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FŐÉPÍTÉSZI KÖZREMŰKÖDÉS ÉS TARTALOM
A tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész közreműködésével készült el.
A dokumentáció pontos tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (6)
bekezdése alapján az önkormányzati főépítész írásban határozta meg, az alábbiak szerint:
„Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás mindössze egy meglévő épületegyüttes
tervezett felújításához és bővítéséhez szükséges építési hely módosítására irányul, a
megalapozó
vizsgálatokat
és
az
alátámasztó
munkarészeket
elegendő
a
településrendezési szempontokhoz kapcsolódóan elvégezni, a 38286/2 helyrajzi számú
ingatlanon tervezett beruházással összefüggésben.
A dokumentációban, a tervezett módosítás jellegére és volumenére való tekintettel, nem
tartom szükségesnek közlekedési-, közmű-, zöldfelületi-, környezetvédelmi-, és
természetvédelmi szakági munkarészek elkészítését. Az egyes kapacitásadatok és
infrastruktúra-adottságok tekintetében elegendő a megfeleléseket és igazolásokat a
tervezett beruházás építési engedélyezési folyamata során igazolni.”

Hurták Gabriella
Főépítész
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
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I. BEVEZETŐ
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2019.
(VI.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a „Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest
IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László
kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzatát.
Jelen összefoglaló, az Albert Flórián út 3/B. szám alatt található, meglévő épületegyüttes
fejlesztése során felmerült KÉSZ-módosítási igényt és annak indokait mutatja be. A terület a
hatályos KÉSZ 1. mellékletének „SZ-1 Szabályozási Terv” tervlapján található.
A tervezett módosítás alapvetően technikai jellegű, kizárólag a szabályozási terven jelölt építési
hely módosítására irányul, ezért a tervezett módosítás a településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bek. a) pontjában szereplő,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 32. § (6a) bekezdés c) pontja cc) alpontjában
szereplő felhatalmazás alapján, a Trk. 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretében
készíthető el.
A tervezés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek és az egyéb jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt.
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II. ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGÁLAT

II.1. A tervezési terület és a területen tervezett módosítás céljainak bemutatása:
A módosítással érintett, 38283/5 hrsz-ú telken álló épület a IX. kerületi Nagyvárad tér közelében
található, jellemzően egészségügyi, oktatási és sport intézményi környezetben (Szt. László
Kórház, Szt. István Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, NNK központ, SOTE, Közszolgálati Egyetem,
FTC Stadion), melyek rengeteg embert vonzanak a környékre. A folyamatosan megújuló
városrész (új irodaházak és szolgáltatások) újra pozícionálja a tervezési területen álló
századfordulós épületegyüttest is, melynek egyedi ipari karaktere izgalmas lehetőségeket kínál
az átalakuláshoz. A tervezési terület egyszerűen elérhető tömegközlekedéssel, kerékpárral és
gépkocsival is.
A kb. 4 éve történt tulajdonosváltással kezdődött meg az a folyamat, melynek célja az ingatlan
teljes megújítása. A tervezett építészeti fejlesztéshez előzetesen a Phlegon Kft. megbízásából a
Formiconcept Kft. készített vázlattervi dokumentációt, mely alapvetően a területen egykor
működött központi fertőtlenítő területén lévő épület fejlesztését mutatja be. A projekt célja egy
olyan karakteres munkakörnyezet kialakítása az érintett területen, mely a jelen bérlői struktúrát
megtartva, újabb kreatív és innovatív partnereket vonz a területre fejlesztve, színesítve az
elérhető szolgáltatásokat és javítva az épített környezet minőségét.
Az épület egy- és kétszintes szárnyakból áll, részlegesen alápincézve és helyenként tetőtéri
kialakítással. A vegyes használatú épületben jelenleg irodák, műhelyek, raktárak és
gasztronómiai szolgáltatás is helyet kapnak, de a jövőben egyéb szolgáltatások és szállás
funkció elhelyezése is lehetséges.
Az épület megközelítése az udvarra vezető kapukon keresztül megoldott. A belső területeken
a gyalogos forgalom, a közösségi terek, a gépkocsi közlekedés és parkolás keveredése jelenleg
alapvető konfliktust okoz, melynek kezelése és egy átlátható közlekedési rendszer kialakítása
szintén a tervezett fejlesztés egyik kulcseleme.

