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Budapest Főváros X. ke:rület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

101~)/l.N 24., .. 'Biz~lmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
jégpálya építése céljára történő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Ferencvárosi 

Torna Club részére 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterét levélben kereste meg 
Kubatov Gábor a Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC) elnöke és Dr. Almássy 
Kornél az FTC jégkorongszakosztály elnöke, amelyben együttműködési kérelemmel 
fordulnak az Önkormányzathoz (2. melléklet). 

Az FTC sportolói már évtizedek óta szeretnék, ha a második legeredményesebb labdajátékuk 
szakosztálya rendelkezne egy saját jégpályávaL A jégpálya megépítéséhez szükséges forrást a 
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 
22/C. §-a szerinti támogatásból kíván szerezni pályázat útján. 
A sikeres pályázathoz szükséges, hogy az FTC Jégkorongszakosztály gazdasági társasága 
rendelkezzen pályaépítéshez alkalmas földterületi tulajdonnal, tulajdonrésszel vagy 
tulajdonosi hozzájárulássaL Jelenleg az FTC nem rendelkezik a pályázathoz alkalmas 
területtel, így keresi az együttműködési lehetőségeket, és az újhegyi lakótelep melletti 
Sportliget területét alkalmasnak találják a csarnok megépítésére. 

Jelenleg Budapesten két szabványos méretű, piaci alapon működő jégpálya üzemel 
(Káposztásmegyeren és Pesterzsébeten), a harmadik jégpályát piaci ár alatt működteti az 
Újpest Torna Egyesület. Az FTC szerint kijelenthető, hogy a jégkorong sport népszerűsége és 
fejlődése töretlen, így égetően nagy szükség lenne egy újabb csarnokra. Kőbányán 2012. 
október 31-e óta a White Sharks Hockey Club jégpályát üzemeltet, amelyet szintén pályázati 
forrásból sikerült létrehozni. A két jégpálya nem tekinthető egymás versenytársának, hiszen a 
pályák egymástól távol lennének. Egy esetleges megállapodás alapján a két egyesület közösen 
is dolgozhatna a fiatalok és idősebbek verseny és szabadidős tevékenységének elősegítésében. 

A pályázat elindításához, az egyeztetési és az előkészítési munka megkezdéséhez szükséges, 
hogy az Önkormányzat a támogatásáról biztosítsa az FTC-t. Pozitív döntés esetén a 
pályázatot, a szükséges okiratokkal együtt - cégjogi átalakulás az FTC leehockey Kft-ben, 
tanulmányterv készítés és önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás után - 2013. április 
közepéig kell benyújtani a Magyar Jégkorong Szövetséghez. 

A kérelemben szereplő terület a Sportliget egy részén található, amely ingatlan helyrajzi 
száma 42444/34, területe 19 841 m2

, művelési ága "kivett beépítetlen terület", tulajdonosa a 
Kőbányai Önkormányzat (3. melléklet). 

A területre vonatkozó szabályozási terv [18/2002. (VII. ll.) önkormányzati rendelet {a 
továbbiakban: R.}] alapján az ingatlan a K-SP-X/Ú-3 jelű "Városi jelentőségű kiemeit 
sportterület, sportcsarnok elhelyezésére" elnevezésű övezetbe tartozik (4. melléklet). Az R. 
12. §(l) bekezdése az alábbi: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2013. ( ...... ) határozata 
a Ferencvárosi Torna Club részére jégpálya építése céljára történő tulajdonosi 

hozzájárulás kiadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Ferencvárosi Torna Club [(1091 Budapest, Üllői út 129.) vagy az FTC 
Jégkorongszakosztálya vagy az általa alapított gazdasági társaság] a társasági és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be a Budapest X. 
kerület, Bányató utcában található, 42444/34 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanonjégpálya építésére a Magyar Jégkorong Szövetséghez. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pont szerinti pályázat sikeres 
benyújtása érdekében adjon ki tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy az ingatlanon 
építendő jégcsarnokra a Ferencvárosi Torna Club [(1091 Budapest, Üllői út 129.) vagy az 
FTC Jégkorongszakosztálya vagy az általa alapított gazdasági társaság] építési engedély iránti 
kérelmet nyújtson be azzal, hogy az Önkormányzat nem járul hozzá a pályázatírás és a tervek 
elkészítésének, engedélyezésének költségeihez, valamint az azzal kapcsolatos minden későbbi 
érdekérvényesítést kizár. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Ferencvárosi 
Torna Club Sportszolgáltató Kft-vel az építendő jégpályával kapcsolatos részletes 
együttműködési megállapodás kidolgozása érdekében. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. február 10. (a tulajdonosi hozzájárulás) 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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"12. § (l) A kiemeit sportterületen többfunkciós sportcsarnok Gégcsarnok) és azokat 
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el (5-ös jelű terület)." 

II. Hatásvizsgálat 

Amennyiben megépülne a jégcsarnok, úgy a környéken élő több tízezer ember számára, 
remek utánpótlásbázist, verseny- és közönségsport igényt kielégítő sportolási lehetőséget 
tudna nyújtani. Az FTC jégkorong csapatának mérkőzései előnyösebb tömegközlekedés 

mellett biztosítanának nagyobb nézőközönséget. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő terület "végre" a besorolásának megfelelő hasznosításra 
kerülne. Az FTC-vel történő későbbi megállapodás alapján Kőbánya lakossága jégpálya 

használati időhöz jutna. 

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását az Önkormányzat gazdasági érdeke indokolja. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. január ,,2.':!'.' 

Dr. Pap Sándor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Kőbánya Önkormányzata 

Kovács Róbert 
Polgármester Úr 
részére 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Ú r! 

Tárgv: Egvüttműködés jégcsarnok éplté.-;ére 

A Ferencvárosi Torna Club közössége évtizedek óta vár arra, hogy a labdajátékokban második 
legeredményesebb szakosztálya a jégkorong végre saját otthonra leljen, rendelkezzen végre saját 
jégpályávaL A hosszú idő óta várt álom beteljesítésére szinte egyedülálló lehetőséget ad a társasági 
adó kedvezménye, melyből látványsportok infrastrukturális fejlesztésére, pályaépítésre lehet 
pályázatot benyújtani a sportági szakszövetséghez. 

