
j'] . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a jelenlegi védettség tekintetében Kőbánya épített és természeti környezetének 

átfogó vizsgálatáról szóló jelentésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A helyi építészeti értékek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, 
őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A helyi védetté nyilvánításról 
vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról, 
kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzat rendeletben dönthet. 

2011. szeptemberi ülésén a Képviselő-testület megalkotta a 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati 
rendeletet az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről (a továbbiakban: rendelet), 
amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §(l) bekezdés b) 
pontja szerint természeti területet és más védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület 
esetén rendeletben a települési - Budapesten a fővárosi - önkormányzat nyilvánít védetté. A 
kerületi önkormányzat képviselő-testületének tehát a természeti értékek tekintetében nincs 
felhatalmazása rendeletalkotásra, ugyanakkor javaslatot tehet a fővárosi önkormányzatnak a 
jogszabályi szintű védettség biztosítása érdekében. Jelen előterjesztés ennek megfelelően 
bemutatja a jelenleg védettség alatt álló értékeket, majd a Képviselő-testület áprilisi ülésére készül 
előterjesztés a további, védettségre javasolt értékeinkrőL 

Az épített örökség helyi, fővárosi és országos védettségű értékei 

A rendelet l. melléklete helyrajzi szám szerint rögzíti a helyi védettségű építészeti értékek körét. A 
rendelet előkészítéseként összeállított értékvédelmi kataszter I. üteme a helyi védelemre javasolt 
építészeti értékek mellett számba vette a fővárosi védettségű és az országos szintű védettséget 
élvező műemlékek körét is (előterjesztés 3. melléklete). Az értékvédelmi kataszter I. ütemeként a 
szabályozási tervvel rendelkező területeken található építészeti értékek felmérésére került sor. Az 
értékvédelmi kataszter elkészítésének II. üteme a készülő kerületi városrendezési és építési 
szabályzat (KVSZ) javaslatainak alapján indítható, várhatóan 20 ll. IV. negyedévében. 

A rendelet alapján lehetőség van a védett építészeti értékek megóvásának, felújításának 
támogatására is. Az önkormányzati költségvetési források korlátossága miatt a 2012. évben nincs 
lehetőség az értékvédelmi támogatás pályázati rendszerének elindítására, azonban a védett 
építészeti értékek felújításának normatív szabályozását az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek 
figyelembevételével továbbra is fontosnak tartjuk. 

A országos és fővárosi védettségű természeti értékek 

l. Országos, törvényi védettségek: 

a) a Tvt. alapján ex lege védettség alá tartozik a Budapest X. kerület, Felsőrákosi réteken található 
közel 18 ha nagyságú lápterület (előterjesztés 4. melléklete ), 

b) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény a Rákos
patak teljes kerületi szakaszát ökológiai folyosóként, annak környezetét pedig az országos 
ökológiai hálózat magterületeként jelöli meg (előterjesztés 5. melléklete ). 



Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény tartalmazza az ökológiai 
hálózat és az ökológiai folyosó fogalmát Ez utóbbi törvény 14. §-a alapján a térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti tervének 
készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi és tájvédelmi 
szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni. 

Országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az 
országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot 
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a 
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek, 
Ökológiai folyosó: kiemeit térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő 
részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb 
élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására, 
Magterület kiemeit térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe 
olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző 
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és 
számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, 

c) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 37. § (l) bekezdése szerint 
műemléki védelemben kell részesíteni azokat a temetőket és temetkezési emlékhelyeket vagy a 
temetőknek azokat a részeit, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és 
művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei. 2012. január l-jétől Nemzeti emlékhely a Budapest, 
Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcellája. 

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 40. § szerint a védetté 
nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos ingatlanok, a 
közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek. 
A védetté nyilvánításról szóló rendelet sajátos viszonyok esetén ettől eltérően is kijelölheti a 
műemléki környezetet. 

A törvény alapján miniszteri rendelet nyilvánította védetté az alábbi, műemléki ingatlanon, illetve 
műemléki környezetben található parkokat 
da) a Kincsem park, 
db) a Dreher-villa környezete (Csajkovszkij park), 
dc) a Conti kápolna előtti kert, 
dd) a Szent László tér, 
de) a Népliget teljes területe, 
df) a Budapest X. kerület, 41446, 4144 7, 41448 helyrajziszámú, volt sörgyári együttes. 
Ez utóbbi védelem célja az 1918 előtt emelt épületek és kert építészeti, ipartörténeti és kerttörténeti 
értékeinek védelme. 

Az értékvédelmi kataszter fenti helyszínekre vonatkozó kivonata az előterjesztés 6. mellékletét 
képezi. 

2. Helyi jelentőségű védettség: 

A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: R.) 5. melléklete tartalmazza a városkép, a növényzet értéke 



és az idegenforgalom szempontjából védett közparkok, terek, kertek, temetők, fasorok felsorolását. 
A védett közparkok közé sorolja az alábbi területeket 

a) Népliget, 
b) Óhegy park, 
c) Újhegyi park, 
d) Kőbányai Sportliget, 
e) Csajkovszkij park, 
t) Rottenbiller park. 

A R. minden, a főváros területén található temetőt védett természeti értékként jelöl meg. 

A R. szerint védett fasornak minősülnek az alábbiak: 
a) az Üllői úti kétoldali ostorfa, 
b) a Gitár utcai kétoldali platánsor, 
c) az Ihász utcai kétoldali platánsor és 
d) a Sírkert utcai kétoldali gesztenyesor. 