Az épület jelenlegi és tervezett állapota
(forrás: earth.google.com, FormiConcept Kft. Vázlatterv)
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Az épületet Hönig Dezső tervezte, 1898-ban került átadásra fertőtlenítő intézetként, tehát 18
évvel korábban, mint az ugyancsak Hönig Dezső által tervezett váci úti Székesfőváros Főváros
Fertőtlenítő Intézet. Maga az épület a századforduló környékén épült keretes beépítésű,
magastetős épülettömegei többszöri átalakítása nyomon követhető a korabeli térképeken. Az
évtizedek alatt egyes épületszárnyakat elbontottak, egyes részek kiegészültek, és ezek sokszor
eltérő szerkezeti kialakítással valósultak meg. Egyszerre találhatunk fa, fém és falazott
tartószerkezeteket is az épületben. Egyes épületszárnyak belső terei már a kortárs irodapiac
igényei szerint épültek meg és ezt a törekvést kívánja tovább fűzni az elkészült építészeti
koncepció is. A koncepció olyan komplex átalakulást mutat be, ahol a kreatív térhasználat
eszközei egyszerre pozícionálják a meglévő értékeket, rendezik a jelenleg ellentmondásos
közlekedési rendszert és humanizálják a keretes beépítés tereit.
Az épület röviden bemutatott fejlesztése építési engedély-köteles tevékenység. Az
engedélyezési tervek a vázlatterv elfogadása után kerülhetnek majd kidolgozásra.
A tulajdonosi szándék a patinás épület előtti tisztelgés, értékeinek mentése, kortárs szellemben
történő fejlesztése, melynek a jelenlegi szabályozáson szereplő építési hely kijelölése
egyértelműen gátat szab. Jelen dokumentáció ezt a problémát kezeli.

Tervezett állapot helyszínrajza
(forrás: FormiConcept Kft.- Vázlatterv)
Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft.

5

II.2. A hatályos terület- és településrendezési eszközök vizsgálata a tervezési terület
viszonylatában:
II.2.1. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) alapján a tervezési terület települési térségben,
meglévő mellékutak (Haller utca és Üllői út) közelében fekszik.

Az MATrT mellékletei közül az alábbiak érintik a vizsgált területet:
• 3/4. melléklet – Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által
érintett települések (Budapest teljes területét érinti)
• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések
(Budapest teljes területét érinti)
A tervezési területet a hatályos budapesti TSZT alapján sem világörökségi elem, sem
honvédelmi terület nem érinti.
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet mellékleteit képező övezeti tervlapok közül az alábbiak érintik a
tervezési területet:
•
•
•

4. melléklet - Vízminőség-védelmi terület övezete
7. melléklet – Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések
9. melléklet – Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések

A tervezési területet a hatályos budapesti TSZT alapján a felsorolt elemek közül csak a
vízminőség-védelmi terület övezete érinti, melyre vonatkozólag a hatályos terv tartalmazza a
szükséges előírásokat, melyek jelen eljárás keretében nem változnak.
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II. 2.2. A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét az 50/2015. (I. 28.) Főv.
Kgy. határozatával, míg a Fővárosi Rendezési Szabályzatát az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy.
rendeletével fogadta el. A dokumentumok azóta többször módosultak és 2017-ben, illetve
2021-ben egy-egy nagyobb felülvizsgálaton is átestek. Jelen dokumentációban hatályos
tervet vizsgáltuk.
A Településszerkezeti Terv (TSZT) Szerkezeti tervlapjai közül az alábbiak érintik a területet.

