejlesztés
A tervezési terület az új közterületein DN 500 mm-es, illetve DN 400 mm-es átmérőjű egyesített
rendszerű közcsatorna kiépítését javasoljuk, a J-5 számú helyszínrajznak megfelelően.
A gazdálkodó szervezeteknek a közcsatornába bevezetett vízmennyiség után egyszeri vízi-közmű
(csatornamű) fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie.
A fejlesztéssel kapcsolatban megkértük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyilatkozatát. A
fejlesztést a területen a nyilatkozatban rögzítettek figyelembevételével kell biztosítani.
5.3. ENERGIA-KÖZMŰVEK
A tervezési területen található kiépült energia közműhálózatokat az üzemeltetői adatszolgáltatás
alapján került feldolgozásra.
Villamos-energia – ellátás
A tervezési terület, és közvetlen környezetének primer oldali 10 kV-os tápfeszültség ellátása a
Csarnok téri -, és a Népligeti – 120/10 kV-os alállomások között kiépített 10 kV-os földkábel
hálózatokról történik.
Nagyfeszültségű hálózatok
A tervezési terület határvonalában, Dél- nyugat, Észak–keleti irányban a Könyves Kálmán körúton,
annak mindkét oldalán húzódik keresztül a Kelenföldi Hőerőműtől indított, a Duna alatt kiépített
kábelalagúton keresztül a Simor utcai- Városligeti villamos alállmásokhoz csatlakozó 30 kV-os
földkábel hálózatok nyomvonala.
A mintegy kilenc főáramkör, - és az őket kísérő mérő-, működtető-, és jelző-, kábel hálózatok a
telekhatárok, és az útpadkák közötti területsávokban haladnak a vonatkozó szakági tervlapunkon
rögzítettek szerint.
Középfeszültségű táppontok és hálózatok
A tervezési terület és közvetlen környezetének villamos-energia – ellátását a két 120/10 kV-os
(Csarnoktéri és Népligeti) alállomástól kiinduló középfeszültségű földkábel hálózatok szolgáltatják,
melyek nyomvonalai a szabvány szerinti gyalogos közlekedésre és a kábelhálózatok elhelyezésére
szolgáló járdák burkolatai alatt húzódnak.
A Bólyai Katonai Főiskola területén a korábban 2005-ben készített vizsgálathoz képest történt
viszonylag jelentős változás, hiszen 3 db. transzformátor került elbontásra.
A tervezési területen a 10/0,4 kV-os ÉHTR, ÉBTR, és VHTR típusú transzformátor állomásokon
keresztül történik a terület környezetének villamos-energia – ellátása.
A rendelkezésünkre álló alapadatokból és helyszíni felmérések alapján rögzíthető, hogy az
Intézményi és közületi jellegű fogyasztók „saját”, míg a fejlesztési terület közelében lévő lakossági
fogyasztók „kommunális” transzformátor állomásokból kapják villamos energiát.
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Villamos-energiaigények
Maximális beépítés esetén a területen keletkező becsült villamosenergia-igény:
1. számú területegység: - 1900 kW
2. számú területegység: - 1000 kW
4-5. számú területegység: - 4200 kW
3. számú területegység: - 2300 kW
A tervezési terület összes többlet villamos energia –igénye: 9400 kW
Ezek az igények a későbbiek során: a beépítési, az engedélyezési, és a kivitelezési tervek készítése
folyamán, a felépítésre kerülő új transzformátorok, épületek, hőtechnikai-szerkezeti kialakításai
következtében, továbbá a beépített gépészeti-, légi és víz, kezelő-, installációs-, és világítási
berendezések, valamint az egyes ingatlan tulajdonosok igényeinek függvényében megváltozhatnak.
Villamos-energiaellátás hálózati fejlesztése
Fenti teljesítmény igény szolgáltatásához, a tervezési területen jelenleg meglévő 8770/10, 4343/10,
4995/10 transzformátor állomásokat szükséges bővíteni, vagy át kell építeni, és ezt követően a
meglévő középfeszültségű 10 kV-os földkábel hálózatról – csatlakoztatott új primer kábelívekről
táplált, és a felépítésre kerülő épületekben célszerűen a pincei szinteken elhelyezett, közel mintegy
négy darab új ÉBTR 10/0,4 kV-os transzformátor állomás telepítése szükséges, a vonatkozó szakági
tervlapunkon rögzítettek szerint, és így oldható meg a tervezett új épületek villamos energia
ellátása.
Az Üllői út szabályozási szélessége - mint azt már az előzményekben is jeleztük 5,0 illetve 10,0
méterrel növekszik, így az itt található ELMŰ közép10 kV-os, és a kisfeszültségű földkábelek
átépítése szükséges a kívánt szakasz teljes hosszán.
A tervezési terület új közterületein ki kell építeni a középfeszültségű és kisfeszültségű ellátó és
közvilágítási földkábeles hálózatait.
A fenti becsült villamos-energia igények kielégítésére a Területszabályozási Terv szintjén javasolt
műszaki megoldások a későbbiek során, a beépítési, az engedélyezési, és a kivitelezési tervek
készítése folyamán, az érintett közműszolgáltató kapacitási, és hálózati, viszonyainak függvényében
megváltozhatnak.
A középfeszültségű hálózatok, és berendezések további tervezési, és kivitelezési munkálatai során
be kell tartani a villamos energia Szolgáltatási Törvény és a vonatkozó szakági Miniszteri, és
Törvényerejű rendeletekben, a szakági Kormány – rendeletekben, továbbá az MSz.151., az MSz.EN.60076/2001, az MSz.-EN.2364/2003, és az MSz.7487 számú magyar szabványokban rögzített
előírásokat.
BKV hálózatok
A tervezési területünket érinti, a Könyves Kálmán körút páratlan számozású oldalán, a BKV „Ferenc”
elnevezésű áramátalakító berendezésétől indított, energiaátviteli hálózatoknak vezetékei,
földkábeles hálózatok esetében, az útpadkával párhuzamos, míg a szabadvezetékes nyomvonal
estében a vasoszlopos villamos felső vezeték-tartó szerkezetekre szerelt – nyomvonalvezetéssel, a
vonatkozó szakági tervlapon került rögzítve.
Fenti meglévő, erőátviteli villamos – energiát szolgáltató hálózatok tervezési területünkön hosszú
távon is megmaradnak, üzemük és állaguk biztonságára fokozott gondot kell fordítani, és a
vonatkozó szakági rendeletekben rögzített védőtávolságokat „ tiszteletben kell tartani”.
Kisfeszültségű hálózatok
Az előbbiekben rögzített tervezett új 10/0,4 kV-os transzformátorállomások szekunder kapcsoló
berendezéseitől kiépítendő földkábeles, és sínátadásos – fővezeték jellegű kisfeszültségű
hálózatokról, illetve fogyasztói csatlakozó vezetékeken keresztül történik majd a tervezett új
épületek villamos energia fogyasztóinak közvetlen kisfeszültségű ellátása.
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Az Üllői út szabályozási szélessége 5,0 illetve 10,0 méterrel növekszik, így az itt található ELMŰ
kisfeszültség kábelek, átépítése szükséges a kívánt szakasz teljes hosszán.
Közvilágítás
A tervezési terület közvilágítási táppontjait a fentiekben részletesen ismertetett
transzformátorállomásokban kialakított közvilágítási kapcsoló egységek képezik.
A meglévő köz- és térvilágítási rendszereket a szakági vizsgálati anyag ismertette.
A meglévő közlekedési utakon úgy a fő, mint a mellék útvonalak esetében a forgalmi viszonyoknak
megfelelő közvilágítás üzemel, a tervezett új belső gépjármű, és gyalogos forgalmú útvonalakon új
közvilágítási hálózatok és berendezések kiépítése szükséges.
A tervezett megvilágítási értékek eléréséhez földkábeles hálózattal táplált, formatervezett 10 m
fénypontmagasságú lámpaoszlopok, és megfelelő teljesítményű, nátrium fényforrásos, egyedi
jellegű világítótestek, alkalmazásával legalább a vonatkozó szakági szabványban előírt megvilágítási
kategóriát elérő paramétereket nyújtó, 0,15-ös határegyenletességet adó, közvilágítási
berendezéseket kell kiépíteni.
Az előzőekben már említett, Üllői út szabályozási szélességének 5,0 méterrel történő növelése, mint a többi kábelhálózatnál - az itt található ELMŰ közvilágítási kábelek, átépítése szükséges a
kívánt szakasz teljes hosszán.
5.4. HŐENERGIA
Hőenergia ellátás
A tervezési területen, és annak közvetlen környezetében, az épületek téli hőveszteségeinek
pótlására, valamint főzési és a használati meleg-víz előállítására, továbbá technológiai,
energiahordozóként vezetékes földgáz kerül felhasználásra.
Földgázellátás:
A tervezési területen vezetékes földgázenergia áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
A területen földgázhálózati ellátás szempontjából nagyközép, és kis–, és növelt kisnyomású
nyomásfokozatú vezetékhálózatok üzemelnek, melyek ellátják az igényeket.
Nagyközép-nyomású – földgáz vezeték hálózatok
A tervezési területre Délkeleti irányból – a Budapesti 40 baros nagynyomású körvezetékről táplált
Soroksári GOV gázátadó állomástól lecsatlakozó DN 300 mm-es nagyközép-nyomású acél
vezetékkel kiépített földgázvezeték hálózat a Könyves Kálmán körúton lép be a szóban forgó
területre, illetve húzódik keresztül rajta.
A Könyves Kálmán körúti nagy-középnyomású földgáz gerincvezetékről történik a terület
földgázellátása a körzeti gáznyomás-szabályozó berendezésen keresztül, ahonnan a kis és a növelt
kisnyomású gázhálózat kiindul.
Földgáz- igények
A terület új beépítésének megvalósítása esetén az összes becsült földgáz igény az alábbiak adható
meg:
Maximális beépítés esetén, a területen a várható becsült többlet gázigény a következő:
1.
számú területegység: 1300 Nm3/ó
2.
számú területegység: 700 Nm3/ó
4-5
számú területegység: 2800 Nm3/ó
3. számú területegység - Lakások többlet igényei -1500 Nm3/ó
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A tervezési terület összes többlet villamos gázigénye: 6300 Nm3/ó
Ezeket a gázigényeket a későbbiek során: a beépítési, az engedélyezési, és a kivitelezési tervek
készítése folyamán, a felépítésre kerülő új épületek, hőtechnikai- szerkezeti kialakításai
következtében, továbbá a beépített gépészeti, lég, és víz,- kezelő,- az installációs –berendezések,
valamint az egyes ingatlan – tulajdonosok igényeinek függvényében megváltozhat.
Földgázhálózat fejlesztése
A tervezett új épületek közvetlen földgázellátását, az intézményi épületek esetében a Könyves
Kálmán körúti, nagyközép-nyomású DN 300 mm-es Hg –acél gerinc vezetékről lecsatlakozó új
nagyközép nyomású DN 200 mm-es PE műanyag csővezetékes földgázhálózatról javasolunk ellátni,
mely a Albert Flórián úton kerül kiépítésre.
A MÁV területtel párhuzamosan a Fék utca folytatásában új 16,0 méter szabályozási szélességű
közterület kerül megnyitásra a Albert Flórián út és az Üllői út között, itt javasolt egy nagyközép
nyomású gázvezeték kiépítése, mely a Albert Flórián úti tervezett nagyközép-nyomású
gázvezetékről ágazik le helyszínrajznak megfelelően.
A fenti becsült földgáz igények kielégítésre a Területszabályozási Terv szintjén javasolt műszaki
megoldások a későbbiek során: a beépítési, az engedélyezési, és a kivitelezési tervek készítése
folyamán, az érintett közműszolgáltató kapacitási,- és hálózati – viszonyainak függvényében,
megváltozhatnak.
A földgáz hálózatok, és berendezések további tervezési, és kivitelezési munkálatai során be kell
tartani a Földgáz Szolgáltatási Törvény és a vonatkozó szakági Miniszteri, és Törvényerejű
rendeletekben, a szakági Kormány –rendeletekben, és a 2003.évi XLII. sz. törvényben, valamint az
MSz. 7487 számú magyar szabványban rögzített előírásokat.
5.5. ELEKTRONOKUS - HÍRKÖZLÉS
Távbeszélő – hálózatok
A tervezési terület a Magyar Telekom Távközlési Nyrt Pesti Műszaki Szolgáltatási Igazgatóságnak
„Ferenc” távközlési központjának góckörzetébe tartozik.
A fejlesztési terület közvetlen környezetében a meglévő épületek távbeszélő –hálózati ellátására,
az alépítményi törzshálózatról, földkábeles hálózati kitáplálással,a beépítési területünket határoló
valamennyi utcában alépítményi, és földkábeles távközlési hálózatok épültek ki.
Távközlési igények
A kialakításra kerülő új létesítmények távközlési fővonal igényei az alábbiak szerint becsülhetők
1. számú területegység becsült távközlési igénye:
600 fővonal
2. számú területegység becsült távközlési igénye: 350 fővonal
3. számú területegység becsült távközlési igénye:
1400 fővonal
4. számú területegység távközlési igényei:
800 fővonal
A tervezési terület összes többlet távközlési igénye : 3150 fővonal
A becsült távközlési igények a későbbiek során: a beépítési, az engedélyezési, és a kivitelezési tervek
készítése folyamán, a felépítésre kerülő új épületek, rendeltetése következtében, továbbá a
beépített installációs távközlési –berendezések, valamint az egyes ingatlan – tulajdonosok
igényeinek függvényében megváltozhatnak.
A jelentősnek mondható becsült távközlő hálózati igény a meglévő alközpont bővítése után és a
szükséges hálózatbővítési munkálatok elvégzését követően elégíthető ki.
A tervezési terület távközlési – ellátására tervezett alépítményekben haladó távközlő hálózati
elosztó, csatlakozó és törzskábelekkel, és távbeszélő vezetékekről történik, majd a tervezett új
épületek távközlő hálózati ellátása. A közvetlen előfizetői csatlakozások tápfej szekrényes kifejtő
egységekkel kerülnek majd kiépítésre.
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Várhatóan a távközlési, és a telekommunikációs hálózatok további fejlesztése során, kiépítésre
kerül, a nagysebességű többszörösen védett aktív optikai hálózat, valamint az üzleti kommunikációs
adatátviteli rendszer, mely tovább javítja az ellátás színvonalát.
A vonatkozó jogszabályi háttér: a mindenkori hatályos Távközlési Törvény, a vonatkozó szakági
Kormány, és Miniszteri rendeletek, valamint az OTÉK idevonatkozó rendelkezései. Ezek értelmében
hálózatbővítések esetében a területfejlesztés igényeihez igazított, a jelenlegi adottságoknak
megfelelően a MSz 7487. szabvány előírásai szerint a közterületeken a meglévő távközlési
alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények
telepítésével nyílik lehetőség. A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek
a tervezési terület 100 %-os ellátását kell szolgálnia. A rendelkezésre álló terület, a telekhatárok és
az útburkolatok között húzódó járdák és zöldsávok a távközlési alépítmények, földkábelek,
elhelyezésére alkalmas területsávja. Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötő törzs-és átkérő
kábelhálózatokat is. Légvezetékes távközlési hálózat a szabályozási területen nem építhető. A
tervezett épületen belüli tevékenységek megoszlásának ismeretében (a továbbtervezés során)
lehet meghatározni a tényleges szükségletet és azon belül az analóg – ISDN vonalak szám szerinti
megoszlását.
Mobil Távközlés
A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető.
Hírközlés
A „polgári jellegű” a közületi, és a lakossági, adatátviteli és /vagy hírközlési kapcsolatok
megvalósítására az előző fejezetben leírt, távközlési vezetékeken keresztül nyílik lehetőség. A
tervezési területen létesítendő új épületekben telepítésre kerülő tűzvédelmi, vagyonvédelmi és
diszpécser jellegű rendszereinek üzemeltetése során célszerűnek tartjuk az egyedi alközpontok
kábelhálózattal történő összekapcsolását, így megoldható a központi felügyelet, szelektív
behatárolás és a szükséges azonnali beavatkozások megtétele bármilyen hiba, vagy rendellenség
esetén.
TELEKOMMUNIKÁCIÓ
A kábeltelevíziós mamutcégek piaci területfelosztása következtében a tervezési terület az „UPC „Magyarország Rt. ellátási körzetében tartozik. A szolgáltatók a kábeltelevíziós hálózati rendszer
elemeinek kiépítését elvégezték, és a távközlési hálózatok alépítményi csővezetékeivel azonos
nyomvonalakon, földkábeles hálózatokkal kiépített kábeltelevíziós rendszerű telekommunikációs
hálózatokat üzemeltetnek. A kiépített rendszerek és hálózati elemek alkalmasak adatátviteli és
„Internet”–es hírközlésekre is.
A területünkön tervezett új épületek belső kábeltelevíziós hálózatainak is alkalmasnak kell lenni
valamennyi elérhető (földi-, és műholdas sugárzású ) telekommunikációs állomás, illetve a helyi és
körzeti TV műsorok továbbítására valamennyi előfizető részére. Úgy a hírközlési, mint a
telekommunikációs rendszerek kábelvezetékeit a távközlési hálózatok nyomvonalaival azonos
módon, velük párhuzamosan kell ki építeni.
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI MUNKARÉSZ
Régészeti fejezet – kivonat a 2010-es munkarészből
1. Vizsgálat, a terület régészeti állapota
A vizsgált terület a 2001. évi LXIV. tv-ben meghatározott három régészeti kategória egyetlen
feltételét sem teljesíti, így a terület jelen ismereteink szerint nem régészeti lelőhely, földrajzitopográfiai elhelyezkedése alapján régészeti érdekű területnek sem minősül. Előzetes állásfoglalás
szerint a tervezési területen sem műemlék, sem műemléki érték, valamint régészeti lelőhely sem
található.
2. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
Bármely területről is van szó, azt teljes egészében kizárni, hogy ott történeti korokból származó
emlék elő ne kerüljön, nem lehet. Váratlan lelet-előfordulás esetén a törvényben előírt
kötelezettség a munka felfüggesztése és a lelet bejelentése az önkormányzat jegyzőjénél.