A R. 53. §-a az erdőterületeket három kategóriába sorolja a célzott területfelhasználás módja 
szerint: - turisztikai erdők E-TG 

védelmi, véderdők E-VE 
védelmi, védett erdő, természeti területek E-TT 

A Budapest X. kerület területén található erdők besorolása: 
a) Új köztemető körüli véderdő E-VE 
b) Finemmechanikai Zrt. mögötti kiserdő E-VE 
c) V árasszéli telep mögötti kiserdő E-VE 
d) Dömsödi úti kiserdő E-TG 
e) Felsőrákosirétekés a Rákos-patak menti erdőterület E-TG 
t) Felsőcsatári úti kiserdő E-TG 
g) Fehér úti és a vasút mellett húzódó erdőterületK-SP 
h) Akna utcai bányaterület az E-TG övezetben van, de gyakorlatilag erdőterület nem található rajta 
i) Alkér utcai kiserdő (Vadaspark) övezetbe nem sorolt 

A védett parkok zöldfelületi elemzése az előterjesztés 7. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. február 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jllj 
Dr. Szabó Kfisztián 
jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... ) határozata 

a jelenlegi védettség tekintetében Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó 
vizsgálatáról szóló jelentésről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi védettség 
tekintetében Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó vizsgálatáról szóló jelentést 
elfogadja. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2011 (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVUJ. törvény 57. § (3) 
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény. l. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (l) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

l. Általános rendelkezések 

1.§ 

(l) E rendelet célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó, 
műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település 
építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása. 

(2) A település értékei - tulajdonformára tekintet nélkül - a nemzet kulturális kincsének 
részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő 
bemutatásuk közérdek 

(3) Az épített környezet helyi értékvédelemi feladata különösen: 
a) a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, 

településtörténeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti és esztétikai szempontból 
védelemre érdemes: 
aa) településszerkezet, 
ab) településkép, 
ac) település karakter, 
ad) épületegyüttesek, 
ae) építmények, épületek és ezek egyes részei, 
af) utcaképek és látványok, 
ag) műtárgyak, Elöszám: ...... /.' ..... db 

malléklet 
Elöadó: 

ah) szobrok, emlékművek, síremlékek, 
ai) növényzet LJL:::;;....~~~~:....l,;.~~+lfl:.-.~~~oo....~ 
(továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása, 
nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való 
megismertetése. 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 
elősegítése. 

(4) Az (l) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében a Kőbányai 
Önkormányzat rendeletével a megóvandó értékeit kerületi helyi védettség alá helyezi. 
(továbbiakban helyi védettség) 

(5) A helyi védettség alá tartozó értékekjegyzékét e rendelet l. melléklete tartalmazza. 

l 



2.§ 

E rendelet alkalmazásában 
a) Védett településszerkezet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat, 

telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal. 
b) Védett településkarakter: az Önkormányzat által védetté nyilvánított a településépítészet 

jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának 
együttese. 

c) Védett településkép: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcakép, az épített és táji 
környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet elemeit 
egyaránt magába foglalja, így Irulönösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, 
műtárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat A védett településkép része lehet a 
terület (területrészek) használati módja. 

d) Védett épületegyüttesek: azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek, 
amelyek történelmi, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari 
szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó, és amelyeket 
az Önkormányzat védetté nyilvánított. 

e) Védett épület, építmény: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, 
építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, 
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból 
jelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden 
alkotórésze - ideértve a kiegészítő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint -
amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt nevesíti, a használati mód is. A 
rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati 
módja is, amelyen a védett épület, építmény áll. 

f) Védett épületrész: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely 
egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet 
különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, 
illetve különleges tartószerkezete. 

g) Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté nyilvánított, a d) és e) pontok alatt fel 
nem sorolt műszaki alkotás, műtárgy (különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), 
utcabútorzat, díszkút, kerítés,határkő). 

h) Védett növényzet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely 
fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél 
fogva védelemre érdemes. 

i) Értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) 
által készített olyan szakvizsgálat, amely feltátja és meghatározza a ténylegesen 
meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre 
érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, 
történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit. 

j) Védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték 
teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, 
általános esztétikai értékcsökkenést eredményez. 

k) Főépítész: a rendelet alkalmazása szempontjából a települési főépítész. 
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2. A helyi védettség keletkezése és megszűnése 

3.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület 
rendelettel dönt. 

(2) A rendeletnek tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás-megszűnés tényét, 
b) azonosító adatokat (területhatár, házszám, helyrajzi szám, a védett érték konkrét 

elhelyezkedése), 
c) a védetté nyilvánított értékek ismertetését, 
d) a védelem célját. 

(3) A védetté nyilvánításhoz, illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni a főépítész 
véleményét. 

4.§ 

(l) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha 
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy 
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette, 
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg 
d) a védett érték magasabb (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. 

(2) Az (l) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a helyi védelem az állami vagy 
fővárosi védelemhatálybalépésének napján külön intézkedés nélkül megszűnik. 

(3) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban - a 6. § kivételével - a védetté 
nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelőerr alkalmazni. 

3. Általános eljárási szabályok 

5.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy 
jogi személy, írásban kezdeményezheti a polgármesternéL A védelemre településrendezési 
tervművelet vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. 
(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) Egyedi védelemre javasolt érték esetén: 
aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, 
emelet ajtó), 
ac) a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, pl. irodalom, fotók), 
ad) a kezdeményezés indoklását. 

b) Területi védelemre javasolt érték esetén: 
ba) az együttes megnevezését, 
ba) körülhatárolását, 
be) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, 
bd) a kezdeményezés indoklását. 