A sikeres pályázathoz szükség van egy olyan :llildterületre, melyen a fejlesztést végre lehet hajtani, 
azaz a pályázó FTC Jégkorongszakosztály gazdasági társasága szükséges, hogy rendelkezzen 
pályaépítéshez alkalmas foldterületi tulajdonnal, tulajdonrésszel vagy tulajdonosi hozzájárulással. A 
Ferenevárosi Torna Club jelenleg nem rendelkezikjégkorongcsarnok építéséhez alkalmas területtel, 
a népligeti sportcentrum ugyanis még nem került át a klub tulajdonába, az ide tervezett Pracliváros 
koncepció megvalósítása egyelőre csúszik, ugyanakkor a társasági adókedvezmény kihasználásával 
nem lehet tovább várni. Ennek okán az FTC jégkorongszakosztálya keresi az együttműködést a dél
pesti önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy közös erővel valósítsák meg az FTC jégcsarnok 
építést, amely így már nemcsak versenysport célokat, hanem tömegsportot is alkalmas volna 
kiszolgálni. 

Információnk szerint a kőbányai önkormányzat fejlesztési tervei között a korábbi években szerepelt 
jégcsarnok építése, és rendelkeznek is az ehhez szük:séges tanulmánytervekkel, valamint 
természetesen a megvalósításhoz szükséges fOldterülettel az újhegyi lakótelep mellett a Sportliget 
területén. Az FTC Jégkorongszakosztálya szerint az érintett terület kiválóan alkalmas volna 
jégcsarnok létesítésére. Tömegsport célokat nézve a lakóövezetben több tízezer ember él, így 
komoly utánpótlás bázist lehetne itt kiépíteni, versenysport célokat tekintve pedig a tervezett 
jégcsarnokban az FTC csapata szinte a városközpontban, előnyös tömegközlekedési körülmények 
mellett tudna mérkőzéseket játszani. A jégpályaépítés mellett szóló további érv lehet, hogy 
Budapesten jelenleg mindössze 2 szabványos méretű, piaci alapon működő jégpálya üzemel (a 
káposztásmegycri Jégpalota és a pesterzsébeti Jégcsarnok, a harn1adik az NSI tulajdonában lévő 
Megyeri úti jégpályát piaci ár alatt működteti az UTE), ugyanakkor a jégkorong sport hazai 
népszerüsége és fejlődése töretlen, így kijelenthető, hogy jelenleg égetően szükség volna egy újabb 
budapesti jégpálya megépítésére. 



Tisztelt Polgátmester Úr! 

A fentiek alapján kérjük a segítségét ahhoz, hogy a kőbányai önkormányzat egyetértése és 
érdeklődése esetén megkezdődhessen az egyeztetés, előkészítési munka egy közös kőbányai 
önkormányzati valamint FTC jégpálya megépítése érdekében. Pozitív döntés esetén a TAO 
pályázatot, a szükséges okiratokkal együtt ( cégjogi átalakulás az FTC leehockey Kft-ben, 
önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás, tanulmányterv elkészítése, stb.) 2013. április közepéig kell 
benyújtani a Magyar Jégkorong Szövetséghez. 

A Ferencváros Jégkorong csapata rekordbajnok, 25-ször nyerte meg a magyar bajnokságot. Tette ezt 
saját jégpálya nélkül, nyitott pályán, nem egyszer méltatlan körülmények között készülve. Az FTC 
jégkorongszakosztályának legalább 30 éve ígérgetik, hogy lesz végre saját otthona, saját jégpályája, 
ahol otthonra lelhet, ahol sikeres nevelheti az utánpótlást és küzdhet újabb bajnoki címeké11. 
Őszintén reméljük, hogy a X. kerületi önkormányzat, mely sok szállal kötődik az FTC múltjához és 
jelenéhez segítségünkre tud lenni régóta tervezett jégpályaépítési elképzelésünkhöz, és közösen 
együtt dolgozva megvalósíthatjuk a ferencvárosi és a magyar jégkorongsport álmát, mely által mind 
a kerület lakosai, mind a sportszerető emberek gazdagodnának egy kiváló létesítménnyel. 

Budapest, 2012. november 25. 

Támogató segítségében bízva, üdvözlettel: 

Kubatov Gábor 
elnök, FTC 

Perenevárosi Torna Club 
l 091 Budapest, Üllői út 129. 
Telefon: +36 1 21 5 6 561 
Fax: +361 215 7292 
Web: www.ftc.hu 

kGJJ 
Dr. A~ái~y Kornél 
FTC jégkorongszakosztály elnök 
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A TANULMANYTERV FELADAT.-'\ 

A Sportliget tel.res - cca. 22 ha-os. - tervletére kiteqedöen eg)' 

hosszútávú fejlesztési program J.;:jdolgozésa az. Onkorményzati 

döntések és a Befek1etó; szandék elösBgitésére 

A tanulman.yterv a ~ ... ~egbizóvai rortént elözetes programegyeztetés

nek megfelelöen részletesen ViZSgálja. 

• Egy 1500 föt befogadó. többlunkcrós -jégkorong és 'abdajá

te<ok megrendezésére alkalmas ~ SPORTCSARNOK elherye

zésének mUszakr és varosrendezési !ehetöségeit, figyelembe 

véve az 1 gga-o.an életbe lépett Budapesti f!.r(T ll j .1z· Lerület 

besorotésát. me/y 35 %-os beépitést tesz lehetövé 

• Feladat tevébbá egy ~özepes nagysa9rendü GOJ:?ZENÁL k•

alakit3sa a terűlet jól meg közeflthe-tő és a kornyezetet kevésbé 

zavaró pont)ár: 

• A rneglévö szabadtéri TENrSZ és LABD,;PALYÁK kisebb 

öltöző épulette~ törtenD kiegészitése. a pályaburkoli:3tok 

korszerüsité:se 

• A meglévo JÁTSZÓTEREK felüjitása lis a ,jelen' igényeit 

kielégitő, új tír:;usú játszőszerekkel torténö felszerelése 

• f, park ZÖLDFELULETEINEK tartalmi fejlesztése értékes 

növénycsoportokkal 16rténö kregészitése, és a komprex ifJílásr, 

feiUjit8s.1 munkák körének meghatározása 

• Végul feiada1 a tervazett fejlesztéSI program varható k01ts€-gel

nek nagyságrendi meghatérozasa. 

A vizsgálatok r31apján megállapltható a terület zöldfelüle-tr értéke. 

városszerkezetben való elhelyezkedése és a már kralaku!t terulet

haszná!at kedvezö e1öfeltétele egy ors..z:ágos Jeler:töségű sportcent

rum és egy. az európar gya~arlatnak megfelelO igén]te-s közpark 

k1alaklt8s8nak 

BUDAPEST, X., KÖBÁNYA 

SPORTLIGET 

T A N U L M Á N Y T E R V 
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ÉPITÉSZETI TARTÓSZERKEZET!. ISMERTETÉS 

TELEPITÉS 

A tervezett sportcsarnok a Kőbánya Újhegyi út - Bányató utca. Han
gár utca- Harmat utcák által határolt területen helyezkedik el. 