1. Területfelhasználás
A 38286/2 helyrajzi számú telek Vi-1 jelű
intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű
terület
területfelhasználási
kategóriába
sorolt, tőle délre K-Eü jelű egészségügyi
terület található, mely egyben jelentős
változással érint területként is jelölt.

2. Közlekedési infrastruktúra
A területtől északra, a Vágóhíd utca mentén
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros
infrastruktúra nyomvonala jelölt.
Az Üllői út mentén meglévő gyorsvasúti
nyomvonal halad (M3), melynek Nagyvárad
téri megállója a területhez közel található.

5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és
veszélyeztető tényezőjű területek
A terület egésze vízminőség-védelmi terület
övezetéhez tartozik.
II.2.3. Fővárosi Rendezési Szabályzat
1. melléklet: A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek
A tervlap tartalma gyakorlatilag megegyezik a TSZT
területfelhasználási
tervlapjával
kiegészítve
azt
a
beépítésre szánt területfelhasználási kategóriák beépítési
sűrűségének megadásával. A vizsgált Vi-1 jelű területre a
hatályos FRSZ 3,75 beépítési sűrűség (bs) értéket határoz
meg, melyből 2,5 területfelhasználási kategória szerint
általánosan elhelyezhető funkció (bsá) számára, és 1,25
kizárólag épületen belüli parkolóhelyek számára (bsp)
igénybe vehető érték.
A területet az FRSZ 3. melléklete - Egyes területek beépítési
magassága és magasépítmények számára kijelölt területek
– nem érinti.
A tervezett módosításnak nincs olyan eleme, mely a hatályos FRSZ elemeinek változtatását
igényelné.
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II.2.4. A területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási terv vizsgálata
A tervezési területen Budapest Főváros IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2019.
(VI.28.)
önkormányzati rendelete a „Dél-pesti
Centrum és környéke” Budapest IX. kerület,
Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út
– Könyves Kálmán körút – Szent László kórház
telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú
közterület – Fehérholló utca által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzatáról” van
hatályban. A rendelet 1. számú melléklete az
„SZ-1 Szabályozási Terv”. A tervlapon a
fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában
kötelező építési hely jelölt, mely nem fedi le a
jelenlegi
meglévő
és
megtartandó,
felújítandó épületegyüttes teljes alapterületét (az ábrán szürke szaggatott vonallal lehatárolt
részterület).