(3) A hiányos kezdeményezés előzetes helyszíni szemle után - amennyiben az erre vonatkozó 
felhívásra nem egészítikki-érdemi vizsgálat nélkül elvethető. 
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(4) Műemléki, illetve fővárosi helyi védelem alatt álló érték - országos vagy fővárosi helyi -
védelmének megszűnése esetén mindenkor vizsgálni kell a kerületi védelem alá helyezés 
elrendelésének indokoltságát Az országos, illetve a fővárosi döntést e rendelet 
alkalmazása szempontjából a helyi (kerületi) védelemre vonatkozó kezdeményezésnek 
kell tekinteni. 

6.§ 

(l) A helyi védelemre irányuló kezdeményezést nyilatkozattételre meg kell küldeni a 
Főpolgármestemek, hogy a Fővárosi Önkormányzat megindítja-e a fővárosi védettség alá 
helyezési eljárást. 

(2) Amennyiben a főpolgármester 30 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a fővárosi eljárást 
megindítja a javaslattevő egyidejű értesítése mellett, úgy kerületi eljárás a fővárosi 
döntésig fliggőben marad. 

(3) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a javasolt értéket fővárosi védettség alá helyezi, 
úgy a helyi (kerületi) eljárás a javaslattevő egyidejű értesítésemellett lezárul. 

(4) Amennyiben az (l) bekezdéssel kapcsolatos megkeresésre a Főpolgármester 30 napon 
belül nem nyilatkozik, azt úgy kell érteni, hogy a Fővárosi Önkormányzat a javaslatot 
elvetette. 

(5) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat jelzi, hogy a fővárosi helyi védelemmel 
kapcsolatos eljárást megindítja, de utóbb (legkésőbb l éven belül) mégsem dönt védelem 
alá helyezésről, úgy a javaslattal a kerületi önkormányzat ismét érdemben foglalkozik. 

7.§ 

(l) A védelemmel kapcsolatos eljárás megindításáról a főépítész által, szükség esetén szakértő 
bevonásával készített előterjesztés alapján, az önkormányzat szakbizottsága dönt. 
(2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálat szükséges, 
továbbá be kell szerezni: 
a) a főépítész szakvéleményét, 
b) az Önkormányzat Szakmai Bizottságának - a főépítészi szakmai vélemény ismeretében 

kialakított álláspontját. 
(3) Indokolt esetben be lehet szerezni a védendő érték jellegétől fliggően a műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint a szakértők véleményét. 
(4) Az előkészítéshez beszerezhető még az érintett helyi, szakmai társadalmi szervek, 
egyesületek álláspontja. 

8.§ 

(l) A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően - a helyben 
szokásos módon hirdetmény formájában 30 napra közhírré kell tenni. 
(2) A kezdeményezéssei kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt 
tehetnek. 
(3) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki 
számára biztosítani kell. 

9.§ 

(l) A helyi védettség elrendelésétől és megszüntetéséről értesíteni kell: 
a) Az ingatlan tulajdonosát (illetve képviselőjét), a tulajdonosi jogok gyakorlóját és a 
haszonélvezőt, 
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b) Budapest Főváros Önkormányzatát, 
c) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, 
d) az illetékes Földhivatalt, 
e) az illetékes építésügyi hatóságo t, 
f) területi védelemnél az érdekelt közmű-üzemeltetőket, 
g) a javaslattevőt. 

(2) Az ingatlantulajdonosok, illetve használék a közös képviselő útján is értesíthetök 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

4. Az ideiglenes védettség 

10. § 

(l) Az Önkormányzat, a védelemre javasolt épületegyüttest, épületet, épületrészeket, 
építményeket, szobrokat, emlékműveket, síremlékeket, utcabútorzatot, növényzetet 
a) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy 
b) ha a védelemre j avasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti, 
soron kívül, legfeljebb egyéves időtartamra, rendelettel ideiglenes védelem alá helyezheti. 

(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre 
meghosszabbítható. 

(3) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(4) Az ideiglenes védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével, illetve 
a védetté nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépéséveL 

(5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás 
nem indokolt, az ideiglenes védettséget- az ideiglenes védelem elrendelésének rendjében
meg kell szüntetni. Az ideiglenes védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 10.§-ban 
felsoroltakat értesíteni kell. 

5. A helyi védelme alá helyezés és a helyi védelem törlése 

ll.§ 

(l) A helyi védelem alá helyezésről és a védelem törléséről - az Önkormányzat Szakmai 
Bizottságának előzetes véleménye ismeretében - a Képviselő-testület e rendelet l. számú 
mellékletének módosítása keretében rendelettel dönt. 

(2) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét a hatályos jogszabályok 
alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetni. 

(3) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

6. A védett értékek fenntartása, hasznosítása 

12.§ 

(l) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége. 
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek 

megfelelő használattal kell biztosítani. 
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(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 
megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot- a hatályos jogszabályok keretei között
az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja. 

7. A védett értékekre vonatkozó különös szabályok 

13.§ 

(l) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési, vagy bontási 
munka, illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a 
védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét, különösen 
a) a védelem alapját jelentő épülettömeg, tetőforma, homlokzati jelleg megtartását 

(homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok, stb.) 
b) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és a településszerkezet védett értékeivel 

való összhang követelményét, 
c) egyes építmények, építményrészek bövítése, átalakítása során a védelem alapját képező 

részek megtartását 
(2) Védett értékek környezetében építési tevékenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal 

utcaképi, településszerkezeti összhangban végezhető. 

14.§ 

(1) A védett értéket érintő építési munkához, a rendeltetés akár részleges megváltoztatásához 
a vonatkozó építésügyijogszabályok szerinti engedélyek vagy tudomásul vétel szükséges. 

