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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Tárgyi Szabályozási       Tervvel kapcsolatos véleményezésünket megküldtük a Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához is, ahol alábbi véleményünk tulajdonképpen már 
korábban is ismert volt, hiszen azt az övezetátsorolással kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon 
és számos más alkalommal kifejtettük. 
 
Véleményünk alapja: 
A főváros északi és déli részein tervezett és részben megvalósulási fázisban lévő fejlesztések 
nagy szintterületi sűrűségét határozottan ellenezzük, mivel az új városrészek különböző célú 
forgalmi igényeinek jelentős része természetszerűleg Budapest, illetve a Kerületek közepe 
felé fog irányulni, ezzel aránytalanul megterhelve az erre használható közlekedési 
infrastruktúrát. 
Úgy tűnik, mintha a beruházói maximalizmusnak engedő önkormányzatok sokkal kevésbé 
törődnének a korábban épült lakótelepeik környezeti minőségével, amelyek ezeknek a 
közlekedő utaknak az útjába esnének,  mint amennyire büszkének látszanak az épülő új 
városrészeikre. 
 
Ennek a jelenségnek az enyhítésére határozottan kérjük, hogy: 
Az Árpád híd vonalától északra eső új városrészek észak-déli irányú gyűjtőútjai ne 
nyerjenek közvetlen összeköttetést az Árpád hídtól, illetve a Róbert Károly körúttól 
délre lévő lakóterületekkel. 
Konkrétan: 
- A Cserhalom utca – Esztergomi út vonal ne kapjon összeköttetést a Róbert Károly 

körúttól délre eső Esztergomi úttal, ez utóbbinak lakóutca jellege megmaradjon. 
- A Vizafogó utca – Népfürdő utca nyomvonal Árpád hídtól délre eső része kapjon 

forgalomkorlátozási védelmet. 
- A Rákos-pataktól (sőt, már a Róbert  Károly körúttól) északra eső városrészekben 

megfelelő keresztmetszeti kialakítással tegyék hangsúlyossá a kelet-nyugat irányú 



közúti közlekedést a Váci útig,  hogy inkább a Váci úton bonyolódjanak az új északi 
városrészek észak-dél irányú forgalmi igényei. 

 
A kelet-nyugat irányú hangsúlyos közúti kialakításokat kizárólag fenti ok miatt tartjuk 
fontosnak, mert ugyanakkor felelőtlenségnek tartjuk azt az elgondolást, hogy a 4500 új 
lakás gyermeknépessége a Váci út túloldalán lévő, intenzív építési sűrűségű régi 
lakótelepek intézményeit terhelje, naponta átkelve a Váci úton, vagy szülei gépkocsija 
növelje a másik lakótelep forgalmát. 
 
Egyéb véleményünk: 
 
Tudjuk, hogy miután már részben felépültek  - bár érthetetlen számunkra, milyen engedéllyel 
-  a 9 emeletes épülettömbök a tervezési terület egy részén a FSZKT és a KVSZ által az 
övezetátsorolási kérelem előtt egyaránt L2 jelű lakóterületnek minősített övezetben,  most már 
hiába mondjuk, hogy határozottan ellenezzük a jóval nagyobb beépíthetőséget megengedő 
keretövezetbe való átsorolást. (Hiszen eddig is hiába mondtuk…) 
Mindenképpen jóval kisebb beépítési sűrűséget szerettünk volna. Sajnáljuk, hogy a beruházók 
nem ismerik el a környezeti minőség vonzerejét, azt, hogy az emberek nem többszázlakásos 
falanszter-tömbökben szeretnek lakni, amelyek még akkor is falanszter jellegű látványt és 
közérzetet fognak nyújtani, ha majd széles, frissen fásított közterületek lesznek közöttük, és 
előttük lesz a Duna-part, a szemben lévő sziget talán hasonló látványával… 
A nagy épülettömbökkel való beépítés csak a daru-mozgások szempontjából célszerű… 
 
 
- Nem hatódunk meg az  „Ingatlanfejlesztők által megvalósítandó közterületi, közhasznú 

fejlesztések”-től sem. Az Alátámasztó munkarészekben ilyen címen felsorolt „vállalások” 
tulajdonképpen a beruházás eladhatóságának szempontjából az ingatlanfejlesztők jól 
felfogott érdeke. 

- Viszont felháborítónak tartjuk, hogy „A beruházás a távfűtést nem akarja kiépíteni a 
lakóterületen.”   Reméljük, hogy a FŐTÁV Rt. felajánlott áldozatvállalása talán jobb 
belátásra bírja a beruházókat? 

- A beruházók számára valóban kedvező, de talán kevésbé igazságos, hogy:  „A terület 
kedvező adottságai miatt a beruházónak a város számára regionális vezetéket nem kell 
kiépíteni, a közműhálózatok csak a terület ellátását szolgálják.”  

- A 70 hektáros területhez viszonyítva az összesen 4 hektár közpark és 3 hektár egyéb 
zöldfelület még mindig csak 10 %, ami  még az L1 jelű keretövezet előírásait sem elégíti 
ki. 

- A Kerületi Önkormányzat bölcs előrelátását és áldozatkészségét dicséri, hogy a tervezési 
terület egyes tömbjeiben területet biztosít közpark, vagy közintézmény céljára. 
Tulajdonképpen a beruházóknak vállalniuk kellene a várhatóan tízezer fős lakónépesség 
alapfokú ellátásának biztosítását  megfelelően szolgáló épületek megvalósításának 
költségét.  Az alapfokú ellátás megoldása a megnövekedett lakosság részére az 
Önkormányzatnak így is igen nagy plusz megterhelést fog jelenteni. 

- A közösségi közlekedés legkorszerűbb, legvárosiasabb formája a villamos. Javasoljuk a 
Cserhalom utca vonalában az új városrészen belül villamos közlekedés megvalósítását, 
célszerűen kialakított átszállási lehetőséggel a körvasútsori elővárosi vasúthoz, valamint 
az Árpád hídon közlekedő 1-es villamoshoz.  Ez a tervezési terület minden pontjáról kis 
gyaloglási távolsággal elérhető lenne és növelné a többi városrészbe irányuló közlekedési 
lehetőségek variációit. 

 



A szabályozással kapcsolatos javaslataink: 
 
A tervezett szabályozási előírások 2. § 3/A táblázatának kiegészítő szövegében  kérjük 
meghatározni százalékos arányban a „legalább 50 cm földtakarású tetőkert”  
beszámíthatóságát, de lehetőleg jóval kisebb arányban, mint ahogyan azt a BVKSZ 
megengedi. A pozsgás növények látványa ugyanis nem sokat ér, jobb minőségű tetőkertet 
pedig lakóközösség nemigen fog fenntartani… 
Fent kifejtett meggondolásból a 13. § („Zöldfelületek”) (5) bekezdését kérjük törölni, vagy 
megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a 20 cm vastagságú földben létesített tetőkert nem 
számítható be a kötelezően előírt  zöldfelületbe. 
 
 
 
Bizalommal kérjük Polgármester Urat, ne engedje, hogy a Kerület már itt lakó 
polgárainak életkörülményei, környezetük minősége csorbát szenvedjenek az új 
városrész  jövőben ideköltöző lakosságának közlekedési és alapfokú ellátási szükségletei 
miatt. 
 
Tisztelettel kérjük, hogy jelen véleményezésünket szíveskedjék a XIII. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületével is megismertetni. 
 
 
Budapest, 2006.  július 4. 
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