II.3. Helyzetértékelés
A tervezési területen tervezett módosítás az építési hely kibővítésére irányul, mely módosítás a
vizsgálat alapján nem ütközik magasabb szintű településrendezési jogszabályban foglalt
akadályba.
A módosítás kizárólag a hatályos Kerületi Építési Szabályzat 1. mellékletének – SZ-1 Szabályozási
terv, 1. szelvényét érinti a 38286/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.
A tervezett módosítás jellegéből és léptékéből fakadóan, várhatóan nem ütközik szakági
akadályokba sem. A módosítással érintett területen tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan az
egyes kapacitásadatok és infrastruktúra-adottságok tekintetében elegendő a megfeleléseket
és igazolásokat a tervezett beruházás építési engedélyezési folyamata során igazolni.
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
A 38286/2 helyrajzi számú ingatlant, az előzetesen már bemutatott, a FormiConcept Kft. által
készített vázlatterv alapján, tervezett ingatlanfejlesztés érinti. A tervezett fejlesztés építészeti
víziója:
„Olyan komplex átalakulást képzelünk,
ahol a kreatív térhasználat eszközei
egyszerre
pozícionálják
a
meglévő
értékeket,
rendezik
a
jelenleg
ellentmondásos közlekedési rendszert és
humanizálják a keretes beépítés tereit. Az
A-B-C-D épületek tetőterei emelt térdfallal
és módosult geometriával készülnek,
biztosítva
a
nagyobb
hasznos
alapterületet. Az előbbiekkel azonos
héjalás készül az E szárny tetején is. A
tetőterek
átalakulásával
a
teljes
épületegyüttes felső tömege kortárs építészeti eszközökkel megfogalmazott együttessé
formálódik. Az épület új megjelenését 3 karakteres elem szimbiózisa alakítja: (1) a meglévő
épületrészek architektúrája, (2) a kortárs „korona”, és (3) az udvarba épített fémszerkezetű
vízszintes közlekedő elemek és külső lépcsőházak. Az utóbbiak fontos stratégiai pontokra
illesztettek, általuk optimalizálódik az épület egyes bérleményeinek és közösségi tereinek
elérése. A belső gépkocsi közlekedést egyírányúsítanánk az optimális használat érdekében.
A meglévőportaszolgálat felől biztosítanánk a behajtást, a kihajtást pedig a jelenlegi
gyalogos kapun keresztül oldanánk meg. A C-B-D szárnyakat összekötő hidak első emeletén
teraszt és üvegezett télikertet alakítunk, melyek a hátsó traktus irodatereiből szintben is
elérhetővé válnak. Javasoljuk továbbá olyan acélszerkezetű pergolák építését (hátsó
udvar, D szárny mellett), melyek takarják a parkoló autókat és futónövényzettel borítva
javíthatják a zöld környezet érzetét. A lehető legtöbb helyre zöld területeket pozícionálunk,
hogy növeljük a felhasználók komfortérzetét.
Az épület bérleményi használata a
főbejáratok felől a hátsó udvar felé
változik. Az A épületrész utcafrontján
szolgáltatások kapnak helyet: itt marad a
Taiwan étterem kiegészülve egy külső
terasszal és a főbejárat áthelyezésével.
Mellette a sarokban egy kávézó és a
hozzá tartozó terasz tervezett. Az A
épületrész
emeleti
szintjein
a
szolgáltatásokhoz tartozó irodák kapnak
helyet. A többi épületrészben a meglévők
mellett további irodaterületek kerülnek
kialakításra, ezek mérete és közlekedési rendszere bérlői igény szerint alakítható. A B
épületrészben lévő lift cseréje javasolt a fő épületszárnyak akadálymentes
megközelítésének biztosítására. A ráépítés tereinek bevilágítását az oldalfalakon elhelyezett
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szalagablaksor biztosítja, mely a C és D szárnyak 2 szintes
épületrészeinél hagyományos nyílászáró szerkezetekre vált
árnyalva egyes terek karaktereit. A ráépítés látszó
acélszerkezetű tovább erősítve az ipari megjelenést.
Építészeti szándék a beruházói vízió erősítése szükségszerűen
egyszerű és attraktív építészeti eszközrendszerrel, mely
egyértelmű jelét adja az épületegyüttes átalakulásának.”

Szabályozási koncepció
A bemutatott fejlesztési elképzelések megvalósításához az építési hely korrekciójára van
szükség annak érdekében, hogy az a teljes meglévő és megtartandó épületegyüttes területét
lefedje. Ennek megfelelően az alábbi módosított Szabályozási Terven az építési hely a
telekhatárig kifut, így biztosítva a fejlesztési tervek megvalósíthatóságát. Az övezeti
paraméterek megváltoztatása nem szükséges, a rendelet szöveges előírásai nem módosulnak.
A tervezett módosítás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének „Sz-1 Szabályozási terv”
1. jelű szelvényén, a 38286/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában jelölt építési hely
korrekciójára korlátozódik, az alábbiak szerint:

Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft.
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Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
a „Dél-pesti Centrum és környéke”
Budapest IX. Kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves
Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú
közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló
15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján - a 33.§
(5) bekezdés figyelembe vételével – a Rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek
és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III.28.) rendelete 1.§ (3) bekezdése alapján
érintettek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A R. 1. mellékletének 1. szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések
2. §
E rendelet a jóváhagyását követő napon, 2022. …………..-én lép hatályba.

Budapest, 2022. ……..

Baranyi Krisztina
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Záradék:
A fenti rendelet …………………….-án kihirdetve.
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző
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1. melléklet a …/2022.(……) rendelethez

SZ-1 SZABÁLYOZÁSI TERV
1. szelvény
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