Az Újhegyi út mentén található a jelenleg mükődö fedett uszoda. a 
Harmat utcai sarkon álló étterem. Az Újhegyi út és Bányató utca 
mellett iskolaépület található. A terület déli, Hangér utcai oldalén 
mini motor iskola és annak palyai helyezkednek el. A terület többi 
része park, liget, benne sportpályákkal, szánkódombbal, játszóte
rekkel, kutyaiskolával, sétáló uta kkal. 

E terület komplex sportcélú felhasználása keretében létesül a sport
csarnok- jégcsarnok épület 

A tervezés során figyelembevett szempontok· 

-megközelítési irányok 

-meglevő sportpalyák, és fő, belső közlekedési utak 

- uszoda, tervezett versenyuszoda - sportcsarnok, mint sport· 
létesítmények egysége 

-zöldterület maximális megtartása, növényzet 

-uszoda - jégcsarnok gépészetileg egységes üzemeltetése 

- új versenyuszoda tervezésí koncepcíóJa 

A jégcsarnokot a tervezési terület súlypontjában helyezkedik el úgy, 
hogy az az Újhegyi út felől gyalogosan illetőleg kiszolgáló forga
lommal közeiithelő meg, míg a személygépkocsival érkezők a har
mat utca illetőleg a Bányató utca mentén kialakított parkolóikból, a 
területet átszelő fő közlekedési úton juthatnak a csarnok elötti térre 

A nagyméretű, zöld parkolóból, melyet a Bányató mentén alakitot
tunk ki az elötérre lépcsők, rámpák lejtők vezetnek fel a sportcsar
nok elötti előtérre, melyek mellett a meglevő növényzet megtartása 
volt a fő tervezői célkitűzés 

Az Újhegyi út felől szintben, középen vezetett úttal közelitheló meg a 
sportcsarnoki játéktér 

A jégcsarnok játéktere, épületének hossztengelye az Újhegyi útra 
merőleges, meghosszabbításában a találkozások tere helyezkedik 
el. ettől délre a meglevő, szabadtéri sportpályák felújítását tervez
zük, melyek kiszolgálására öltöző- WC kiszolgáló épület készül. 

A mini motor iskola mögött helyezzük el az úgynevezett görzenált. 
Az utcaszintnél 3,00 m-rel magasabb terület a szabadtéri sportok 
terulete. 

A sportcsarnok mellett ÚJ, szabadtéri 50 m-es uszoda helyezkedik el 
egy korábbi tervezésben meghatározott müszaki tartalommal és 
koncepcióvaL A tribün sportcsarnok felöli oldalán, helyezkedik el a 
kazánhaz vertikális tömege. A sportcsarnok és uszoda i öltözö kózott 
fedett, nyitható oldalú folyosó biztosít kapcsolatot. 

A sportcsarnok két hosszoldalén egy-egy gazdasági, bejárattal, 
játékos bejárattal rendelkezik. Az épület a zöldterüleibe olvadva 
oldalaira rézsűvel takartan, dombként simul be. 

/lz íves tető lágy vonala, esése a természetes környezetbe való 
illeszkedés!, a dombszerü kialakltást hangsúlyozza. A főbejáratok 
épített környezetét zászlók - lámpák, és vizesés szökökút gazdagit
ják 
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EPrTEszer: 

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍT ÁS 

A sportcsarnok alapvetöen a jégsportok űzésére szolgá!. de a já
téktér méretéböl adódóan (30,00 x 61 ,00 m), gyakorlatilag a terem
sportok mindegyikére alkalmas. A játéktér hosszoldalán helyezkedik 
el a nézőtér mely 2 x 750 összesen 1500 fix ülőhellyel rendelkezik 

A nézőtér felülről tölthető. A nézők, látogatók az épület két oldalán 
elhelyezkedő szélfogókan át tudjuk megközelíteni a szintben levő 

belső közlekedöket A szélfogák egy-egy pénztárat fognak közre. A 
belső térben a közönség a pálya rövid oldal mentén a kétoldali 
közlekedön át a ruhatárak, WC csoportok és büfék előtt elhaladva 
jutnak a tribünökre. 

Az épület négy sarkéban egy-egy lépcső biztositja a pályaszint 
elérhetőségét abban az esetben, ha a jégpálya a nagyközönség 
szamara használható. A pélyaszint a felső közlekedőszinttől 4,00m
rel mélyebben helyezkedik el. A palyaszinttel egy szintben, a tribű
nök és közlekedök alatt helyezzük el a sportcsarnok hasznalatát 
biztosiló funkcionális tereket 

- épületgépészeti berendezések helyiségei, hűtő. fűtő és 
szellőzőközpontok 

- jégkészílés és karbantartás helyiségei 

- játékos tartózkodó büfével 

- birói öltözőkés vizesblokkjai 
- a nagyközönség öltöző terei, korcsolya-cipőváltó helyiségei 

- sportorvosi rendelő 

- versenybiróság 1rodái, konferenciaterem 

- üzemeltetés irodái 

- személyzeti öltőzök 

- karbantartás mühe!yet és raktérai 

- sporteszközök, mobi!iák raktárai 

- WC csoportok 

- közlekedők 

A sportolók valarnint személyzet számára külön bejárat és belső 

lépcsők létesülnek, melyeken a játéktér a nézőtér érintése nélkül 
közvetlen ül megközelithetö. Ezeket porta felügyel:. 

A szabadtéri uszoda telöli bejárat kialakításában törekszünk a távlati 
fedett kapcsolatot (üvegezett folyosó) kialakltásának biztosításara 

A játéktér az igényeknek megfelelöen átrendezhetö, amit mobilan 
elhelyezhető padlózat biztosit 

A jégsportok eselén a pályát palánk veszi körül, mely elbontható. 
mobil kialakitású. A játékosok illetőleg a közönség a belső 

közlekedőkröl a pálya rövid oldalain elhelyezkedő ajtókon keresztül 
juthat a pályára 

A pályaterület tehergépkocsival való megközelithetősége az észak
nyugati rövid oldalon bevezető folyosón át lehetséges, ezzel bizto
sitjuk a játéktér átrendezhetöségét, diszletek, koncertek kellékeinek 
bejuttathatóságát 

A sportcsarnok belső terében, annak nyugati, magasabb részén a 
tribűnök felett önálló, közvetítő fülkéket világosító és rendészeb 
helyiségek helyezkednek el, a tö tartóosz:lopok közé befüggesztve 
Megközelitésük önállóan, az üzemi térben haladó lépcsőn át !ehet
séges. A sportcsarnok teleJén sik üvegezésű felülvilágiló rendszer 
biztosítja a természetes fényviszonyokat 