(2) A védett értéket érintő építési munkák megítélése során a vonatkozó építésügyi 
jogszabályokban előírt tervdokumentáció és - amennyiben fellelhető - az ehhez csatolt 
eredeti tervek másolatának felhasználásával vizsgálni kell: 

a) a védett érték beavatkozással érintett részének a jelenlegi állapotot bemutató (felmérési) 
dokumentációját, 

b) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést, 
c) a munkák által érintett építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának (fénykép)

dokumentációját, 
d) a zöldterületet, illetve növényzetet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és 

növényjegyzéket, valarnint a kialakításra vonatkozó kertészeti dokuffientációt. 
(3) A védett értéket érintő építési munkával kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben 

más jogszabály eltérőerr nem rendelkezik- be kell szerezni az illetékes Tervtanács szakmai 
véleményét. 

15.§ 

(l) A védelem alatt álló értékek megóvása, megőrzése, felújítása érdekében - a vonatkozó 
építési jogszabályok keretei között - az illetékes I. fokú építésügyi hatóság kötelezheti a 
védelem alatt álló, valamint védett együtteseket érintő, védett területen található épületek, 
illetve építmények tulajdonosait, valamint használóit 
a) a jókarban tartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésére 
b) a védett értékek vagy látványt el éktelenítő idegen részek eltávolítására 
c) a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló 

munkálatok elvégzésére. 

6 



(2) Az (l) bekezdés szerinti munkálatok elvégeztetésére a főépítész és a Tervtanács is 
javaslatot tehet. 

(3) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok 
szerint, tűrni köteles. 

(4) A kötelezettség teljesítésével összefliggő költségek viselése, valamint az ellenőrzés 
végrehajtása tekintetében az irányadó jogszabályokat kell figyelembe venni. 

16.§ 

(l) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok 
megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 

(2) A védett egyedi, épületegyütteshez tartozó, illetve védett épületrészeket tartalmazó helyi 
érték a védelem fennállása alatt nem bontható el. 

(3) Védett építmény teljes, vagy jelentősebb részleges bontására csak a védelem 
megszüntetése után kerülhet sor. A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás 
engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe 
(épületeibe) történő beépítése, vagy azok megőrzése előírható. 

(4) A védett településrész jellegzetes szerkezete, telekosztása, utcavonal-vezetése 
megőrzendő. 

17.§ 

(l) A védett területen az építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és 
természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építetni, lehet 
átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve fenntartani. 

(2) A védett épületen, építményen, illetve védett épületrészt tartalmazó létesítményen, ezekkel 
érintett telken hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve az épület funkciójával 
összefliggő reklámot vagy cégért. 

(3) A védett építményerr új parapet-kanvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége nem 
helyezhető el. 

(4) A védett építményerr csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység helyezhető el. 
Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményerr 
legfeljebb egy távköztési berendezés (antenna) helyezhető ellehetőleg takartan. 

18.§ 

(l) Védelemmel érintett közterület csak a teljes területre kitetjedő, a védett érték, látvány 
szempontjait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítható ki, újítható fel. 

(2) A közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép 
jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani. 

8. A védett építmények fenntartásának támogatása 

19.§ 

(l) A védett értékek fenntartását és felújítását az Önkormányzat támogatja. Ezen támogatás a 
védett értéknek a szokásos jó karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel 
összefliggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására 
kompenzálása szaigáL 
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(2) Az Önkormányzat az (l) bekezdés szerinti támogatás céljára, a saját tulajdonában álló 
védett értékek fenntartására rendeletében keretösszeget állapít meg. 

(3) Az önkormányzat a védett értéket fenntartó tulajdonosok (használók) számára- fenntartási 
kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében - segítséget nyújt az évente 
meghirdetett Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap pályázata keretében. 

(4) Az önkormányzati támogatás odaítéléséről az Önkormányzat illetékes szakbizottsága dönt. 
(5) A támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámolási szabályokról az Önkormányzat a 

kedvezményezettel támogatási szerződést köt. 

20.§ 

(l) A helyi védelemmel érintett létesítmények felújításával kapcsolatos esetleges 
adókedvezmény a vonatkozó adójogszabályok keretei között, az ott meghatározott 
feltételekkel vehető igénybe. 

(2) A védett építmény felújításának végrehajtását - az esetleges adókedvezmény igénybe 
vétele céljából- kérelemre a polgármester igazolja. 

21.§ 

(l) A védett értékeknek az l. § (l) és (2) bekezdésben rögzített céloknak megfelelő 
fenntartása, felújítása, jó karbantartása elismeréseként az Önkormányzat a védett értéket 
fenntartó tulajdonosok (használók) számára díjat alapít, melyet oklevél és tábla átadásával 
fejez ki "Elismerés Kőbánya épített öröksége megőrzéséért. Évszám." megnevezésseL 

(2) Az elismerő oklevelek odaítéléséről- a főépítész szakmai javaslata és az önkormányzat 
illetékes szakbizottsága véleményének ismeretében- a Képviselő-testület dönt. 

(3) Az elismerő okleveleket a polgármester minden évben a Kulturális Örökség Napján adja 
át a kitüntetetteknek, akik jogosultak a védett épületet, építményt az erről szóló, e célra 
rendszeresített egységes táblával megjelölni. 

9. A védett értékek nyilvántartása és megjelölése 

22.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezett értékekről önkormányzati nyilvántartást (értékkataszter) is 
kell vezetni. Ez a nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet A nyilvántartás 
vezetéséről a polgármester gondoskodik. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték: 
a) megnevezését 
b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), terület határát (utca, tér, közterület, telek) 
c) a tulajdonos, kezelő (bérlő) nevét, címét 
d) helyszínrajzot 
e) a rendeltetés és használati mód megnevezését 
f) a védelem elrendelésére vonatkozó döntés másolatát 
g) fotódokumentációt 
h) a védett értéket érintő hatósági intézkedésekjegyzékét (iktatószámát) 
i) minden egyéb adatok, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel 

összefiiggésben a nyilvántartást vezető minden egyéb adatot, amelyet a megőrzendő érték 
szempontjából a védelemmel összefil.ggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. 