Természet, táj, tájhasználat, településhálózat és településszerkezeti összefüggések
 Területfejlődési visszatekintés
"Ferencváros" a főváros IX. kerületének régi-új neve. A Pest városkapuin kívül emelt városrész 1792ben I. Ferenc trónralépésének alkalmából kapta nevét. Az 1879-ben Pest, Buda és Óbuda
egyesítésével kialakult Budapest kerületei közül, a IX-es sorszámot kapta az akkor már a mai
kiterjedésével azonos városrész. A főváros jellemző, sugaras-gyűrűs szerkezetének két "sugara" az
Üllői út, Soroksári út (ill. Duna-part) határolja, az egyes gyűrűk mentén pedig eltérő, kifelé haladva
egyre kevésbé városias beépítésű egységekből épül fel.
A Belső-Ferencváros a Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb,
leginkább városias terület. Jellemző beépítése zárt sorú, három-négy-öt emeletes századforduló
környékén épült bérházakkal, jelentős számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdaságtudományi
Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparművészeti Múzeum) A városrész beépítése gyakorlatilag
befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál foghíj- beépítési lehetőségeket.
Folyamatban van ennek a városrésznek az összehangolt parkolási, közlekedési fejlesztése, a Ráday
utca forgalomcsökkentése illetve sétálóutcává történő kialakítása, kulturális, szórakoztató, üzleti
jelleggének kiemelése.
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A Középső-Ferencváros a Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út, amely sokáig a város
határa, egyben árvízvédelmi vonala (Ferencvárosi védgát) is volt, ma is a városias, zárt sorú beépítés
határvonala. A Középső-Ferencváros Mester utca és Üllői út közötti részen a nyolcvanas évek végén
elkezdődött városrehabilitáció nyomán jelenleg is élénk magánépíttetői tevékenység folyik. A
százéves szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, falusias házak helyén egyedi tervezésű
társasházak épülnek, a budapesti átlagnál lényegesen nagyobb számban. A látványos
eredményekkel párhuzamosan egyre növekedett az akció elismertsége. 1997-ben az országos
ingatlanfejlesztési nívódíjat és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíját, 1998ban a FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának 1.
díját (az ingatlanfejlesztési szakma "Oscar díját") nyerte el. A jövőre vonatkozóan a környéken
hagyományosan jelenlévő oktatási és egészségügyi intézmények bővítésére, a hozzájuk kapcsolódó
beruházások elhelyezésére is lehetőséget ad ez a terület.
A Soroksári út és a Vágóhíd utca menti terület a malmok és egyéb, mezőgazdasággal kapcsolatos
ipari tevékenységek területe volt, lakóházakkal keverten. A maguk korában korszerű, a Ferencváros
múlt századi fellendülését lehetővé tevő gyárak, üzemek mára elavultak, privatizáció kapcsán
történő tulajdonosváltásokat követően mind tartalmilag és funkcionálisan, mind építészetileg teljes
és folyamatos átalakulásomn estek és esnek át.
A Könyves Kálmán körút és a Lágymányosi-híd kiépítése gyökeres változást hoz a környék életébe,
néhány éven belül az Új-Lipótváros és Róbert Károly körút déli tükörképe alakul itt ki. A nagyszabású
fejlesztési lehetőségek mellett megmarad a kórházak és a hozzájuk kapcsolódó sportlétesítmények
hagyományos zöldterülete.
A Külső Ferencváros a kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út Külső Mester utca menti terület mezőgazdasági feldolgozó-ipari, nehéz- és hadiipari létesítményei
a privatizáció kapcsán ezekben az években keresik új szerepüket. A feltétlenül megtartandó ipari
karakter mellett várható a raktározási, valamint a kis- és nagykereskedelmi funkciók megjelenése.
Sajnálatos, hogy ezzel párhuzamosan a környezetkímélőbb vasúti ellátást lehetővé tevő
hagyományos iparvágány-hálózat rohamosan sorvad, annak ellenére, hogy a Külső Mester utca
túlsó oldalán terül el az ország legnagyobb rendező pályaudvara.
A Ferencvárosi Rendező Pályaudvar a Lágymányosi hídhoz és az újonnan kiépülő Könyves Kálmán
körúthoz való csatlakozás lehetőségével egyedülálló utat nyithatna a nagyváros vasúton történő
áruellátására. Mindez azonban a MÁV jelen lehetőségei és a vasúti szállítás egyenlőre alacsony
presztizse miatt csak jövőbeli lehetőség.
A Albert Flórián út menti, lényegesen újabb - ennek megfelelően korszerűbb - kevésbé beépített
iparterület máris helyet adott néhány új beruházásnak, és az M5-ös út elkészülte után további
fejlődése szinte biztosra vehető.
A József Attila Lakótelep a főváros egyik legrégebbi és legbarátságosabb lakótelepe. Folyamatban
van a közlekedésfejlesztés ill. forgalomcsökkentés. Az itt élők nagy része nemcsak átmeneti
lakóhelynek tekinti lakótelepi lakását, hanem szívügyének érzi, hogy a környezet valamint a
kulturális, infrastrukturális ellátások minél színvonalasabbá váljanak.
 Településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A vizsgált területet határoló utak, illetve a terület környezetében található utak közül I. rendű főút
a Könyves Kálmán körút, a főváros főúthálózatának körirányú eleme, illetve a térségtől északra
elhelyezkedő Üllői út, mely a Könyves Kálmán körút felett különszintű átvezetéssel, szintbeni
jelzőlámpával szabályozott csomóponti irányokkal biztosítja a terület megközelítését. További I.
rendű főút a tervezési terület térségében az 5.sz. főút fővárosi bevezető szakasza, mely a Könyves
Kálmán körúttal szintbeni, jelzőlámpával szabályozott csomópontot alkot.
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Természet, táj, tájhasználat
A területen nagy összefüggő zöldterület nincsen, a volt Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola által
használt területen találhatók kisebb egybefüggő zöldterületek. A területen a városszerkezeti és
funkcionális adottságok miatt jelentős a burkolt és beépített felületek dominanciája.
Településkép és utcaképek
A terület arculatát a Könyves Kálmán körút felől a Volán buszpályaudvar épülete és a Népliget
Center új irodaépület-együttese határozza meg, a további részen a terület beépítetlen. Az Üllői út
felől a terület jelenleg beépítetlen. A területet általánosan alapvetően a közlekedési infrastruktúra
létesítményei határozzák meg.
Településszerkezet és területhasználat
A kialakult területhasználat nagyrészt összhangban van az övezeti besorolásokkal, a volt Bolyai
János Katonai Műszaki Főiskola területe jelenleg beépítetlen.
Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A Könyves Kálmán körút – Üllői út sarkán a Volánbusz Közlekedési Zrt. Népliget autóbuszpályaudvara működik. A hatályos szabályozási tervnek megfelelően a peronok előtetőinek bővítése
és a telekrendezés megtörtént. A Könyves Kálmán körút mentén kialakításra került az intézményi
telek területe, megépült a SKANSKA Kft. beruházásában a Népliget Center irodaház I. üteme,
további ütemek építése folyamatban van.
A területet kettéosztja az M5-ös autópálya bevezető szakasza, mely a vasúti és a volt honvédségi
terület fölött hídszerkezeten halad. A Könyves Kálmán körútnál a kiépítésre került csomópont
területének közterületi rendezése megtörtént.
A Albert Flórián út és az M5-ös autópálya bevezető szakasza közötti területen lévő telek a
szabályozási tervnek megfelelően kialakításra került, a Ferencvárosi Önkormányzat a Fővárosi
Önkormányzattal közös pályázat keretében az ingatlant értékesítette, a telekre elkészült építészeti
tervek alapján a területen jogerős építési engedély került kiadásra.
A tömb további részén a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola létesítményei működtek, a teljes
épületállomány bontása megtörtént, a területen a bontási törmelék elszállítása folyik.




Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi
A területen műemlékileg védett épület nincsen.
A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
Településhálózati és tájhasználati változás
Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola megszűnt, az intézmény teljes területe értékesítésre került,
a terület további hasznosítása során a környező területekkel összhangban intézményi kialakítás
javasolt.
A Főiskola nagy kapacitású intézményi jelleggel működött, így a meglévő infrastruktúra
rendelkezésre áll a tervezett intézményi hasznosítás során, mint azt a vizsgálatokban ismertettük.
A területen korábban működő intézmény az Üllői út és a Albert Flórián út felőli közúti
kapcsolatokkal került feltárásra. A tervezett új intézményi hasznosítás során új közúti
megközelítések és a terület feltárása szükséges az alábbiak szerint:

az Üllői út szabályozási szélessége 5,0 illetve 10,0 méterrel növekszik, ezzel lehetővé válik az
Üllői út felőli kisíves és nagyíves kapcsolatok biztosítása szükséges helyeken
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a MÁV területtel párhuzamosan a Fék utca folytatásában új, 24,0 méter szabályozási
szélességű közterület kerül megnyitásra a Albert Flórián út és az Üllői út között, valamint egy 20,0
méter széles közterület az Üllői úttal párhuzamosan.
A tervezett új közterületek a szabályozási terven kijelölésre kerültek.
A tervezett területfelhasználási javaslat kialakítása során az új közterületek és a környezet
adottságait figyelembe véve alapvetően öt egymástól egymásól nagy mértékben eltérő adottságú
területegység különíthető el:

K-Közl/IX-N-2 (Népliget Parkoló) jelű építési övezet
Az építési övezet területén parkolóház rendeltetési egység és annak üzemeltetéséhez és
kiszolgálásához szükséges funkciók, ehhez kapcsolódó kiskereskedelem, szolgáltatás,
üzemanyagtöltő állomás, valamint a szükséges közlekedési funkciók és azok üzemi technológiái
helyezhetők el.
Az övezet területén az Üllői út felé eső részen közforgalom elől el nem zárható, be nem építhető
terület került kijelölésre, melynek a közúti közlekedés számára igénybe nem vett területét
kertépítészeti terv alapján közcélú gyalogos felületként, városi tér jelleggel kell kialakítani, a
tervezett beépítés homlokzati síkja a meglévő volán Buszpályaudvar homlokzati vonalával egy
vonalban alakítandó ki. Ezzel lehetővé válik, hogy a tervezett új beépítés során a meglévő és új
épületek által határolva építészetileg megfelelően formálható teresedés alakuljon ki, mely a
jelenlegi pályaudvar városképi kialakításához is illeszkedik.
Az övezetben kialakított parkolóférőhelyek a területen belül létesülő új épületek létesítése során
jelen rendeletben szabályozott kötelezően kialakítandó parkolóférőhelyek számába nem
számíthatók be.
Az övezetben kialakítandó beépítés során 150 parkolóférőhelyet közcélú P+R jellegű
parkolóterületként kell kialakítani. Az övezetben a beépítés során az egyéb jogszabályokban előírt
mennyiségű B+R kerékpártároló kialakítását biztosítani kell.
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A parkolóház kialakítása során lehetővé kell tenni, hogy a földszint autóbuszparkolás céljára igénybe
vehető legyen. Amennyiben a Népliget Volán Buszpályaudvar létesítményei a területen
autóbuszparkolás céljára igénybe vesznek területet, a két terület között közvetlen közúti átjárást
lehet biztosítani
Az 1. számú területegység - Vi-2/IX-N-1 jelű építési övezet
Üllői út menti intézményterület, a területsáv szélessége 75.0 méter, területe 22.874 m2,
intézmények kialakítására szolgál, javasolt intenzívebb beépítéssel.
Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
közintézmény, igazgatás, iroda, szálláshely - szolgáltatás, szolgáltatás, vendéglátás, egyéb közösségi
szórakoztatás, a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái, kiskereskedelem. Az övezetben
lakófunkció nem helyezhető el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi paraméterek
betartásával lehet:
A 2. számú területegység - Vi-2/IX-N-2 jelű építési övezet
A 3. számú területegység - Vi-2/IX-N-3 jelű építési övezet
A 2. számú területegység – Belső vegyes terület, területe 40.569 m2 és a
3. számú területegység – Vasútvonal menti vegyes terület, területe 38.809 m2 intézményi és lakó
funkció elhelyezését vegyesen teszi lehetővé, a lakófunkció vonatkozásában
természetesen be kell tartani minden további –elsősorban – zajvédelemre vonatkozó jogszabályt a
beépítés során.
A 4. számú területegység - Vi-2/IX-N-4 jelű építési övezet
A 5. számú területegység - Vi-2/IX-N-5 jelű építési övezet
A 4. számú területegység – Albert Flórián út menti intézményterület, területe 10.240 m2 és 5.
számú területegység – Vasút és a tervezett új közterület közötti intézményterület, területe 7663
m2 alacsonyabb intenzitással kizárólag intézményi funkció elhelyezésére szolgál.
Infrastrukturális változás
A területen csak teljes körű infrastruktúra ellátás esetén lehet építeni, ennek feltételei jelenleg is
adottak.

Hatáselemzés
Történeti településhálózati következmények
A javasolt szabályozás a terület rendezett fejlődését fogja elősegíteni, biztosítja a beépítéshez
szükséges feltételek kialakítását, valamin a megfelelő műszaki infrastruktúra kiépülését, mely a
fejlesztés feltétele.
Természeti, táji hatások
A terület beépülése során annak összképe részben változni fog, a tervezett övezeteknek megfelelő
beépítés megvalósulásával.
A településkép feltárulásának változásai
A terület képe a Könyves Kálmán körút felől fog változni. A jelenlegi beépítetlen területen létrejövő
beépítés arculatában jól fog illeszkedni a városképhez, a területen rendezetté válnak a jelenleg
rendezetlen közterületi elemek.
Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
A területen a régészeti lelőhelyek nincsenek.
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Történeti térbeli rendszerek alakulása
A terület beépülése történeti térbeli rendszert nem érint. Az úthálózati elemek tekintetében
szerkezeti változás nincsen.
Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a
tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A területen műemlék, műemléki együttes nem található.
Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A területen műemlék, műemléki együttes nem található.
Településkarakter változásának hatásai
A terület beépülésének a település össz-karakterére hatása nincsen, a szabályozási terv készítése
során a tervezett paraméterek összhangban vannak a környező kialakult és a hatályos tervek
alapján megvalósítható területfelhasználás jellemző paramétereivel.
Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A területen és környezetében meglévő épületek nem védettek, a terület beépítése során
kedvezőtlen hatás nincsen.
Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A folyamatok iránya vissza nem fordíthatóan a kialakult, meglévő folyamatokat követi szabályozási
terv által rögzített előírások alapján.
IV. ÖSSZEFOGLALÁS
A területen épített érték nem található.
A tervezett beépítés a szabályozási előírások teljes körű betartása esetén a környezetre táji és
településképi szempontból negatív hatást nem gyakorol, a település összképét, történeti
arculatát nem érinti, illetve befolyásolja, várhatóan elősegíti a terület koordinált igényes
fejlődését.
V. NYILATKOZAT
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
továbbá, továbbá a jelen hatástanulmány elkészítésére (mint a hatástanulmány alapjául szolgáló
tervfajta készítésére) jogosultsággal rendelkezem. A terv készítésében részt vett minden szakági
tervező a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkezik.
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III. FEJEZET
ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZEK
Budapest, IX. kerület
NÉPLIGET VOLÁNBUSZ
Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom
vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzata
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ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ – BEÉPÍTÉSI JAVASLAT
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ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - MADÁRTÁVLATI KÉP
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ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - MADÁRTÁVLATI KÉP
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MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - MADÁRTÁVLATI KÉPEK
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MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

MADÁRTÁVLATI KÉP

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - MADÁRTÁVLATI KÉPEK
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VOLÁN BUSZ PÁLYAUDVAR

VOLÁN BUSZ PÁLYAUDVAR

ÜLLŐI ÚT

ÜLLŐI ÚT

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
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BELSŐ TERÜLET

BELSŐ TERÜLET

BELSŐ TERÜLET – ÚJ KÖZTERÜLET

BELSŐ TERÜLET

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
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BELSŐ TERÜLET – ÚJ KÖZTERÜLET

BELSŐ TERÜLET – ÚJ KÖZTERÜLET

BELSŐ TERÜLET – ÚJ KÖZTERÜLET

BELSŐ TERÜLET –M5 AUTÓPÁLYA

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
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ALBERT FLÓRIÁN ÚT

PANORÁMA NÉZET – VASÚT FELŐLI OLDAL

PANORÁMA NÉZET – VASÚT FELŐLI OLDAL

PANORÁMA NÉZET – VASÚT FELŐLI OLDAL

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

IV. FEJEZET
SZABÁLYOZÁSI MUNKARÉSZEK
Budapest, IX. kerület
NÉPLIGET VOLÁNBUSZ
Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom
vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzata
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2015. (…….) rendelete
a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út –
Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)
Kerületi Építési Szabályzatáról
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Budapest főváros rendezési szabályzatáról
szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.)
számú határozatával elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv alapján következőket
rendeli el:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1. §
1. A rendelet hatálya
(1)

Jelen rendelet hatálya a Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. – Üllői út – MÁV
Kelenföld – Keleti Pályaudvar vasútvonal – Albert Flórián út által határolt területre
(továbbiakban: Szabályozási Terület) terjed ki.
2. §
2. Az előírások alkalmazása

(1)

(2)

A Szabályozási Területen területet felhasználni, telket, építési telket vagy területet
kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni,
felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, valamint rendeltetését
módosítani (együtt építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak e rendelet és a
Szabályozási Terv alapján szabad.
A Szabályozási Területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről
szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK), a Budapest főváros
rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: FRSZ) és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) számú határozatával
elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) vonatkozó
előírásait jelen rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és az általános érvényű
rendelkezések, hatósági előírások és szabványok vonatkozó előírásait kell betartani.
3. §
3. Szabályozási elemek