A rövid oldalakon egy-egy matrix rendszerü eredményjelző berende
zés van 
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~P!T!:SZET: 

TARTÓSZERKEZET 

A csarnokot 9 m-ként elhelyezett, 50 m tamaszközü, hilromövü, 
csöszelvényü rudakból álló acél rácsos tartókkal fedjük le. ezekre 
támaszkodnak a szelemenek, amelyek a héjalást hordják A víz
szintes merevséget szélrácsozás biztosítja, amely az oszlopok kő
zött is folytatódik, igy a szélerőket is felveszi. A haromövü szelvény 
előnye, hogy szerelés alatt önmagában is állékony a szerkezet Az 
egyik támasz ingaoszloponként van kialakítva a hőmozgás lehetövé 
tétele céljából 
A tribűnök és a tribűnök alatti helyiségek vasbeton falas szerkezettel 
készülnek. Fesztévek 6,00 illetőleg 9.00 m. 

A vasbeton szerkezetek alapozása mélyalapozás. 

Alkalmazott szerkezetek· 

-alapozás· 

- teherhordó szerkezet. 

- térlefedés, héjalás: 

- külsö nyilászárók: 

- belsö nyílászárók: 

- padlók: 

- falburkolatok 

-felülvilágító: 

- talajnedvesség elleni 

szigetelés: 

- mélyalapozás 

-vasbeton !alszerkezet, födémek. 
tribünszerkezet 

-vasbeton piliérek 
~ acélszerkezetü főtartó rendszerre 
szerkesztett könnyüszerkezetes 

- térelhatárolás 

- kiszellöztetett légréteges. 
fémlemezfedésü tetö 

- hőhídmentes fém nyílászárók, 
hőszigetelő üvegezéssei 

- fémtokos tömör és vagy üvegezett 
felnyíló és tolóajtók, kapuk 

- közönségtér: köanyagú lapburkolat 
egyéb helyeken funkció szerint; lap
burkolat, lino burkolat 
szönyegpadló 

-játéktér, pálya:jégpálya szerkezeté
re elhelyezhető mobíl parketta 

- közönségtér: köanyagú lapburkolat 
egyéb helyeken funkció szenni 
csempe, festett tapétázott fal 

- biztonsagi üvegezésü, sik szerkezet 

-a talaj ba kerülő szerkezetek talaJ
nedvesség elleni szigetelésse! vé
dettek 
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TENISZPÁLYÁK GUMITÉGLA BURKOLAT A 

FÜVESITETT GYEPRÁCS 
BURKOLAT PARKüLÖKBAN 
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OKOBURKOLAT A STRANDHOZ 
tS A SPORTCSARNOKHOZ 
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é?!TéSZET: 

KÖRNYEZETRENDEZÉS 

Javaslatunk meghatározó koordinátáit részben a jelenlegi adottsá

gok és a tervezett új funkciók hatarczták meg 

Figyelembe vettük a jelenlegi területhasználat gyakariatat és a már 

előzőekben elkészült strandbövftésre vonatkozó Temperc Tanul

mányterv alapelemeit (50 m-es uszoda, lelátó épület, kazanhéz 

porta épúlet) 

Célunk volt egy olyan korszerű. az új európai igényeknek megfelelő 

közpark kialakítása, amely egy nagy sportcentrum környezetében 

kialakulhat (Lasd Párizs Bercyl 

Javasolt közparki funkciók 

a. A meglévő sportpalyák felújítása: 

A kézilabdapályák aszfalt, a kosár és teniszpályák gumitégla 

felújítása volna célszerű. A sportpalyák korszerű müködéséhez 

szükséges egy - a kiszolgáló szociális elemeket befogadó -

épület elhelyezése, ebben a térségben 

A sportpályak környezetében elhelyeztünk még térplasztikai 

értékű játszó eszközöket és pingpongozó helyeket. 

A meglévő növényzete! megtartva illetve kiegészítve ideális 

tömegsport rendezvény központia valhat 

b. Szánkózódomb és központi játszótér· 

C. 

A szankózódomb jelenlegi formájában megmarad. mínímálís 

lejtésírány változásra !esz szükség a strand kerítése és a fetta
ró sétány helyzete mlatt 

A domb két oldalán lévö kaland játszótér funkciójaban megma

rad, csak korszerűbb játszászerekkel és fakéreg burkolattal 

lesz ellátva. A szánkózódomb nyugati oldalan helyeztük el a 

,.Galaxy" Játszótere!, amelyet jelenleg a legkorszerűbb kreativ 

jatékelvek alapján fejlesztettek ki 

Rondella és az évelö bemutatókert: 

A táwezeték tartóoszlopa egy magaslaton áll a Hangár utca és 

a Harmat utca sarkán, ezt a magaslatot használtuk ki egy jel

legzetes tájelem megalkotására. Az íves köcslkok egymas fö

lötti megjelenése egy kör alakú bástya képzetét keltik a park

ban sétéló szémára. A rondellától visszanézve harmonikus lát

ványt mutat maJd az ives vonalvezetésű, évelő virágokból ké

szült látványkert Ezt a hangulatot himasztja alá a nyirott sö

vénysor, amit a táwezeték alá kell telepíteni. Ehhez a terület

hez kapcsolódik a kutyakiképzöhöz kapcsolódó ligetesen fásí

tott és ives földplasztikával izolált kutyafuttató 

TERVEZETT TÉRBURKOLATOK 
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ÉPITÉSZET: 

Görzenál: 

A mini motor- Gokart - iskola mellett a Hangár utcával párhu

zamosan helyeztük el a mas idők jellegzetes utcai varázsiatát 

keltő nagy ügyességet igénylő utcai sportját kiszolgáló 

görzenált. A speeiélis felszerelések a legkülönbözőbb mutatvá

nyok elvégzésére inspirálják majd a gördeszkázó fiatalokat 

Müködtetése állandó üzemeltetői jelenlétet és biztonságosan 

körbezart terUietet :gé nyel 

e. A nagy napozó rét és a színek kert;e: 

A jelenlegi nagy gyepes felület megtartását javasoljuk csupán 

egy üveg és rozsdamentes acélból készült színpadteret tolnák 

a gyepes felület belsejébe, amely nagy ifjúsági koncertek fóku

sza lenne 

A nagy tisztás DNy-i haléran karakteres juhar fasor zárja le a 

teret. Ez a fasor a szervezö eleme a szfnek kertjének, a 

különböző szinü növények karakteresen nagy foltja sajátos, 

szlnes szőnyeghatást képez 

Ez a kert egy szép zöldfelületi tengely egyik eleme, amely 

összeköti a sportcsarnok elötti zászló és vízesés teret a fasor 

végén lévő kílátó óratornyával. 