(3) A védett ingatlant érintő testületi, illetve hatósági döntésről a nyilvántartást egy másolattal 
értesíteni kell. 
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l O. A védett értékek megjelölése 

23.§ 
(l) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt- annak értékeit nem sértő módon

az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni, az alábbi szöveggel: 
"Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat által védetté nyilvánított helyi érték. 

Évszám." 
(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról- külön eljárás nélkül - a polgármester 

gondoskodik. 
(3) A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tűrni köteles. 
(4) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az Önkormányzat a környezethez 

igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt 
tartalmazó táblával megjelölheti. 

ll. A helyi védelem irányítása 

24.§ 

(l) A helyi védelmet a polgármester a főépítész közreműködésével irányítja. 
(2) A helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a Jegyző a 

Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik. 

12. A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben 

25.§ 
(l) Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének 

érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a 
velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyt kell kapni uk. 

(2) Az (l) bekezdésben foglaltak érvényesüléséről a polgármester gondoskodik. 
(3) Önkormányzati támogatással felújított védett értékek időszakos - szervezett -

bemutatásáról és annak feltételeiről az Önkormányzat és a kedvezményezett a 19. § (5) 
bekezdése szerinti támogatási szerződés keretében megállapodhat 

13. Szabálysértés 

26.§ 
(l) Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, illetve 

az azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez -
amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minősül - szabálysértést követ el és 
pénzbírsággal sújtható. A szabálysértéssel okozott kár megtérítésére a polgári jog általános 
szabályai az irányadók. 

(2) Szabálysértést követ el és 30 OOO Ft-ig teijedő pénzbírsággal sújtható az, aki a védett érték 
megjelölését eltávolítja vagy megrongálja. 
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ZÁRÓRÉSZ 

27.§ 

(l) E rendelet végrehajtásáról - a képviselő-testületi és bizottsági hatáskörbe utalt döntések 
kivételével--- a polgármester gondoskodik. 

(2) A helyi védelemmel kapcsolatos szakmai előkészítő feladatokat az önkormányzati 
főépítész látja el. 

(3) A védetté nyilvánítással kapcsolatos eljárási és szakértői költségeket az Önkormányzat 
viseli. 

28.§ 

(l) Ez a rendelet 20 ll. szeptember 26-án lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a településrendezési tervek előkészítése, illetve a már elfogadott 

tervek felülvizsgálata során figyelembe kell venni . 

.i..._\. \ l ~;'.;;t;\;Z !\'~:;;:~;> 
Kovács Róbejt J:.; i 
polgármester,';,\ ii/ / 

\~~~. -~\5~.?;1' 

·<~·1!_-~---~~:>' 
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l. melléklet a 341201 l (IX 26.) önkormányzati rendelethez: 

w~~--
,, 

""' i l ,, ' "' l ' ' ' 
!~· Egyedileg védett épiiletel(: ' l 

L= l 

~~Sor 
Utca, házszám: Hrsz.: Jelenlegi funkció: Eredeti íiuikció: !~pítés:z· . , f'Jpités éve: ; sz; ,Tetvez() ' 

l. Korpanai utca 4. - 38965/l Irodaház Gottschiig Agoston Dura Tamás 1898. 
Endre utca 1/a Rum és Likőrgyára 

és lakása 
2. Korpanai utca 12. 38 945 lakóépület lakóépület és hentes SorgAntal 1889. 

műhely 
3. Halom utca 9. 39068/l lakóépület lakóépület Dura Tamás l 897, jobb 

oldali 
oldalszárny 
1937., 
Rehabilitáció 
s felújítás: 
2002. 

4. Füzér utca 27/a 39055/4 lakóépület lakóépület Pink Béla és 1931. 
Rácz Márton 

5. Liget utca 40.- 39152 lakóépület lakóépület Jakab Arpád 1900. 
Ónodi utca 9. 

6. Bolgár utca 13. - 41540/116 lakóépület lakóépület 1930 körül 
Cserkesz utca 19/b műhelyekkel műhelyekkel 

7. Martinovits tér 2. 41795 Torockó Vendéglő Szalai István, majd Schöntheil 1906. 
és ABC Routh György Richárd 

vendéglője 
8. Martinovi ts tér 3. 41794 lakóépület vendéglő 1840 körül, 

1905 
(átalakítás, 
bővítés) 

9. Kápolna utca 25 - 41811 lakóépület üzlettel lakóépület üzlettel Lernberger 1894. 
Martinovics tér 10. Alfréd 

10. Kelemen utca 14. 41749 lakóépület lakóépület Pech Sámuel 1899. 
ll. Ihász utca 12. 41760 lakóépület lakóépület Dura Tamás 1898. 

12. Ihász utca 8-10. 41760 Asztalosárugyár Sorg Antal Rt. 1910, 
(DIF A és HE VIT Asztalos gyára valamint 
Kft.) 1920 körül 

13. Kelemen utca 5. 41549 lakóépület + lakóépület + 1910 körül 
műhelyépület lakatosműhely 

14. Kelemen utca 7. - 41548 lakóépület lakóépület 1910 körül 
Cserkesz utca 35. 

15. Cserkesz utca 39.- 41552 zeneiskola igazgatói villa Menyhért 1923-24 
Lámpagyár utca Miklós 
22. 

16. Gergely utca 26. 41853 orvosi rendelő + "Jézus Mária" 1890 körül 
lakások vendéglő (kocsma) 

17. Gergely utca 30.- 41870 lakóépület + 1890 körül 
Salamon utca l. műhelyépület lakóépület, 

1900 körül 
műhelyépület 

18. Kőér utca 7/b 41871/8 Richter Gedeon Paszomány gyár 1920-as évek 
gyár irodái 

19. Kápolna tér 4. 41454 ált. iskola községi elemi 1887. 
iskola 

20. Petrőczy utca 18. 42020/3 lakóépület lakóépület (villa) 1930 körül 

21. Korpanai utca 9. 38 960 lakóépület MA V tisztviselők 1887 körül, 

ll 



lakóháza 1900. 
22. Sörgyár utca 16. 41028/7 használaton kívül Kőbányai Serfőző -- 1890 körül 

