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Közlekedési hatásvizsgálat 

Jóváhagyandó munkarész  



Ismertetés 

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által határolt terület 

rehabilitációs szabályozási terve 2002-ben készült. A területen az elmúlt 10 évben a 

rehabilitációs tervnek megfelelően folyamatosan újultak meg a tömbök.  

A 20-as tömbön belül (Mester utca – Thaly Kálmán utca – Balázs Béla utca – Viola utca) a 

Viola utca 5. szám alatti ingatlanra (hrsz:37685/4) az RSZT parkolóház építését írja elő 

minimálisan 200 férőhellyel. 

Az Önkormányzat a szabályozási terv felülvizsgálata során három ponton kívánja módosítani 

a jelenlegi szabályozást. 

• A parkolóház kötelező létesítése az azóta kialakult beépítések ismeretében a közlekedési 

alátámasztó vizsgálatok szerint már nem indokolt, a parkolóház kihasználtsága nem érné el 

a gazdaságos mértéket. A Viola utca egyirányú, szabályozási szélessége 9,0 m, ami szintén 

megnehezíti a parkolóház üzemeltetését. A fentebb felsorolt érvek ismeretében felmerült 

annak lehetősége, hogy a telken parkolóházon kívül egyéb, az övezetnek megfelelő 

rendeltetésű épület épülhessen. A tervezett elhelyezhető épület rendeltetésének változása a 

terület beépítési jellemzőit nem érinti, környezetvédelmi szempontból mindenképpen 

kedvezőbb.  A jelenlegi közműhálózat az épület rendeltetéséből adódó terhelést fogadni 

tudja. 

• Az új épületben létesítendő parkolók számát az OTÉK 4. mellékletében előírtaknak 

megfelelően kell kialakítani. Ehhez szükséges a tömbön belüli zöldfelület egy részének 

terepszintalatti beépítési lehetőségének biztosítása. 

• Az Önkormányzat szándéka a 2002 óta történt jogszabályi változások során megváltozott 

jogi környezettel való harmonizálása a jelenlegi szabályozásnak. A 312/2012 (XI.8.) 

Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint a földszinten létesítendő homlokzati rácsok, 

kerítések már nem építési engedélykötelesek. Azok létesítéséről a 314/2012 (XI.8) 

Kormányrendelet 21.§-ában meghatározott Településképi véleményezési eljárás keretében 

dönt az Önkormányzat. Ennek megfelelően a településképi bejelentési/véleményezési 

eljárásban kezelhető illetve ennek következtében okafogyott tiltást/korlátozást tartalmazó 

nem építési engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó bekezdések törlése, illetve 

módosítása indokolt.  

Az állami Főépítész Asszonnyal történt egyeztetésen megállapodás született arról, hogy 

közlekedési hatásvizsgálat készítése szükséges a RSZT módosításához. 

A módosításhoz mellékeljük a Közlekedés Kft. által készített közlekedési hatástanulmányát 

alátámasztó munkarészként. 
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EMLÉKEZTETŐ 

Tárgy:  

KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET - Budapest, IX. ker. Ferenc 

körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) rehabilitációs 

szabályozási terv  módosítása 

 

Helyszín: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda 

1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

 

Jelenlevők: 

Sersliné Kócsi Margit - Állami Főépítész  

Jordán Péter  - FEVIX. Kft. részéről 

Korényi András - Korényi és Társai Építész Iroda Kft. részéről 

Nagy Csilla  - Korényi és Társai Építész Iroda Kft. részéről 

 

Korényi András tervező ismertette a tárgyi RSZT módosításának tervezetét, miszerint a Viola 

utca 5. szám alatti jelenleg beépítetlen ingatlanon a szabályozási terv szerint kizárólag 

parkolóház létesítésíthető. A szabályozási terv készítése óta eltelt 10 év alatt történt 

beépítések  ezt az igényt nem igazolják, ezért az övezeti előírásoknak megfelelő egyéb 

rendeltetésű épület építését is lehetővé kívánják tenni. Továbbá az elmúlt évek alatt 

megváltozott jogi környezettel való harmonizáció okán a földszinti rácsok engedélyezésének 

vonatkozásában a jövőben a Településképi véleményezési eljárásban kívánnak döntení, így a 

jelenlegi szabályozási tervben lévő tiltást meg akarják szüntetni. 

Kócsi Margit Állami Főépítész az ismertetést tudomásul vette, a Viola utca 5. szám alatti 

ingatlan kizárólagosan parkolóház hasznosításának kérdésében Közlekedési Hatástanulmány 

készítését tartja szükségesnek. 

Korényi András ismertette Ferencvárosi Önkormányzatának azon szándékát, hogy a meglévő 

épületekben utólagosan elhelyezendő liftek esetében a belső udvarokban építési helyet 

biztosítson. Az Állami Főépítész Asszony határozottan elutasította ennek lehetőségét. 

 

Budapest, 2012. szeptember 16. 

      Az emlékeztetőt összeállította: Nagy Csilla 



 



 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 

20/2002 (X.10) sz. rendelete 

a Budapest IX. kerület Középső – Ferencváros 

Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület 

kerületi szabályozási tervéről és építési szabályzatáról 

 

 

3.§ 

(17) Az építési eljárást megelőzően, legalább egy alkalommal, a kerület főépítészével 

egyeztetni kell a városrendezési terveknek való megfelelés, a városképi megjelenés, az 

illeszkedés, az alkalmazni kívánt színek és anyagok vonatkozásában. 

 

9.§ 

(8) Az épületek közterületi homlokzatán és tetőzetén légvezeték, közművezeték, hírközlési és 

gépészeti berendezés, kültéri klímaberendezés, fémkémény az utca felől látható, illetve a 

városképet zavaró módon nem helyezhető el. A hatóság, ezek utólagos elbontását is 

elrendelheti. 

 

(15) g) – 

 

 (18)  A szabályozás hatálya alá tartozó terület védett épületein mérettől függetlenül, egyéb 

helyeken 0,25 m2 feletti hirdető berendezés, reklámhordozó csak a kerületi főépítész 

véleményének kikérése alapján helyezhető el. A hatóság, mérettől függetlenül, elrendelheti az 

épület megjelenését zavaró, igénytelen anyagú és megjelenésű berendezés leszedését, 

átalakítását, cseréjét. 

 

 