A jelenlegi növényzet és területhasználat sajátos struktúrajaból 

eredő átlós gyalogos atkötés - a Harmat U. és a Bányató utca 

közölt - és a fasor által képzett tengely metszéspont;ában he

lyeztük el a találkozások terét, filagóriával és a rozsdamentes 

acélhálóval készült áttört térráccsal 

A területen áthaladó nagy átló a Harmat utca gk. parkoló! köti 

össze a szabadtéri sportpályakkaL A .találkozások tere" pedig 

virtuális kapcsolatot teremt a Bányató utcai nagy tömbparkoló

val 

A sportcsarnokhoz közvetlenül kapcsolódó közüsségi terek 

A sportcsarnok két főbejárata közül az egyik a közpark belseje 

felé néz, a másik az Újhegyi útra krkötö térség gyalogos sétá

nyara Ez a bejárati térség egyben fogadóteret biztosit a ver

senyuszodaban zajló rendezvények közőnségforgalmának 

A főbejáratok elötti terek és a hozzájuk vezető gyalogos setá

nyak burkolala PASTELLA térköböl készülnek A gk. parkolók 

közlekedő területeiAQUA-TOP térkővel, a beálló parkolóhelyek 

pedig gyepesitett müanyag gyepráccsal fedettek. 

Javaslatot tettünk utcabútorokra, informácíós rendszerekre és 

különböző térburkolatokra, melyek k,özül majd a kiviteli terve

zés során kell választani 

TERVEZETT UTCABÚTOROK 
ÉS PARKBERENDEZÉSI TÁRGYAK 
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6. MÁSZÓ "TERPLASZTIKÁK' 

E.P(T!:5ZET: 

A kibővített kerítéssel körbezárt strand terület-

Belső funkciók tekintetében átvettük a TEMPERO által készitett 

tanuimanyterv elemeit, de a Sportcsarnok kedvezöbb elhelye

zése és a két létesítmény kőZötti közvetlen átjárhatóság bizto

sítása érdekében az óriás csúszdát a versenymedence 

ellenkező- ÉNy-i - végénél javasoltuk elhelyezni 

Az építészeti munkarészben további javaslatot tettünk egy 

olyan változatra is, mely a tervezett új kazánházat a TEMPERO 

által tervezett öltöző és lelátó épülettel osszekapcsolva, egy 

épületegyüttesbe helyezi el, hangsúlyos városképi elemet ké

pezve az uszoda és a Sportcsarnok közölt 

g. Zöldfelületfejlesztés 

A meglévő növényállomány védelme mellett elsősorban hazai 

honos növényegyüttesek kiegészítő telepítése, az új gyalogos 

sétányok mentén. 

TERVEZETTJÁTSZÓTEREK 
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TERÜLETI MUTATÓK 

Korlátlan közhasználatú közpark funkciójú önálló 
telek 

T elek terület: 
Beépítés mértéke: 

133.725 m2 
max. 2% 

A tervezett 1500 fh sportcsarnok - jégcsarnok
hoz tartozó jogi telekhányad A korlátlan köz
használatú közpark funkciójú telek felé kerítés
építési tilalom. 

T elekrész terület: 
Beépítés mértéke: 

23.190 m2 
22,6% 

Meglévő strand telek kerítéssel lehatároiható 
bővítménnyel együtt 

Telekrész terület: 
Beépítés mértéke· 

22.732 m2 
13% 

A kialakltott új telek teljes területe (a fenti két te
lekrész együttes összege) 

T elek terulet 
Beépítés mértéke· 

45.922 m2 
17,83% 

A sportliget keretövezeti besorolása IZ jelü, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény terület. A 
tervezett beépítés és telekstruktúra megfelel a fent jelzett keretövezet általános építésszabályozá
si e!őirásainak. 
A részletes szabályozást a későbbiekben kötelezően elkészítendö szabályozási terv fogja rögzíte
m 
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A TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSE 

Sportcsarnok 
o Építömesteri munkák 
o Épületgépészeti munkák 
• Elektromos munkák 
• Sporttechnológia 
• Kazánház és kazánházi technológia 

ll. Sportcsarnok környezetrendezési munkái 
o Térburkolalak + mütárgyak 
• Zöldfelü letek, utcabútorok 

lll. A sportlétesítményeket kiszolgáló infrastruktúra 
• Utak - autóparkolók 
• Külsö közmüvek 

IV. Teniszpályák és szabadtéri labdapályák 
• ÖltözöépOiet 
• Meglévö pályák felújítása 

V. Színpadtér 
• Esővédő üvegtetö + színpad 

VI. Játszóterek átépítése, felszerelések korszerűsítése 
• Burkolalak 
• Játszőszerek - felszerelések 
• Kapcsolódó zöldfelületek 

VII. Görzenál 
• Pályilk 
o Kerítésfal 

VIli. Zöldfelületi fejlesztések 
• Évelövirág bemutatókert 
•Rondella 

IX. A park általános felúj[tása 
• Zöldfelületek felújítása, fák, cserjék ifjítása 
• Kerti utak 

Mindösszesen: 

1.388.000.- eFt 
319.000.- eFt 
172.000.- eFt 
21.000.- eFt 
64.500.- eFt 

1.964.500.- eFt 

25.500.- eF t 
39.000.- eFJ 

64.500.- eFt 

60.600.- eFt 
88.293.- eF t 

148.893.- eFt 

14.500.- eFt 
14.700.- eF t 

29.200.- eFt 

15.000.- eFt 15.000.- eFt 

4.000.- eFt 
7 300.- eFt 
3.500.- eFt 

14.800.- eFt 

7.000.- eFt 
3.000.- eFt 10.000.- eFt 

5.500 - eFt 
1.200.- e Ft 

6.700.- eFt 

7.000.- eFt 
37.040.- eF! 

44.040.- eFt 
2.297,633,- eFt 

ÉP!TÉSZET. 
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Tetvezö: 

1998. december hó 

LAND-A Kft. 
1075 Budapest Károly krt. 9. 

AndorAnikó 
táj- és kertépitész mémök 
Kam.sz.: 01-0028 

A& D Stúdió Kft 
1122 Budapest Városmajor u. 74. 

Lázár Antal 
épltészmérnök 
Karn sz.:01 -0016 

Stocker György 
épnészmérnök 
Kam.sz.:01-1913 

LAND·AKft. 
1075 Budapest Károly krt. 9. 