Rt. Igazgatói villa Bővítés: Bővítés: 

VidorEmil 1922-24. 
23. Kápolna tér 3. 41453/4 lakóház P eltehetöle g 1860 körül 

plébánia, majd 
elemi iskola 

24. J ászberényi út 41018/2 lakóház irodaház 1900-as évek 
eleje 

25. Sirkert utca 27. 42514 lakóépület lakóépület 1898 körül 
26. Harmat utca -Ihász 41451/6 lakóépület lakóépület 1880 körül 

utca sarok ( munkáslakóház) 

27. Harmat utca 24. 41332/4 lakóépület 1870 körül 
későbbi 

kiegészítéssel 
28. Gyömrői út 46-48. 422 0 8 Richter Gedeon Magnezit Ipari Hajós Miklós 1890., 1941 

gyár Művek gyártelep 
bejáratának 
átalakítása 

29. Gergely utca- (42137/74) öntvényalakos kőkereszt 1890. (pléh-
Noszlopy utca kőfeszület pléhkrisztussal Krisztus) 
sarok 1945. 

(öntvény) 
30. Márga utca- 41889/l lakóépület Szalámigyár 1880 körül 

Gergely utca 46. 
31. Harmat utca 20. - 413 34 lakóépület lakóépület 1959-60. 

Nyitra utca l. 
32. Harmat utca 23. 41450/2 lakóépület "Jenő otthon" dr. vitéz Kiss 1942. 

lakóéQ_ület Tibor 
33. Harmat utca 26. 41332/5 lakóépület "Antal otthon" dr. vitéz Kiss 1942. 

lakóépület Tibor 
34. Sörgyár utca 3 5. 41237 lakóépület lakóépület Obrist Vilmos 1924. 

35. Kerepesi út 81. 40690/8 lakóépület vámház Budapest 1899. 
Székesfv. 
MémökíHiv. 

36. Kőbányai út 47/a 38440/25 lakóépület vámház Budapest 1899. 
Székesfv. 
MémökiHiv. 

37. Körösi Csoma út 39135 Fővárosi Bajcsy Terhes nők otthona dr. Kotsis 1928. 
24-26. - Ónodi Zsilinszky Kórház és szülőintézete Endre, 
utca 15. Gizella Sinkovits Lajos 

rehabilitációs 
osztálya 

38. Uj köztemető, 42536/l bejárati épület bejárati épület Cziegler Győző 1903. 
Kozma utca 

39. Maglódi út 89-91. 41062/l Fővárosi Bajcsy Fővárosi Bajcsy Szabolcs 1929-34., 
Zsilinszky Kórház Zsilinszky Kórház Ferenc, 1945. 

Rirnanóczy 
Gyula 

40. Üllői út 108. 38317/1 szálloda vámház Budapest 1899. 
Székesfőváros 

MémökiHiv. 
41. Gitárutca 21-23. 41270/3 Vidor Emil 1910 körül 

Sörgyár utca 23. 

42. Gergely utca 112/c 42137/95 gyárkémény gyárkémény 1900 körül 

43. Harmat utca 26. 41332/6 lakóépület mezőőri lak XIX. sz. eleje 

44. Kolozsvári utca 2. (39204) BKV áramátalakító BKV áramátalakító 1910 körül 

45. Kőbánya-alsó vá. 38925/3 vasútállomás vasútállomás vitéz 1944. 
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46. 

47. 

Maláta utca 14. 41014/10 

Ohegy utca 50. 42090/16 

Petrőczy utca 23.- 41900 
Márga utca 20. 

Márga utca 9. 41904 

Gitár utca 5. 41282/l 

Gitár utca 8. 41311 

Gitár utca 12. 41309 

Gitár utca 13. 41286/l 

Gitár utca 14. 41308 

Gitár utca 16. 41307 

Gitár utca 18. 41306 

41305 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

raktár 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

Kőbányai 

Biztonsági 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

vadászlak 

lakóépület 

Sorg Rt. 
Levente Egyesület 
és Tisztviselői 

lakóépület (villa) 

lakóépület (villa) 

lakóépület (villa) 

Brodesser villa 

nyaraló 

lakóépület (villa) 

Kamarás sy 
Jenő 

Schöntheil 
Richárd talán 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

Trebint 
Ágoston 

SorgAntal 

1840 körül, 
1890 körül 
XIX. sz. elej e 

1909 körül 

1942 körül 

1920 körül 

1912. 

1910 körül 

1910. 

1910 körül 

1906 körül 

1914. 
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Hölgy utca 34. 38967 lakóépület 

Hölgy utca 38. 38 969 lakóépület lakóépület + 
húsfiistölő, szárító 

Hölgy utca 40. 38 970 lakóépület lakóépület 

Füzér utca 42. 38 994 lakóépület Lakóépület + 
rendőrörs, fogda, 
bábaintézet, 
hatósági orvosi 
rendelő 

Füzér utca 44. 38 993 lakóépület lakóépület 
kocsmával műhellyel 

Füzér utca 46. - 38 992 gyár, (FIMVILL, Kornmer és Székely 
Hölgy utca 25/a FŐ KEFE) Fém és Bronzáru 

Füzér utca 34/a 39002 lakóépület lakóépület 

Füzér utca 3 8/b 38 998 lakóépület lakóépület 

Füzér utca 32. 39003 zeneiskola és óvoda 
lakások 

39177 lakóépület üzlettel 

39178 lakóépület 

39164 lakóépület 

Grátz Dániel 1896. 