(1)
(2)

Jelen rendelet csak a Szabályozási Tervvel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.
A Szabályozási Terven rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:
a)
szabályozási vonal (közterületi határvonal),
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az építési övezeti besorolás és annak előírásai,
az építési övezetekre vonatkozó alábbi mutatók: övezeti jel, beépítési mód,
megengedett legnagyobb beépítési mérték, legnagyobb szintterületi mutató,
legkisebb zöldfelület mértéke, megengedett maximális épületmagasság
megengedett minimális és maximális párkánymagasság, legkisebb telekterület
d)
építési hely és annak határvonala
e)
terepszint alatti beépítés határa, ahol az építési hely határvonalán kívül esik
f)
kötelező építési vonal
g)
megszüntető jel
h)
kötelező gyalogosátjárás helye
i)
közforgalom elől el nem zárható terület
j)
tervezett kerékpárút helye
k)
kötelezően kialakítandó egybefüggő zöldfelület helye
l)
telepítendő fasor
m) tervezési terület határa
A kötelező érvényű szabályozási elemektől eltérni vagy azokat megváltoztatni csak a
rendeletmódosításával lehet.
b)
c)

(3)

4. §
4. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Kötelező telket alakítani
a)
új építés esetén a szabályozási vonallal és a kötelező megszüntetéssel érintett telkek
esetében
b)
az ingatlant érintő építési engedélyezéssel egyidejűleg.
A Szabályozási Területen nyeles telek nem alakítható ki.
A Szabályozási Területen a telkek a telekrendezés szabályai és az övezeti előírások
keretei között összevonhatók és megoszthatók.
A telekalakítással nem jöhet létre az övezeti előírásokkal ellentétes állapot.
Az övezeti határvonal minden esetben telekhatár is, egy telken két övezet nem jöhet létre.
TERÜLETFELHASZNÁLÁS
5. §
5. Területfelhasználás, övezeti besorolás

1)
2)

(3)

A Szabályozási Terület, valamint az azt közvetlenül határoló területek a TSZT és az
FRSZ szerint beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagozódnak.
A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:
a)
Vi-1
intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
b)
Vi-2
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű beépítésű terület
c)
K-Közl
közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület
A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:
a) KÖu - Közúti közlekedési terület I. rendű főút számára szolgáló közlekedési terület:
(38298) hrsz.
Üllői út
(38293/69) hrsz
Üllői út
(38293/15) hrsz.
Könyves Kálmán körút
(38293/70) hrsz.
Könyves Kálmán körút
(38293/59) hrsz.
M5 autópálya
b) KÖk kötöttpályás közlekedési terület
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(38249/1) hrsz. vasúti terület
c) Egyéb közterület:
(38291) hrsz.
Albert Flórián út
d) a Szabályozási Terven ábrázolt mérettel kialakítandó, a Szabályozási Terület
feltárását biztosító új közterületek
A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
6. §
6. Az építés feltételei, a területeken elhelyezhető funkciók, építmények
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

A Szabályozási Területen elhelyezhető létesítményeket a vonatkozó építési övezetek és
az övezetek előírásai tartalmazzák.
A Szabályozási Területen telkenként több épület elhelyezhető a vonatkozó előírások
betartásával, egy épületen belül különböző rendeltetési egységek is létesíthetők.
A Szabályozási Területen sátor, lakókocsi, mozgóárus, tűzrakóhely nem helyezhető el.
A legnagyobb megengedett épületmagasság és párkánymagasság értékeket a
Szabályozási Terven feltüntetettek szerint kell figyelembe venni.
A Szabályozási Területen a parkolóhely-létesítési kötelezettséget jelen rendelet övezeti
előírásaiban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani, elsősorban épületen belül. Új
építés esetén a térszint alatti és felszíni parkolás arányát az egyes építési övezetek
előírásai határozzák meg.
Tetőkert létesítése esetén az azon kialakított zöldfelületet a zöldfelületi mutató
számításánál az alábbi megkötések mellett lehet figyelembe venni:
a)
ha a termőföldtakarás vastagsága 2,0 m-nél nagyobb, akkor a zöldfelület 100%b)
ha a termőföldtakarás vastagsága 1,0-2,0 m közötti, akkor a zöldfelület 50%-a
számítható be, amennyiben
c)
a termőföldtakarás vastagsága 1,0 m-nél kisebb, akkor a zöldfelület nem
számítható be a kialakítandó zöldfelület mértékébe
d)
a tetőkert területének 25%- lehet burkolt felület.
A kialakult építési helyen kívül eső meglevő építmény(rész)ek, épület(rész)ek
szintterülete nem növelhető. Átalakításukat csak a legszükségesebb közegészségügyi,
illetve életvédelmi célból szabad végezni. Felújításuk a rendeltetésszerű használatukhoz
szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében megengedett.
Reklámvilágítással, telken belüli térvilágítással káprázást, vakítást, ártó fényhatást
okozni, egyéb ingatlan használatát korlátozni nem szabad.
Két szintet meghaladó mélygarázs csak talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény
alapján létesíthető.

7. §
7. Értékvédelem
(1)

A területen nyilvántartott régészeti lelőhely, régészeti érdekű terület, műemlék, védett
épület nem található. Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül
elő, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak
szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes
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települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín,
illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell.
8. §
8. A városkép védelme
Az épületek közterületről látható homlokzatán és tetőzetén légvezeték, közművezeték,
hírközlési és gépészeti berendezés, kültéri klímaberendezés, fémkémény a városképet
illetve az épület homlokzati egységét zavaró módon nem helyezhető el. Az építési hatóság
ezek utólagos elbontását is elrendelheti.
(2) Épületek között illetve közterületeken légvezeték nem létesíthető.
(3) Az épület tetőfelülnézetét ötödik homlokzatnak kell tekinteni. Az épületek tervezése
során az épületekkel együtt, a csatlakozó épületeket is feltüntető, tetőfelülnézetet is meg
kell tervezni, ezt bemutató tömegvázlatot kell készíteni.
(4) Az épületterveknek tartalmaznia kell a homlokzatok színtervét is.
(5) Magastetős kialakítás esetén a tetősíkból kiugró, azt felaprózó tetőtéri ablakok kialakítása
nem engedhető meg.
(6) Épületek homlokzatának (fóliázás, rávetítés, stb útján) hirdetőfelületként való
hasznosítása nem megengedett.
(7) A portálok, kirakatszekrények, cégérek, hirdetőtáblák méretét és elhelyezését a
homlokzattal együtt, egy egységként kell tervezni és kialakítani. utólagos cseréjük,
átalakításuk csak a teljes homlokzat és környezet figyelembevételével, azt nem zavaró
módon helyezhető el.
(8) A Szabályozási Területen óriásplakát, illetve A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó
méretű hirdetés, reklámhordozó nem helyezhető el, kivéve a kulturális rendezvényt
hirdető plakátokat, az arra állandósított és engedélyezett hirdető berendezésen.
(9) Új épület esetén reklám csak az épülettel együtt tervezetten, a homlokzathoz illeszkedő
módon helyezhető el, a saját funkciójához kapcsolódóan.
(10) A Szabályozási Területet határoló kerítéseken, zajvédő falakon és előkertekben
óriásplakát és egyéb reklám (építmény) nem helyezhető el, kivétel ez alól az egyes
épületek építése során ideiglenes hirdetőfelület, melyet legkésőbb a használatbavétel
időpontjáig kötelező elbontani.
(11) Az egyes beépítésre szánt építési övezetekben az épületek saját funkciójához kapcsolódó
tájékoztató tábla, csak egységes tervezéssel a homlokzat architektúrájához igazodó
módon helyezhető el.
(1)

9. §
9. Közlekedés
(1)
(2)
(3)

(4)

A közterületek meglévő, ill. tervezett szabályozási szélességét a Szabályozási Terv
tartalmazza.
A Könyves Kálmán körúton közvetlen gépjármű ingatlan-kiszolgálást biztosító új
útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem létesíthető.
A Szabályozási Területen az övezeti előírásokban részletezett módon a következő
funkciók létesíthetők: közintézmény, igazgatás, iroda, szálláshely-szolgáltatás,
kollégium, lakó, szolgáltatás, vendéglátás, egyéb közösségi szórakoztatás, a kutatásfejlesztés nem üzemi technológiái, kiskereskedelem.
A rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges parkolóhelyeket az alábbi módon
kell biztosítani:
Egy személygépkocsi számítandó:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
(5)

(6)
(7)

minden lakás után,
kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
szálláshely szolgáltató egység minden 5 vendégszobaegysége után,
vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 25 m2 nettó alapterülete
után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),
alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsó- és középfokú
iskola) minden foglalkoztatottja és/vagy tanterme nettó alapterületének minden
megkezdett 20 m2-e után,
felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 50
m2 nettó alapterülete után,
egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház,
koncert-, hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) minden megkezdett 10
férőhelye után,
egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete
után,
sportolás célját szolgáló egységek minden 20 férőhelye után,
igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 25 m2 nettó
alapterülete után,
raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 500 m2-e után
irodafunkció esetén az épület területének minden bruttó 100 m2-e után
egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden
megkezdett 50 m2 bruttó alapterülete után,
öregek otthona szobáinak fele után
kollégium esetében a szobaszám 30 %-a után.

