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BUDAPEST, IX. KERÜLET 
Mester utca – Vágóhíd utca – Nádasdy utca folytatása – Máriássy utca által határolt terület 
KERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
 
1.1. SZAKHATÓSÁGI TÁBLÁZAT 

 

 Szakhatóság megnevezése Közbenső vélemény 

2011.05.13. 1. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi Hivatal Állami Főépítész Észrevételek. 

 
2011.05.20. 2. Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége 
Közlekedési Ágazatok Főosztály 

Észrevételek. 

   
2011.04.28. 3. Budapest Főváros Kormányhivatala 

Budapest VII.,IX. kerületi 
Népegészségügyi Intézet 

A tervet elfogadja. Nincs észrevétel.  

  
2011.05.17. 4. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 

Dél – pesti Tűzmegelőzési Régió A tervet elfogadja. 
 

2011.04.29. 5. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
A tervet elfogadja. Nincs észrevétel.  

 
2011.05.03. 6. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
A tervet elfogadja. Nincs észrevétel.  

 
2011.05.02. 7. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Jogszabályi kikötések a továbbtervezéssel kapcsolatban. 

 
2011.05.26. 8.  Fővárosi Vízművek 
Javaslatokat elfogadja. 

 
2011.05.31. 9. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

A tervet elfogadja. Nincs észrevétel. 

 
 
 
1.2. TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
1) Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 
 
ad (1) Az övezethatár javasolt helye a KSZT módosítás után kialakításra kerülő telekhatároknak 

megfelelően áthelyezésre került. A módosított övezethatárt a jelen dokumentációhoz mellékelt  
SZ-01 számú szabályozási tervlapon került feltüntetésre. 

ad (2) A keresztszelvények helye a közlekedési munkarészhez tartozó – jelen dokumentációhoz mellékelt - 
J-03 jelű tervlapon került feltüntetésre. 
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ad (3) Az tervezési területet határoló utak szabályozási szélessége a hatályos KSZT-ben foglaltaknak 
megfelelő, nem változik a módosítás során, ahogyan a telken belüli közhasználat céljára átadható 
területek szélessége sem. Mindezek a mellékelt SZ-01 jelű szabályozási tervlapon kerültek 
feltüntetésre. 

 
 
2) Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Közlekedési Ágazatok Főosztály 
 
ad (1) A tervezési területen az új létesítményeknél a BVKSZ, az OTÉK 4. számú melléklete alapján 

számított parkolóhely-létesítési kötelezettséget a Ferencváros Önkormányzata a járművek 
elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV.4.) számú rendelet (helyi parkolási rendelet) 1. 
számú mellékletében lehatárolt, értelmezett és területenként differenciált, meghatározott százalékos 
eltérésekkel kell számolni. 
A helyi parkolási rendeletben a tervezési terület belső zóna területi tagolásába a Haller utca – 
Könyves Kálmán krt. - Üllői út – Duna folyam lehatárolásba esik. A lehatárolt területen 50% eltéréssel 
(csökkentéssel) lehet élni meghatározott funkciók tervezésénél. 
A hiányzó parkolóhelyek biztosítása részben a Kerületi parkolási rendelet alapján az építési területtől 
eltérő helyen biztosított parkolóban szerződéssel, részben pénzbeli megváltás parkoló alapba történő 
befizetéssel történik. 

ad (2) A Budapesti Közlekedési Fejlesztési Rendszerterv alapján készített 2009-es közúti forgalmi 
modellben a tervezési terület környezetében lévő utak reggeli csúcsórai forgalma: 
Vágóhíd utca (2X1 forgalmi sáv): 550 ej/h,  kapacitás: ~900 ej/h 
Mester utca (2x2 forgalmi sáv): 1260 ej/h,  kapacitás: ~3200 ej/h 
Máriássy utca (2X1 forgalmi sáv): 490ej/h,  kapacitás: ~900 ej/h 
A tervezési területen elhelyezhető parkolók teljes beépítés esetén a beépítési funkcióktól függően 
hozzávetőlegesen 2000-2300 db. A 90%-ban lakás, 10%-ban egyéb feltételezett funkciójú összetétel 
alapján a kiinduló és érkező reggeli keltett csúcsórai forgalom 700-800 ej/h. 
A keltett csúcsórai forgalmat a Vágóhíd utcára, a Mester utcára és a Máriássy utcára terhelve látható, 
hogy az utak kapacitás tartaléka messzemenően elegendő. 
A tervezési terület közösségi közlekedés vonatkozásában kiválóan ellátott, 2db villamos vonal, 3db 
autóbusz vonal és a hozzájuk tartozó 6db megállópár található 300m-es környezetében, amelyeknek 
együttes kapacitástartaléka nagyságrendekkel nagyobb, mint teljes beépítés esetén is a terület által 
keltett forgalom. 

ad (3) A Nádasdy utcában a párhuzamos parkolók mellett hiányzó járda, ábrázolásra került. Helyszínrajz 
mellékelve. 

ad (4) A tervezett közforgalom számára megnyitott magánutak az épületek kiszolgálására létesültek, 
forgalmuk kizárólag az épületek célforgalmából tevődik össze. A jogerős építési engedéllyel 
rendelkező házak esetében a garázsbehajtók helyének megváltoztatására nincsen lehetőség. 
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ad (5) A beruházó az önkormányzattal a közlekedési fejlesztések megvalósítására településfejlesztési 

szerződést kötött, melyben a közlekedési fejlesztési beruházások rögzítésre kerültek. 
ad (6) A BFFH Közlekedési Osztály aktuális egyeztetési jegyzőkönyve mellékelve. 
 
 
 

 
 
Czebe Judit 
okl. építészmérnök,  
vezető településrendező tervező 
TT1 01 - 0742/06 
 
ad (7)  
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