Karádi Gábor 
táj- és kertépftész mérnők 
Kam.sz.:01-0028 

MÉLY-TERV Kft 
1097 Budapest Lónyay u. 28. 

Or. Arató Lászlóné 
mályápRömérnök 

KÖZLEKEDÉS Kft 
1051 Budapest Bécsi u. 5. 

RhorerÁdám 
út- és közlekedéstervező mérnök 

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ A TANULMÁNYTERV KESZITÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ IRODÁK ÉS TERVEZÖK SZERZÖI JOGGAL VEDETT SZELLEMI TULAJDONA 



Földmérési alaptérkép 
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lll Üzemi épület 

D Szín 

lll Vetített sík 



18/2002. (VII. ll.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 

a Budapest X. kerület, Újhegyiút-Harmat utca- Hangár utca- Bányató 
utca által határolt terület Kerületi Építési S~abályzatának és Szabályozási 

Tervénekjóváhagyásáról 
Egységes szerkezetben 3. 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (l) bekezdés, illetve az épített környezet alakításáról és védel
méről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §(3) bekezdés c) pontjában foglaltak 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A szabályozási előírások hatálya 

l. § (l) A jelen szabályozási előírások hatálya a Budapest, X. kerület, Újhegy városszerkezeti 
egységén belül az Újhegyi út- Harmat utca- Hangár utca- Bányató utca által határolt tömb
re terjed ki. 
(2)1 A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasz
nálni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, 
építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Orszá
gos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 25311997. (XII. 20.) Korm. rende
let (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 4611998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabály
zatról szóló 4711998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi telepü
lésrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 4811998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szab
ványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási terviapon e rendelet előírásai
ban foglaltaknak megfelelően szabad. 
(3) A jelen szabályozási előírások csak a tervvel - a jelen előírás mellékletével együtt érvé
nyesek. 

Az előírások alkalmazása 

2.§ (l) A szabályozási tervben (a továbbiakban: tervben) 

a) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani: 

az övezeti besorolást, 

a folyamatos vonallal jelölt szabályozási vonal at, 

a különböző rendeltetésű területek és telkek övezeti határait, 

a telkek rendeltetését, és az azokhoz tartozó övezeti jellemzőket, 

1 Módosította: 38/2004. (VI. 24.) sz. rendelet. Hatályos: 2004. VII. l-től 
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a kijelölt építési helyeket, valamint 

az épületekre és az építménymagasságra vonatkozó megkötéseket; 

b) irányadónak kell tekinteni az a) pontban nem szereplő valamennyi szabályozási ele
met. 

(2) A kötelező erejű elemek módosítása csak a terv előzetes módosításávallehetséges. 
(3) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az (l) bekezdés a) pontjában nem említett 
rajzi elemek tájékoztató jellegűek, ezért a jelen szabályozás megváltoztatása nélkül, az építési 
hatósági eljárás keretében ezektől eltérő megoldás is engedélyezhető. 

Építési korlátozás 

3. § (l) A terven jelölt mikrohullámú sávban a magassági korlátozás határa 40, illetve 45 m. 
(2) A Harmat utca dél-nyugati oldalán lévő 120 kW-os nagyfeszültségű vezeték védőtávolsá
ga az MSZ 151 szerint betartandó. Építmény a tengelytől 18m-en, gázfogadó állomás 24m
en kívül helyezhető el. 
(3) A terület a repülőtér zajgátló védőövezete közé tartozik. 

Telekalakítás 

4.§ (l) A terven jelölt helyen és módon telekalakítás végezhető. 
(2) A területen a terv szerint megosztott telkek tovább nem oszthatók. 

Közterület-szabályozás 

5.§ (l) Az Újhegyi úthozcsatlakozóana meglévő fedett uszoda és az oktatási központ között 
20 m széles közterületet kell kialakítani. 
(2) A Harmat utca szabályozási szélességét az intézmény-területből az Újhegyi úti szakaszon 
a terven jelölt módon növeini kell. 

Keretövezet módosítás, közterület szabályozás 

6. § (l) A 42444/22 hrsz-ú ingatlan egy része az "I" központi vegyes intézményterület keret
övezetébőlaK-SP keretövezetbe került. 
(2) A 42444/22 hrsz-ú ingatlan egy részét a Harmat utca közterületéhez kell kiszabályozni. 
(3) Az Újhegyi úthoz csatlakozóan új közterületet kell kialakítani a 42444/25 hrsz-ú ingatlan
ból. 
(4) A 42444/25 hrsz-ú ingatlan egy részét a Harmat utca közterületéhez kell kiszabályozni. 
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Területfelhasználás 

7.§ (l) A terv területe belterület, építési szempontból 

- beépítésre szánt és 

- beépítésre nem szánt területekből áll. 

(2) Abeépítésre szánt terület: 

a) intézményterületek: 1-X/Ú-1 

b) városi jelentőségű kiemel t sportterületek: K-SP-XIÚ-1, K-SP-XIÚ-2, 

K-SP-XIÚ-3, K-SP-X/Ú-4 

(3) Abeépítésre nem szánt területek közlekedési területek. 

A területfelhasználási egységekre vonatkozó általános előírások 

8. § (l) Az új építés az érvényes építési szabályoknak és a jelen övezeti előírásoknak megfele
lően lehetséges. 
(2) A terven kötelezően bontandónak jelölt - a telekalakítást érintő - épületek elbontását a 
telekalakítás előtt el kell végezni. A terven jelölt építési helyen új épületek építése előtt a bon
tásokról gondoskodni kell. Bontandónak jelölt épületben a felújításon, karbantartáson, illetve 
életveszély elhárításán kívül építési munka nem végezhető, funkcióváltás nem engedélyezhe
tő. 

(3) A telkekre vonatkozó építési övezeteket, övezeteket, azok határait és paramétereit a terv 
ingatlanonként, illetve telektömbönként tünteti fel. 
(4) A terv területén a szabadonálló beépítési mód kötelező. 
(5) Új épületet/építményt elhelyezni az erre kijelölt építési helyen belül lehet. Ennek hiányá
ban a meglévő állapotot, illetve az általános szabályokat kell irányadónak tekinteni. 
(6) A területen új épület létesítése, vagy meglévő létesítmény terhelési viszonyainak megvál
toztatásával járó beavatkozás, vagy az eredeti terep l ,O m-nél mélyebb megbontásával járó 
földmunka - tekintettel a volt agyagbánya, illetve bányagödör feltöltésére - csak az érintett 
területre vonatkozó részletes talajmechanikai szakvélemény alapján kidolgozott terv szerint 
végezhető. 