Amennyiben egy épületen belül több funkció kerül kialakításra a szükséges parkolószám
az együttesen számított összes funkcióra vonatkoztatott parkolóférőhely 50 %-a,
amennyiben lakófunkció is kialakításra kerül 75 %.-a.
A felszínen elhelyezhető parkolók arányát az övezeti előírások tartalmazzák.
A Szabályozási Területen a Szabályozási Terven jelölt utakon kerékpárút vagy
kerékpársáv létesítését kell biztosítani az utak kialakításával egyidejűleg.
10. §
10. A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések

(1)

(2)

(3)

Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK
előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabályokat és előírásokat figyelembe kell venni.
Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül
mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság
hozzájárulása esetén engedélyezhető.
A meglévő és a tervezett közműhálózatoknak és azok védőtávolságának közterületen kell
helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha más műszaki megoldás nem létezik és ha azt
egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét
szolgalmai jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
A meglévő közművek kiváltásakor, vagy megszüntetésekor a feleslegessé vált
közművezetéket, közműlétesítményt fel kell bontani, felhagyott vezeték, műtárgy nem
maradhat sem föld felett, sem föld alatt.
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Útrekonstrukció esetén az érintett meglévő közművek szükséges egyidejű
rekonstrukciójáról, az utcafásítás lehetősége érdekében a közművek átépítéséről is
gondoskodni kell. Az átépülő közművezetéket az ágazati előírás szerint megengedett
legkisebb fektetési távolságra kell elhelyezni a várhatóan hosszabb időtávban helyen
maradó közmű mellé, hogy utcafásításra terület szabaduljon fel.
(5) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi
megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. A
közművezetékeket föld alatti, a közműlétesítményeket föld alatti vagy épületen belül
történő elhelyezéssel kell kivitelezni.
(6) A Szabályozási Területen új épület létesítése csak a teljes közműellátás rendelkezésre
állása esetén lehetséges. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a vezetékes
ivóvízellátást, a tűzivíz-ellátást, a közcsatornás szenny- és csapadékvízelvezetést, a
villamosenergia ellátást, a földgázellátást és a vezetékes hírközlést.
(7) Ha a beépítés legalsó padlószintje mélyebbre kerül a csatorna folyás-fenékszintjénél,
akkor a keletkező, összegyűlő vizeket helyi átemelő létesítésével kell a közcsatornahálózatba vezetni.
(8) A Szabályozási Területről a szennyvizet az egyesített rendszerű közcsatornával kell
elszállítani, amelybe csak az előírásoknak megfelelő szennyezettségű szennyvíz
vezethető, ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel
- a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.
(9) A nagyobb parkolók burkolt felületén összegyűlő felszíni vizeket csak hordalékfogó,
olajfogó, benzinfogó, stb. műtárgyon átvezetve lehet a közcsatornába engedi.
(10) A tervezési Szabályozási Területen belül a közép-, a kisfeszültségű és közvilágítási
hálózatokat föld alatti elhelyezéssel kell kivitelezni. Helytakarékosság érdekében
hírközlési kábelként multifunkcionális telekkommunikációs kábel elhelyezése szükséges.
(11) Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény (antenna, antennatartó szerkezet)
elhelyezésére önálló tervet kell készíteni, ha azok bármely mérete meghaladja:
a) antenna esetében a 4,0 m-t,
b) antennatartó szerkezet esetében a 6,0 m-t.
Közcélú antenna elhelyezés úgy kell történjen, hogy magassága legfeljebb 5,0 m-rel
haladja meg az épület tetejének gerincmagasságát, illetve a zárófödém magasságát.
(4)

11. §
11. Környezetvédelem
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

A Szabályozási Területen talajszennyező tevékenység nem folytatható.
A hatályos felszín alatti vízminőségvédelmi rendelet „érzékeny” felszín alatti
vízminőségvédelmi kategória határértékei betartandók.
A mindenkor hatályos levegőtisztaság-védelmi rendelet vonatkozó határértékeit kell
betartani a Szabályozási Területen. Káros légszennyezéssel járó, bűzt kibocsátó
tevékenység nem folytatható.
A mélygarázsok szellőztető kürtőit tetőgerinc magasságába kell vezetni, a kipufogó
gázok kivezetése csak megfelelő hígítás biztosításával történhet.
A hatályos zaj- és rezgésvédelmi rendelet előírásai betartandók. Új létesítmények csak
úgy helyezetők el, ha az épületek belső téri zajszintje a rendelet előírásainak megfelel. A
határoló utak mentén ez passzív akusztikai védelemi megoldások is alkalmazhatók.
A Szabályozási Területen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása a
mindenkor hatályos rendeletek szerint történjen.
A Szabályozási Területen terepszint alatti építkezéssel a talaj- és rétegvíz áramlás útját
elzárni nem szabad, annak megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés keretében
gondoskodni kell.

89

12. §
12. Zöldfelületek
A beépítés során a minimálisan kialakítandó zöldfelület arányát az övezeti előírások
tartalmazzák. A kötelezően kialakításra kerülő zöldfelület minimum 50 %-át
egybefüggően kell kialakítani.
10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak hatósági engedéllyel lehetséges. A
kivágásra kerülő fák pótlása az idevonatkozó önkormányzati rendelet előírásai szerint
történhet.
A Szabályozási Terven jelölt tervezett fasorok esetében várostűrő, legalább közepes
lombkoronát fejlesztő, előnevelt fák ültetendők. A fák öntözési lehetőségének
biztosításáról a kiépítéssel egy időben gondoskodni szükséges).
Az új közterületek tervezése és építése során a közterületi zöldfelületek tervezéséről és
kialakításáról is gondoskodni kell.
A mélygarázs tetőfödéme nem minősül tetőkertnek. A kialakított zöldfelületnek
minimum 2,0 méteres talajtakarás esetén 75 %-a számítható be a zöldfelületi mutatóba.
A garázsfödém minden 100 m2-re után egy közepes lombkoronát fejlesztő fa ültetése
kötelező. Az ültetendő fa számára min. 1,5x1,5x1,5 m nagyságú ültetőgödröt kell
kialakítani.
A felszínen elhelyezhető parkolók esetében minden 4 parkolóhelyre vetítve legalább egy
várostűrő, legalább közepes lombkoronát fejlesztő, előnevelt fa ültetendő.
Az előkertekben – gépkocsibehajtó kivételével - csak zöldfelület és díszburkolat
létesíthető.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI
13. §
13. Építési övezetek
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Építési övezetek
Vi-1/IX-N-1 jelű építési övezet (hrsz 38293/72)
Vi-1/IX-N-2 jelű építési övezet (hrsz 38293/60)
Vi-2/IX-N-1 jelű építési övezet
Vi-2/IX-N-2 jelű építési övezet
Vi-2/IX-N-3 jelű építési övezet
Vi-2/IX-N-4 jelű építési övezet
K-Közl/IX-N-1 Népliget Volán Buszpályaudvar (hrsz 38293/72)
K-Közl/IX-N-2 Népliget Parkoló - tervezett

ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
14. §
14. A Vi-1/IX-N-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások (hrsz 38293/72)
(1)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
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(2)

(3)

a) közintézmény
b) igazgatás
c) iroda
d) szálláshely-szolgáltatás
e) szolgáltatás
f) vendéglátás
g) egyéb közösségi szórakoztatás
h) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
i) kiskereskedelem.
A melléképítmények közül
a) a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz)
c) kerti vízmedence,
d) kerti lugas,
e) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele:
a) megnevezése:
b) területe:
c) az egyes telkek
beépítési módja:
d) a telkek megengedett

Népliget Irodaház

legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

e) az épületek

(4)
(5)

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója:
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

Vi-1/IX-N-1
hrsz: 38293/72
kialakult
szabadonálló
kialakult
kialakult
60 %
35 %
3.0 m2/ m2
1.25 m2/ m2
65 %
25 m
25 m
36 m

Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
15. §
15. A Vi-1/IX-N-2 jelű építési övezet (hrsz 38293/60)

(1)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda
d)
szálláshely-szolgáltatás
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(2)

(3)

e)
szolgáltatás
f)
vendéglátás,
g)
egyéb közösségi szórakoztatás
h)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
i)
kiskereskedelem
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:
b) területe:
c) az egyes telkek
beépítési módja:
d) a telkek megengedett

Vi-1/IX-N-2
hrsz 38293/60
kialakult
szabadonálló
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

e) az épületek

(4)
(5)
(6)
(7)