1870., 1888. 
( emeletráépít 

Schusbeck Pál 

1867 körül, 
1909. 
(emelet-
ráépítés és 
oldalszárny) 
Rehabilitáció 
s felújítás: 
2003. 

Grátz Dániel 1903. 
Homlokzat 
felújítás: 
2003. 
1930 körül 

Lernberger 1895. 
Alfréd 

Grátz Dániel 1900. 
Rehabilitáció 
s felújítás: 
2001. 
1880-1890 
körül 

Massa Viktor, 1884., 1896. 
DauszÁdám 

1880. körül 

emeletráépíté 
s: 
1940. 
1894. 
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utca 8. 41771 lakóépület 

Gergely utca l O. - 41822 VII. számú 
Ihász utca 18. Vámhivatal 

Gergely utca 14. 41828 lakóépület 

Gergely utca 16. 41829 lakóépület 

Gergelyutca 18.- 41830 lakóépület alagsori 
Kelemen utca 18. műhellyel 

41827 

Kelemen utca 20. 41833 lakóépület, alagsori 
műhellyel 

Kelemen utca 24. 41833 lakóépület, alagsori 
műhellyel 

Kelemen utca 26. 41834 lakóépület 

Kelemen utca 30. 41836 lakóépület 

Kelemen utca 32. 41837 lakóépület 

Kelemen utca 34. 41438/l lakóépület 

Kelemen utca 36. 41838 lakóépület + üres 
raktárépület 

Kelemen utca 27. 41047 lakóépület 

Kelemen utca 29. 41846 lakóépület 

Kelemen utca 35. 41843 lakóépület 

41746 lakóépület 

41754/l lakóépület 

lakóépület 
lakatosműhellyel 

X. kerületi 
Rendőrkapitányság 

lakóépület + istálló 

A Sorg Rt. 
igazgatói villája 

lakóépület alagsori 
mühellyel 

lakóépület, alagsori 
mühellyel 

lakóépület, alagsori 
műhellyel 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

Réczy 

Dura Tamás 

Komor Marcell 
- Jakab Dezső 

SorgAntal 

Grátz Dániel 

SorgAntal 

SorgAntal 
(átalakítás) 

Grátz Dániel 

Skorka Mihály 

Skorka Mihály 

SorgAntal 

SorgAntal 

1870 körül 
oldalhatáron 
álló lakóház) 
1889. 
(zártsoní 
beépítés) 
1927. 
(emeletrá-

1896. 

1898-1902 

1925. 

1906. 

1905. 

1910. 

1930 körül 

1910 körül 

1910 körül 

1930. 

1906. 

1930 

1930. 

1890 körül 

1898. 

1931. 
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Salamon utca 9. 41867 1880. 

Salamon utca ll/b 41866/l 1930. 

Mádi utca 9. 41387 lakóépület lakóépület (villa) 

Mádi utca ll/a. 41386/2 lakóépület lakóépület SorgAntal 1933 körül 

Mádi utca 15/b. 41339 lakóépület lakóépület 1914 körül 

Mádi utca 19. 41341 lakóépület lakóépület (villa) 1910 körül 

Mádi utca 22. 41344 igazgatói villa 1910. körül 

utca 4. 41390 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Richárd 

Nyitra utca 7. 413 37 lakóépület szövetkezeti 1914. 
lakóépület 

Nyitra utca 8. 41388 lakóépület (villa) Beta Géza 1911. 
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Nyitra utca 9. 41338/1 lakóépület lakóépület Kallós Sándor 1935. 

Nyitra utca 10. 413 85 lakóépület lakóépület Beta Géza 1908. 

Nyitra utca 12. 41384/2 lakóépület lakóépület Beta Géza 
(valószínűleg) 

Nyitra utca 14. 41381 lakóépület üzlettel lakóépület üzlettel Beta Géza 1911. 

Nyitra utca 16. 41380 lakóépület lakóépület Beta Géza 1911. 

Nyitra utca 15. 41345 támfalkerítés 1930 körül 

Márga utca 26. 42014 lakóépület Schöntheil 1909. 
Richárd 

Márga utca 28. - 42015 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Óhegy utca 21/b Richárd 
Petrőczy utca 24.- 42011 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Márga utca 22. Richárd 

42009 lakóépület lakóépület 1909. 
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Lezárva: 2012. január 19. 
Hatály: 200l.XII.27.-
Joganyagok - 8005/200 l. (MK !56.) KöM tájékoztató - a természet védelméről szól 

tr ' tll( t t~ t Q_ t t-
QL et& ,0(&:JttJ l~L 

Jogtár 
Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önk. Polg. Hivatali551 0000-2-42 

l. oldal 

8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről 

l. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §(2) bekezdése alapján védett lápokjegyzékét a 
23.§ (4) bekezdésében előírtak szerint, mellékelten közzéteszem. 

2. A lápok a Tvt. 28. § (4) bekezdése értelmében országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősülnek. 
3. A jegyzék nem tartalmazza a külön jogszabályok alapján országos jelentőségű védett természeti területeken található lápokat 
4. A tájékoztató a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, 

Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. 
§-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető: 

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről; 
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes környezet, a növény- és állatvilág megőrzéséről. 
5. A tájékoztató mellékletét képező jegyzéket a Környezetvédelmi Értesítő 2002. évi l. száma teszi közzé. A jegyzék a lápokkal 

érintett földrészleteket és területi kiterjedésüket tartalmazza. 

l Helység 

, X. Kerület 

l X. Kertilet 

X. Kerület 

Melléklet a 800512001. (MK 156.}KöM tájékoztatóhoz 

A Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található ex lege védett lápok 

Budapest 

r:::~~/llla -~--~~ --Terül:~!~:~ 
. - i 42807_il_ll_b___ l _'l,'l~ 

428071112 0,1804 
~---·-- . --------+-----------
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Felsőrákosi-rétek 

1.Eihelyezkedés 

A Felsőrákosi-rétek Budapest X. kerületében helyezkednek el a Rákos-patak északi 

partján. Több szétszabdalt része van. A fő területet a Túzok utca vágja két felé, ez a térkép bal 

oldalán lévő nagy összefüggő terület. 