(7) Minden telekhez biztosítani kell: 

a) a közterületről a gépjárművel közvetlenül történő megközelíthetőséget, 

b) a látogatói- és tehergépjármű forgalom elkülönítését, 

c) a rendeltetésszerű használathoz szükséges közműellátást (vízi- és energiaközművek), 

d) a használat során keletkező hulladék ártalommentes ideiglenes elhelyezését, valamint 
annak elszállítását, 
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e) a rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjárművek telken belüli elhelyezését az 
OTÉK 42. §-ában előírtak szerint. 

Központi vegyes intézményterület 
(1-XIÚ-1) 

9.§ (l) A 42444/21 hrsz-ú- l-es jelű telek- határai változatlanok. 
(2) A meglévő oktatási intézmény épülete a terven jelölt módon bővíthető, oktatás, nevelési, 
illetve szállás jellegű intézményépülettel, az alábbi paraméterek betartása mellett: 

a) a telek területe: kialakult, 

b) a telek beépítésének mértéke: legfeljebb 35 %, 

c) a megengedett építménymagasság: legkisebb a meglévő, legnagyobb 15,0 m, 

d) aszintterületi mutató: 2,0, 

e) a telek területének legalább a 35 %-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 

(3) AzOTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű gépjárműtárolót telken belül kell biztosítani. 

Városi jelentőségű kiemeit sportterül et, modellező sportpálya elhelyezésére 
(K-SP-XIÚ-1) 

10. § (l) Kiemeit sportterületen a meglévő modellező pályák és kiszolgáló épületei helyez
kednek el (a 3. jelű terület). 
(2) A 42444/23 hrsz-ú telek Hangár utca menti kerítését és a szélső modellező pályát a közút 
szabályozásának megfelelően át kell helyezni, illetve át kell építeni. 
(3) Az építési helyen belül a meglévő épületfunkciók bővíthetők az alábbi paraméterek betar
tása mellett: 

a) a telek terület: kialakult, 

b) a telek beépítésének mértéke: legfeljebb 10 %, 

c) a megengedett építménymagasság: legkisebb a meglévő, új építésnél 4 m, legna
gyobb a meglévő, új építésnél 8 m, 

d) a szintterületi mutató: 0,3, 

e) a telek területének legalább a 20 %-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 
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(4) A Hangár utcai kerítés mentén lévő 3m széles tároló sáv a kerítés áthelyezése után vissza
építhető. 

(5) Az OTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű gépjárműtárolót a telken belül kell kialakítani. 

Városi jelentőségű kiemeit sportterület, közpark (Kőbánya Sportliget) 
(K-SP-XIÚ-2) 

ll. § (l) A kiemeit sportterületen (4-es jelű terület) a meglévő közparki funkciók mellett az 
alábbi funkciók helyezhetők el: 

meglévő sportpályák felújítása, öltöző építése, 

szánkózódomb, központi játszótér, 

rondella és évelő bemutatókert, 

napozórét és színek kertje, 

görzenál, 

szabadtéri színpad, 

kutyaiskola, kutyafuttató. 

(2) Az övezetben az alábbi paramétereket kell betartani: 

a) a telek területe: kialakult, 

b) a telek beépítésének mértéke: legfeljebb 2 %, 

c) a megengedett építménymagasság: legfeljebb 4 m, 

d) szintterületi mutató: ---
e) a telek területének legalább 75 %-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 

(3) A közpark gyalogos megközelítése az Újhegyi út, a Harmat illetve Bányató utcák felől 
kialakítandó gyalogos főútvonalon történhet. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy alkalmasak 
legyenek a megkülönböztetett járművek közlekedésére. 
(4) A területen belül a sportpályák, a kutyaiskola és a görzenál területei kerítéssel elválasztha
tóak a közparktóL 
(5) Az OTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű gépjárműtároló a Harmat és Bányató utcák menti 
közterületi parkolókban biztosítható. 
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Városi jelentőségű kiemeit sportterül et, sportcsarnok elhelyezésére 
(K-SP-X/Ú-3) 

12. § (l) A kiemeit sportterületen többfunkciós sportcsarnok (jégcsamok) és azokat kiszolgáló 
létesítmények helyezhetők el (5-ös jelű terület). 
(2) A létesítmény elhelyezéséhez a 42444/25 hrsz-ú telekből új telket kell kiszabályozni a 
terven jelölt módon. 
(3)2 

(4) Az építési övezetben az alábbi paramétereket kell betartani: 

a) a telek területe: legalább 1,5 ha, legfeljebb 2,5 ha, 

b) a telek beépítésének mértéke: legfeljebb 35 %, 

c)3 a megengedett építménymagasság: legkisebb 4 m, legnagyobb 15 m, amelybe a 
csúszda és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmény nem tartozik bele. 

d) a szintterületi mutató: 1,0, 

e) a telek területének legalább 35 %-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 

(5) A létesítmény gyalogos főbejáratai az Újhegyi úthoz csatlakozó közterületről, illetve a 
Bányató utca felől alakíthatóak ki. 
(6) A gépjárművel való megközelítés elsősorban a Bányató utca felől, illetve biztonsági bejá
rat az Újhegyi út felől biztosítható. 
(7)4 

(8) A létesítményt mindenképpen a feltöltés-anyag alatti termett rétegre mélyalapozással kell 
alarozni. 
(9) 

Városi jelentőségű kiemeit sportterül et, uszoda és strand elhelyezésére 
(K-SP-XIÚ-4) 

13. § (l) Az intézményterületen a sportolás és a strandfürdő, illetve azokat kiszolgáló létesít
mények helyezhetők el (2. jelű terület). 
(2) 42444/22 hrsz-ú telek területe bővítendő a terven jelölt módon. 
(3) Az építési övezetben a meglévő fedett uszoda és strand funkciók megtartása mellett elhe
lyezhetők: 

versenymedence lelátóval és öltözőkkel, 

ülőmedence, pezsgőmedence, 

2 Hatályon kívül helyezte: 4512006. (IX. 15.) sz. rendelet. Hatálytalan: 2006. X. l-től 
3 Módosította: 4512006. (IX. 15.) sz. rendelet. Hatályos: 2006. X. l-től 
4 Hatályon kívül helyezte: 45/2006. (IX. 15.) sz. rendelet. Hatálytalan: 2006. X. l-től 
5 Hatályon kívül helyezte: 4512006. (IX. 15.) sz. rendelet. Hatálytalan: 2006. X. l-től 
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vízicsúszda, 

vízgépészeti akna, 

kazánház, 

a strand bejáratánál pénztárak és kis üzletsor épületei, 

a meglévő étterem átépítése, bővítése, szállás és szolgáltató rendeltetéssel történő ki
egészítése. 