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

kialakult
kialakult
80 %
20 %
4.5 m2/ m2
1.25 m2/ m2
80 %
35 m
12 m
45 m

Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
Az övezetben szükséges parkolóhelyek legfeljebb 5 %-a helyezhető el felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandók ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
Az övezetben közterületi határvonalon kerítés nem létesíthető.
16. §
16. A Vi-2/IX-N-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

(1)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda
d)
szálláshely-szolgáltatás
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(2)

(3)

e)
kollégium
f)
szolgáltatás
g)
vendéglátás
h)
egyéb közösségi szórakoztatás
i)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
j)
kiskereskedelem.
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:

b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

Vi-2/IX-N-1
1. számú területegység
Üllői út menti
intézményterület
szabadonálló

területe:
7000 m2
közterülethez csatlakozó
70 m
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
45 % (50%)*
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
30 %
legnagyobb szintterületi mutatója:
2.6 m2/ m2
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
1.5 m2/ m2
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: 65 %
d) az épületek
maximális épületmagassága:
22 m
minimális
párkánymagassága:
12 m
maximális párkánymagassága:
30 m
* amennyiben a területegység nem kerül megosztásra, a legnagyobb beépítési mérték 50 %
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

legkisebb
legkisebb

Az övezetben, az övezeti határértékek betartása mellett, telkenként több épület is
elhelyezhető.
Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
Az épület felülnézetét az épülettel együtt ötödik homlokzatként kell megtervezni és
kialakítani.
Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
Az övezetben, amennyiben a területegység nem kerül megosztásra és a legnagyobb
beépítési mérték 50 %, a szükséges parkolóhelyek legfeljebb 5 %-a, amennyiben a
beépítés nem haladja meg a 45 %-ot maximum 10 %-a helyezhető el a felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandók ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
A Szabályozási Terven jelölt gyalogosátjárást a területegység beépítése során biztosítani
kell.
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(10) A Szabályozási Terven jelölt kötelező építési hosszának minimum 50 %-án
épülethomlokzatot kell elhelyezni.
(11) Az övezetben kerítés nem létesíthető.
17. §
17. A Vi-2/IX-N-2 jelű építési övezetre vonatkozó előírások
(1)

(2)

(3)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda
d)
szálláshely-szolgáltatás
e)
kollégium
f)
lakó
g)
szolgáltatás
h)
vendéglátás
i)
egyéb közösségi szórakoztatás
j)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
k)
kiskereskedelem
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:
b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

Vi-2/IX-N-2
2. számú területegység
Belső vegyes terület
szabadonálló
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

d) az épületek

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

6000 m2
40 m
40 %
30 %
2.6 m2/ m2
1.25 m2/ m2
65 %
24 m
12 m
30 m
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Az övezetben, az övezeti határértékek betartása mellett, telkenként több épület is
elhelyezhető.
(5) A övezetben a Szabályozási Terven ábrázolt területsávon lakófunkció nem létesíthető.
(6) Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
(7) Az épület felülnézetét az épülettel együtt ötödik homlokzatként kell megtervezni és
kialakítani.
(8) Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
(9) Az övezetben szükséges parkolóhelyek legfeljebb 10 %-a helyezhető el felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandó ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
(10) Közterület felé csak áttört, lábazatos kerítés létesíthető, legfeljebb 2,0 m-es magassággal.
(4)

18. §
18. A Vi-2/IX-N-3 jelű építési övezetre vonatkozó előírások
(1)

(2)

(3)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda
d)
szálláshely-szolgáltatás
e)
kollégium
f)
lakó
g)
szolgáltatás
h)
vendéglátás
i)
egyéb közösségi szórakoztatás
j)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
k)
kiskereskedelem
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:

b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

Vi-2/IX-N-3
3. számú területegység
Vasútvonal menti vegyes
terület
szabadonálló
területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
legkisebb
legkisebb

6000 m2
60 m
40 %
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legkisebb
zöldfelületi mértéke:
legnagyobb szintterületi mutatója:
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
mutatója

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

d) az épületek

szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

30 %
2.6 m2/ m2
1.25 m2/ m2
65 %
24 m
12 m
40 m

Az övezetben, az övezeti határértékek betartása mellett, telkenként több épület is
elhelyezhető.
(5) A övezetben a Szabályozási Terven ábrázolt területsávon lakófunkció nem létesíthető.
(6) Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
(7) Az épület felülnézetét az épülettel együtt ötödik homlokzatként kell megtervezni és
kialakítani.
(8) Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
(9) Az övezetben szükséges parkolóhelyek legfeljebb 10 %-a helyezhető el felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandó ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
(10) Közterület felé csak áttört, lábazatos kerítés létesíthető, legfeljebb 2,0 m-es magassággal.
(4)

19. §
19. A Vi-2/IX-N-4 jelű építési övezetre vonatkozó előírások
(1)

(2)

(3)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda,
d)
szálláshely-szolgáltatás
e)
kollégium
f)
szolgáltatás
g)
vendéglátás
h)
egyéb közösségi szórakoztatás
i)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
j)
kiskereskedelem
k)
parkolóház
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:

Vi-2/IX-N-4
4. számú területegység
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Albert Flórián út menti
intézményterület
b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

szabadonálló
területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
legnagyobb beépítési mértéke:
legkisebb
zöldfelületi mértéke:
legnagyobb szintterületi mutatója:
legnagyobb parkolóterületi szintterületi
legkisebb
legkisebb

mutatója

d) az épületek

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

3000 m2
30 m
40 %
30 %
1.3 m2/ m2
0.5 m2/ m2
55 %
22 m
8m
22 m

Az övezetben, az övezeti határértékek betartása mellett, telkenként több épület is
elhelyezhető.
Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
Az épület felülnézetét - az építési engedély tervdokumentációjához csatolva - ötödik
homlokzatként kell megtervezni és kialakítani.
Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
Az övezetben szükséges parkolóhelyek legfeljebb 10 %-a helyezhető el felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandó ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
Közterület felé csak áttört, lábazatos kerítés létesíthető, legfeljebb 2,0 m-es magassággal.
20. §
20. A Vi-2/IX-N-5 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

(1)

(2)

Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:
a)
közintézmény
b)
igazgatás
c)
iroda
d)
szálláshely-szolgáltatás
e)
kollégium
f)
szolgáltatás
g)
vendéglátás
h)
egyéb közösségi szórakoztatás
i)
a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái
j)
kiskereskedelem,
k)
parkolóház.
A melléképítmények közül
a)
a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt
b)
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés
nélküli terasz)
c)
kerti vízmedence,
d)
kerti lugas,
e)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
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(3)

helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:

b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

Vi-2/IX-N-5
5. számú területegység
Vasút és a tervezett új
közterület közötti
intézményterület
szabadonálló
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

d) az épületek

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

7000 m2
m
40 %
30 %
1.0 m2/ m2
0.5 m2/ m2
55 %
22 m
8m
22 m

Az övezetben, az övezeti határértékek betartása mellett, telkenként több épület is
elhelyezhető.
Az övezetben hagyományos lapostető nem alakítható ki, magastető, tetőterasz, járható
tető, zöldtető, tetőkert létesíthető.
Az épület felülnézetét - az építési engedély tervdokumentációjához csatolva - ötödik
homlokzatként kell megtervezni és kialakítani.
Az övezetben sorgarázs sem önálló épületben, sem épület földszintjén nem alakítható ki.
Az övezetben szükséges parkolóhelyek legfeljebb 10 %-a helyezhető el felszínen. A
felszíni parkolók fásítottan alakítandó ki, 4 parkolóhely/1 fa arányban.
Közterület felé csak áttört, lábazatos kerítés létesíthető, legfeljebb 2,0 m-es magassággal.
21. §

21. A K-Közl/IX-N-1 (Népliget Volán Buszpályaudvar) jelű építési övezetre vonatkozó
előírások
(1)

(2)

Az építési övezet területén közlekedési funkciókon, azok üzemi technológiáin kívül
a)
intézmény
b)
iroda
c)
szolgáltatás
d)
vendéglátás
e)
kiskereskedelem
f)
parkolóház
g)
nem közforgalmú, üzemi technológiát biztosító üzemanyagtöltő létesítmény
rendeltetési egységek helyezhetők el.
A melléképítmények közül
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(3)

a)
közműbecsatlakozási műtárgy,
b)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:
b) területe:
c) az egyes telkek
beépítési módja:
d) a telkek megengedett

Népliget Volán
Buszpályaudvar

kialakult
szabadonálló
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb

e) az épületek

K-Közl/IX-N-1
hrsz 38293/72

legnagyobb
maximális
minimális
maximális

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:
beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
szint alatti beépítés mértéke:
épületmagassága:
párkánymagassága:
párkánymagassága:

kialakult
kialakult
65 %
15 %
2.0 m2/ m2
- m2/ m2
65 %
25 m
4.5 m
25 m

22. §
22. A K-Közl/IX-N-2 (Népliget Parkoló) jelű építési övezetre vonatkozó előírások
(1)

(2)

(3)