Lábra. A Felsőrákosi-rétek védett területei. A kék vonal által határolt területek védettek 

Az összefüggő terület, amellyel foglalkoztunk, és amely országosan -ex lege- védett 

lápterület kb. !5 hektár nagyságú. 



Botanikai vizsgálatról rövidített leírás: 

A védett lápterületről Botanikai vizsgálat is készült. A területen talált növények ökológiai 
mutatóit (vízháztartás, hőháztartás, talajigény) összegezték, majd azok átlagát kiszámolták. 
Az átlagértékek alapján következtetni tudnak a terület víz,- hőháztartására és talajára. Ezek az 
ökológiai mutatók jellemzik a területet. Az ott élő növények indikátorként viselkednek, jelzik 
a terület állapotát. (szárazság, esetleges szennyezés, zavarás stb.) 
A Szegély terület alatt a Túzok utcát, illetve annak a védett, lápos felé néző két szélét értjük 
Az úton jelentős a taposás általi zavarás. A zavarástűrő fajok mellett jelentős a gyom illetve a 
kísérő fajok aránya. Társulástanilag leginkább a magaskórós (Petasitetum hybridi) társuláshoz 
áll legközelebb, de erősen gyomos. 
A magas-sás-rét: a magassásos társulás csoport tagja. Jellemző rá a parti sásfaj dominenciája., 
megjelenik a védett növények csoportja pid. mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) 
A Zsombék- semlyékesek: Ez a társulás is a magassásos társuláscsoport tagja, így hasonlóak 
jellemzőek rá, mint a magas-sás-rétre. Két mozaikosan összetartozó, de ökológiai mutatóiban, 
és fajkészletében is eltérő társulás alkotja. A zsombékos szélén előforduló értékes növény a 
mocsári gólyahír (Caltha palustris). 
A kiszáradó láprét: A láprétek társuláscsoport tagja a kiszáradó vagy kékperjés láprét 
(Molinetum coeruleae) Jellemzően laza, homokos talajon alakul ki, amely nyáron kiszárad. 
Legjellemzőbb faja a kékperje (Molinia coerula) Ez a rész a Felsőrákosi rétek legjobb 
társulása, védett növények potenciális élőhelye. Két védett növény található a mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus) és a komis támics(Gentiana pneumonanthe) 

A talajnedvesség vizsgálatokból megállapítható, hogy a magas-sás-réten volt a legnagyobb a 
talaj viztartalma, kissé alacsonyabb víztartalmú a kiszáradó láprét talaja. A legalacsonyabb a 
talaj vízszintje szegély régióban volt, ennek oka, hogy a terület magasabban fekszik a 
környezeténéL 
A legnagyobb leromlás a zsombékos területen látszott, ahol sok helyen tapasztalható, hogy a 
vízhiány miatt pusztul s zsombékot alkotó sás faj, amelynek következtében a zsombékok 
szétesnek. Ha a kiszáradási folyamat tovább tart, akkor az a többi terület degradálódásához 
vezethet, amely több értékes növényfaj eltűnését vonhatja maga után 

Kezelés: célja, hogy a meglévő állapotot fenntartsa, vagy azon természetvédelmi szempontból 
javítson. 
A nád visszaszorítására a legjobb módszer a kézi kaszálás. A kaszálás időpontját a területen 
található növények vegetációs idejéhez kell igazítani. Egy kora tavaszi vegetációs idő előtti 
és egy júliusi kaszálás az ideális. A nagy nyári hőségben a nádat nagyon megviseli a vágás, 
ezzel jelentősen csökkenthető az állománya. 
A másik fontos beavatkozás a terület talajvízszintjének emelése. Erre a legegyszerűbb 
megoldás a terület lecsapolását végző vízelvezető árok eldugaszolása. Ezzel jelentősen 
lehetne a terület szárazadása ellen tenni. Hasonló eredményt lehetne elérni a Rákos-patak 
mederszintjének emelésével, bár ez egy jóval bonyolultabb megoldás, de műszakilag 
kivitelezhető. 

A terület szélén lévő illegális szemétlerakók megszüntetése esztétikai szempontból 
mindenképpen szükséges. 

Ezt a területet a jövőben oktatási célokra is lehetne használni. Tanösvény kialakításával 
lehetne bemutatni egyrészt a terület élővilágát, másrészt tájtörténeti utazást is tehetne a 
látogató, hiszen ez a terület a Rákos-patak szabályozás előtti állapotát demonstrálja. 
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Budapest, X. kerület, Kőbánya 

Természetvédelmi szempontú kijelöléssei 
érintett területek 

ex lege védett láp 

~országos ökológiai hálózat- magterület 

~ országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó 

~ országos ökológiai hálózat - pufferterület 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
Kápolna  tér 
A Csajkovszkij park mellett. A Kápolna, Óhegy és Ihász utca kereszteződésében találjuk- 
1870 előtt is Kápolna térnek nevezték az itt álló Conti kápolnáról, amely 1937-ben épült. 
Ezen a téren szépek a gömbkőrisek, melyeket a gömbakácok helyett ültettek 1996-ban. 
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