(4) A (3) bekezdésben felsorolt építmények elhelyezése az alábbi paraméterek betartása mel
lett lehetséges 

a) telekterület legalább 2 ha, legfeljebb 3 ha, 

b) a telek beépítésének mértéke: legfeljebb 35 %, 

c) a megengedett építménymagasság: a legkisebb meglévő, új építésnél 4 m, legna
gyobb a meglévő, új építésnél15 m, 

d) aszintterületi mutató: 0,6, 

e) a telek területének a 35 %-át zöldfelületként kell fenntartani és kialakítani. 

(5) Az új telekterület bekerítése a meglévő áttört kerítéshez alkalmazkodóan alakítandó ki. 
(6) Az OTÉK 42. §-ban előírt mennyiségű gépjárműtároló a Harmat utcai új közterületen ki
építendő parkolóban biztosítandó. 

Köztekedési területek 

14. § (l) A Harmat utca szabályozása a terv szerint változik, a többi út szabályozása változat
lan. 
(2) Az Újhegyi úthoz csatlakozó új közterületet vegyes használatú útként kell kiépíteni. 
(3) A Harmat utcában közterületi parkolók építendők ki, illetve a Bányató utcában a meglévő 
parkolók bővítendők. 
(4) A Harmat utcában az Újhegyi úttól a Hangár utcáig a kerékpárutat ki kell építeni. 
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Zöldfelületek, zöldfelületi létesítmények 

15. §(l) A jelenlegi növényállomány védelméről a fejlesztés során gondoskodni kell. 
(2)6 Fakivágás csak érvényes fakivágási engedély birtokában lehetséges. A kivágott fák pótlá
sáról a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és 
fejlesztéséről szóló, a 41/2006. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelettel módosított 
67/2004. (XII. 17.) számú kőbányai önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell gondos
kodni. 
(3) Építési engedély, csak táj- és kertépítészeti terv benyújtásával adható meg. 
(4) A meglévő növényállomány védelmemellett elsősorban a hazai honos növény-együttesek 
telepítendők az új gyalogos sétányok mentén. 
(5) A zöldfelületek szakszerű fenntartásáról, gondozásáról a telektulajdonosoknak kell ren
delkezniük. 

Közműlétesítmények 

16. § (l) A terület beépítése csak teljes közművesítés mellett lehetséges. 
(2) Az új közművek telepítésénél az MSZ 7487 és MSZ 7048/1-3 szabványok, valamint az 
ágazati szabványok betartandók. 
(3) A park területén feltöltésbe kerülő közművek fektetésénél a talajmechanikai szakvéle
ményben előírt fektetési előírásokat a biztonság érdekében szigorúan be kell tartani (munka
gödör alja tömörítendő, és az utakat, közműveket minimum 50 cm vastag tömörített ágyazati 
rétegre kell építeni). 
(4) A park területén lévő locsolóhálózatot és a park közvilágítását az új beépítések, valamint a 
kertészeti terv figyelembevételével át kell építeni. 

Értékvédelem 

17. §(l) A területen védett épület nem található. 
(2) A BVKSZ 5. sz. melléklete alapján Kőbánya Sportliget a városkép, a növényzet értéke és 
az idegenforgalom szempontjából védett közpark. 
(3) Ha a területen földmunkát végeznek, a beruházónak előzetesen bejelentési kell tennie a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, hogy az esetleges leletmentést el lehessen végezni. 

Környezetvédelem 

18. § (l) A talaj védelme: 

a) A fejlesztés során a tervezett épület földmunkái során előkerülő földfeleslegként ki
kerülő törmelékes feltöltést el kell szállítani a helyszínről és legális lerakóhelyen kell 
deponálni. 

b) Talajszennyezést okozó tevékenység nem folytatható a tervezési területen. 

6 Módosította: 18/2007. (IV. 20.) sz. rendelet. Hatályos: 2007. V. l-től 



9 

(2) A víz védelme: 

a) A felszíni vizeket lehetőség szerint a zöldfelületen kell visszatartani és elszivárogtat
ni. 

b )7 A sportlétesítmények vegyszerrel kezelt technológiai vizeit tisztítás nélkül kerti lo
csolásra nem lehet alkalmazni. 

(3) Zajvédelem: 

a) A környezeti zajforrások esetében az elsőfokú zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási 
határértéket kell kérni, a határértékek betartását mérési szakvéleménnyel kell igazol
ni. 

b) A tervezett új épületek építési engedélyezési eljárása során minden esetben az épít
ményekkel kapcsolatosan zajvédelmi, akusztikai munkarész (terv) készítendő, mely
nek ki kell térnie a terület környezetében lévő védendő épületekre is. 

c) A 411984. (I. 23.) EüM rendeletben rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékek be
tartandók. 

d) Határértéket meghaladó zajjal járó tevékenység a területen nem engedélyezhető. 

e) Hangosító berendezés üzemeltetésére csak az illetékes hatóság engedélye alapján ke
rülhet sor. 

(4) Levegővédelem: 

a) Az engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni, hogy a levegőterhelést oko
zó források nem okozhatnak határértéken felüli légszennyezettséget, és nem léphetik 
túl az emissziós határértékeket sem. 

b) Fentiek betarthatóságát a további tervfázisokban szakértői vizsgálattal bizonyítani 
kell. 

c) A betartandó határértékeket - anyagfajtákat figyelembe véve - a módosított 14/200 l. 
(V. 9.) sz. KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. 

d) Levegőterhelést okozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez enge
dély szükséges. Az engedélyt a további tervfázisok készítésével egyidejűleg kell be
szerezni, melyhez teljesíteni kell a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9.§ előírásait 

e) A felszín alatti mélygarázsok létesítése során be kell tartani a "munkahelyre" vonat
kozó levegőminőségi előírásokat és az OTÉK ide vonatkozó követelményeit is. 

7 
Módosította: 4512006. (IX. 15.) sz. rendelet. Hatályos: 2006. X. l-től 
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(5) Hulladék-kezelés: 

Az intézményekben és a közpark területén gondoskodni kell a rendszeres, intézményes 
(távlatban) szelektív hulladék gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és elszállításáról. 

Záró rendelkezések 

19. §(l) Jelen önkormányzati rendeletakihirdetés napján lép életbe. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2411996. (VI. 4.) sz. önkormányzati rendelettel 
jóváhagyottR-35957 tt. számú Részletes Rendezési Tervnek az l. § (l) bekezdésében megha
tározott területet érintő előírásai hatályukat vesztik. 

György István 
Polgármester 

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. július 12. 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 
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