Az építési övezet területén parkolóház rendeltetési egység és annak üzemeltetéséhez és
kiszolgálásához szükséges funkciók, ehhez kapcsolódó kiskereskedelem, szolgáltatás,
üzemanyagtöltő állomás, valamint a szükséges közlekedési funkciók és azok üzemi
technológiái helyezhetők el.
A melléképítmények közül
a)
közműbecsatlakozási műtárgy,
b)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
helyezhetők el.
Az építési övezetben építményt elhelyezni szabadonálló beépítési móddal az alábbi
paraméterek betartásával lehet:

Az építési övezet jele
a) megnevezése:
b) az egyes telkek
beépítési módja:
c) a telkek megengedett

K-Közl/IX-N-2
Népliget Parkoló (tervezett)
szabadonálló
legkisebb
legkisebb

területe:
közterülethez csatlakozó
szélessége:

7000 m2
50 m
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beépítési mértéke:
zöldfelületi mértéke:
szintterületi mutatója:
parkolóterületi szintterületi
mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mértéke:
maximális épületmagassága:
minimális
párkánymagassága:
maximális párkánymagassága:
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
d) az épületek

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

60 %
15 %
2.0 m2/ m2
- m2/ m2
%
20 m
12 m
25 m

Az övezetben kialakított parkolóférőhelyek a területen belül létesülő új épületek
létesítése során jelen rendeletben szabályozott kötelezően kialakítandó
parkolóférőhelyek számába nem számíthatók be.
Az övezetben kialakítandó beépítés során 150 parkolóférőhelyet közcélú P+R jellegű
parkolóterületként kell kialakítani.
Az övezetben a beépítés során az egyéb jogszabályokban előírt mennyiségű B+R
kerékpártároló kialakítását biztosítani kell.
A parkolóház kialakítása során lehetővé kell tenni, hogy a földszint autóbuszparkolás
céljára igénybe vehető legyen. Amennyiben a Népliget Volán Buszpályaudvar
létesítményei a területen autóbuszparkolás céljára igénybe vesznek területet, a két
terület között közvetlen közúti átjárást lehet biztosítani.
Az építési övezet területén a Szabályozási Terven jelölt területegység közforgalom elől
el nem zárható, be nem építhető terület, melynek a közúti közlekedés számára igénybe
nem vett területét kertépítészeti terv alapján közcélú gyalogos felületként, városi tér
jelleggel kell kialakítani.
A Szabályozási Terven jelölt kötelező építési hosszának minimum 70 %-án
épülethomlokzatot kell elhelyezni.
Az övezet területén felszínen, a parkolóház épületén kívül, parkoló nem alakítható ki.
Az övezetben kerítés nem létesíthető.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
23. §
23. Beépítésre nem szánt területek

(1)

(2)

A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:
a) KÖu - Közúti közlekedési terület I. rendű főút számára szolgáló közlekedési terület:
(38298) hrsz.
Üllői út
(38293/69) hrsz
Üllői út
(38293/15) hrsz.
Könyves Kálmán körút
(38293/70) hrsz.
Könyves Kálmán körút
(38293/59) hrsz.
M5 autópálya
b)
KÖk kötöttpályás közlekedési terület
(38249/1) hrsz. vasúti terület
c) Egyéb közterület:
(38291) hrsz.
Albert Flórián út
d)
a Szabályozási Terven ábrázolt mérettel kialakítandó, a terület feltárását biztosító
új közterületek.
A KÖu jelű területek kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős
közlekedési építmények elhelyezésére szolgálnak, ezek területén autómosó nem létesíthető.
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(3)

A KÖk kötöttpályás közlekedési terület a MÁV vasúti és vasúti üzemi területei, valamint
az ezekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál. A területen az alapfunkciót
kiszolgáló és ellátó építmények, épületek helyezhetők el. A területen más célú
felhasználás számára teleket kialakítani nem lehet.
24. §
24. Záró rendelkezések

(1)
(2)

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ferencvárosi
Önkormányzat Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. – Üllői út – MÁV Kelenföld –
Keleti Pályaudvar vasútvonal - Gyáli út által határolt terület Kerületi Szabályozási
Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 5/2007. (II. 09.) rendelete..

Budapest, 2015. ………………….
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (5) bekezdés 6.
pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a helyi településrendezési szabályok
megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján).
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6)
bekezdés 6. pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében
a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg a helyi építési szabályzatát.
A jelen rendelet megalkotásával a törvényi felhatalmazás alapján érvényesíthetőek
 a tervezés alá vont terület szerkezetét, területfelhasználását és beépítését meghatározó
elemek, a beépítés paramétereivel kapcsolatos elhatározások,
 biztosítható a városkép összképének harmonizációja és ennek érdekében a szabályozási
terület beépítési magassági szabályainak megállapítása, valamint
 a szabályozási terület működtetésében meghatározó infrastrukturális elemek
területigényének biztosítása és az azokra vonatkozó rendelkezések.
RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz
Az .1 § a rendelet területi hatályát, a 2. § az előírások alkalmazását rögzíti
3. §-hoz

A 3. § definiálja az rendelet rajzi mellékletét és az abban foglalt kötelező érvényű szabályozási
elemeket.
4. §-hoz
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A 4. § a telekrendezés jelen rendelet területi hatályán belül a telkek kialakítására vonatkozó
rendelkezéseket és ezek specifikus előírásait tartalmazza.
5. §-hoz
A 5. § rögzíti a hatályos fővárosi tervek - TSZT és az FRSZ - szerint beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt területekre tagozódn
6.- 8.§-okhoz
A 6-8. §-ok rögzítik a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek felhasználásának és
beépítésének általános szabályait, különös tekintettel azokra a specifikus egyedi helyi
jellemzőkre, melyek a IX. kerület hasonló területfelhasználási egységeire jellemzőek.
9. §-hoz
A 9. § előírásai rögzítik a Szabályozási Területen belül a közlekedésre vonatkozó általános
előírásokat, valamint a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges parkolóhelyeket
biztosításának feltételeit.
10.-12. §-okhoz
A Szabályozási Területen 10 § a közműlétesítményekre vonatkozóan, a 11.§ a
környezetvédelemi előírások vonatkozásában, a 12.§ pedig a zöldfelületekre vonatkozóan az
egyedi speciális előírásokról rendelkezik.
13. §-hoz
A 13. § előírásai rögzítik a Szabályozási Területen a beépítésre szánt területek építési övezeteit.
14-22. §-hoz
A 14.-22. § előírásai az egyes építési övezetek előírásait rögzítik, rendelkeznek az egyes
övezetekben létesíthető funkciókról, a beépítés módjáról, a felszíni parkolás arányáról, a
specifikus egyedi jellemzőkről valamint az alábbi paraméterekről:
Az építési övezet jele
f) megnevezése
g) területe
h) az egyes telkek beépítési módja
i) a telkek megengedett
legkisebb területe:
legkisebb közterülethez csatlakozó szélessége
legnagyobb beépítési mértéke
legkisebb zöldfelületi mértéke
legnagyobb szintterületi mutatója
legnagyobb parkolóterületi szintterületi mutatója
legnagyobb szint alatti beépítés mérték:
j) az épületek
maximális épületmagassága
minimális párkánymagassága
maximális párkánymagassága
23. §-hoz
A 23. §-ban a beépítésre nem szánt területeket és az azokra vonatkozó előírásokat rögzíti.
24.§-hoz
A 24. § az rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a Szabályozási Területre vonatkozó
5/2007. (II. 09.) ÖK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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JELMAGYARÁZAT – ÖVEZETI PARAMÉTEREK
beépítési mód
övezet jele

Vi-1/IX-N-1

Vi-1/IX-N-2

Vi-2/IX-N-1

Vi-2/IX-N-2

Vi-2/IX-N-3

Vi-2/IX-N-4

Vi-2/IX-N-5

K-Közl/IX-N-1

K-Közl/IX-N-2

max. beépítési
%
parkoló
szintterületi
mutató m2/m2

min zöldfelület
%
max
épületmagasság
m

min telekméret m2

szabadonálló

60 %

35 %

kialakult

3.0 m2/m2

1.25 m2/m2

25 m

25-36 m

szabadonálló

80 %

20 %

kialakult

4.5 m2/m2

1,25 m2/m2

35 m

12-45 m

szabadonálló

45 (50*)%

30 %

2.6 m2/m2

1.5 m2/m2

22 m

7000 m2
(22.874* m2)
12-30 m

szabadonálló

40 %

30 %

6000 m2

2.6 m2/m2

1.25 m2/m2

24 m

12-30 m

szabadonálló

40 %

30 %

6000 m2

2.6 m2/m2

1.25 m2/m2

24 m

12-40 m

szabadonálló

40 %

30 %

3000 m2

1.3 m2/m2

0.5 m2/m2

22 m

8-30 m

szabadonálló

40 %

30 %

7000 m2

1.0 m2/m2

0.5 m2/m2

22 m

8-22 m

szabadonálló

65 %

20 %

kialakult

2.0 m2/m2

- m2/m2

25 m

4.5-25 m

szabadonálló

60 %

15 %

7000 m2

2.0 m2/m2

- m2/m2

20 m

12-25 m

szintterületi
mutató m2/m2

min/max
párkánymagasság
m

