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Szakmai vélemény a Budapest lX. kerület,
Soroksári út 58. szám alatti 38021/34 hrsz.-ú
ingatlan fejlesfésére készült prezentációról

Tisztelt Ügyvezeté Úr!

A Budapest lX. kerület, Soroksári út 58. szám alatti 38021134 hrsz.-ú ingatlan fejlesãésére készült és

2018.03.23-án a Városfejlesãési Föpolgármester-helyettesi lrodán bemutatott prezentációról kérésére az

alábbi szakmai véleményt adom.

A Fövárosi Közgyúlés a25411993. (1994.11.1.) rendeletében (3802114 hrsz. alattl) helyi védelem alá helyezte

a Budapest lX. kerulet, Soroksári út 58. szám alatti tertrletet, a Julius Hennicke âllal1ï72-ben tervezett egykori

Közvágóhíd építményei építészeti értékeinek védelme érdekében. A ,,Budapest tervrajza, Frivisz Ferencz,

kiadja Rautmann Frigyes, 1881, részlet" címú térképen jelölt Közvágóhíd épületei így 1994 óta helyi

védettségú építményként állnak védelem alatt, jelenleg a 38021134 ês 38021127 hrsz.-ú ingatlanokon. Az

idóközben történt helyrajzi szâm változás a védelemre vonatkozó hatályos jogszabályban is átvezetésre kerül

a közeljövöben.

A Fóvárosi Közgyúlés fóvárosi helyi védelemben olyan építményeket, épületegyütteseket részeslt, amelyek

Budapest féváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti értéket jelentenek és

azok megóvása a jövó nemzedékek szâmára kiemelt fontosságrj. Az egykori Közvágóhíd építményei a

fóvárosi helyi védettségú épületek sorában minden bizonnyal a legjelentósebbek kÖzé tartoznak. Dr. Déry

Attila építészmérnök szakvéleményében kiemeli, hogy az eredetileg viszonylag igényes építészeti

megoldással épült együttes mára ugyan hiányossá vált, azonban a kelet-nyugati tengelyre szerkesztett,

nagyjából szimmetrikus, historizáló-eklektikus együttes több épületsora többségében még áll. így megórizhetó

a bejárat a két oldaliépületek északitagjával, a központilér azészakiés délicsarnok eredetiépületrészeivel,

a víztorony épÜletsora a torony két oldalicsatlakozó épületeivel, valamint a bejárati kapu, két oldalán egy-egy

monumentális talapzatra állított bronz szoborral és az oldalhatárokon álló eredeti egyemeletes és földszintes

épületek.

A fóvárosi helyi védelem alatt álló épületekre vonatkozó szabâlyok és a ,,Budapest fóvárosi helyi védettségú
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építészeti örökségének jegyzéke" jelenleg a településkép védelméról szóló 3012017. (1X.29.) Fóv. Kgy.

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) taláfhatók.

A Rendelet 30. S (1) bekezdése szerint a helyivédettségú építmény egésze nem bontható. A (2) bekezdés

a helyi védettségú építmény részleges bontását a védett érték szakszerú megtarthatósága érdekében,

feltételekhez kötötten lehetövé teszi. Ennek megfelelöen a helyi védettségú építmény részlegesen akkor

bontható, ha a bontani kívánt építményrész (az épilmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem

hordoz és a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá helyezést

megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.

A Rendelet 27-38. $ paragrafusai részletesen szabâlyozzák ahelyi védelem alatt álló ingatlanokon tervezett

beavatkozások lehetóségeit a védelmet megalapozó építmények és azok közvetlen környezete, tehát a teljes

ingatlan területének vonatkozásában egyaránt.

2017 öszén a Fövárosi Onkormányzat véleményezte (iktsz. FPH059/27-712017) a tárgyi területet is érintó

kerületi építési szabályzatot. Véleményében külön kitért arra, hogy a lehetóvé tett nagyobb beépítési

magasság és súrúség mellett a fejlesztések során biztosítani kell a területen a fóvárosi védelem alatt álló

épületállomány megírzését, kedvezó városképi megjelenését. A tervlapokról hiányzott továbbá a fóváros

védett építészeti örökségének a jelölése is. A Fóvárosi Önkormányzat2017-ben a TSZT-FRSZ felülvizsgálata

során azzal a kitétellel fogadta el a területet érintó beépítési súrúség illetve épület magasság növelését

(2017.07.13. VKKB ülës, 15212017. (07.13.) VKKB hat.), hogy a területen a fövárosi védelem alatt álló

épületállomány megórzésre kerü1.

A Rendelet 44. S (1) bekezdése szerint a településképi véleményezési eljárásban az építészeti-múszaki

tervdokumentáció értékelése során az építészeti minöség, a helyi építészeti örökség és az építészeti érték

védelme, valamint a telepulésképhez és a környezethez való illeszkedést segító megoldások szempontjainak

kell érvényesülniük. A Rendelet 27-38. $ paragrafusaiban szerepló elóírások érvényesítése érdekében a

védett épületeken és közvetlen környezetükben tervezett fejlesztések volumene ezêrt véleményem szerint

messze el kellene, hogy maradjon a kerüleli szabályozásban biztosított beépítési paraméterek maximális

értékétö|. Településképi véleményezésre benyújtásra kerüló engedélyezési tervdokumentáció a teljes terület

vonatkozásában mutassa be a régi és új épületek viszonyát és az ütemezés szempontjából is vegye

figyelembe a védett értékeket.

A pénteken bemutatott látványos prezentációban ismertetésre került a fejlesztési terület városon belüli

elhelyezkedése, légi felvételen a terület jelenlegi épületállománya, jelezve a konzerválandó, az átépÍtendó és

a lebontandó épületeket, az új épülettömegek elrendezése, a különbözó funkciók volumene, a túzvédelmi

szabályok szerint szükséges, minimális távolságok, az épületek tervezett magassága, az egyes épülettömbök

funkciója és szemléletes látványterveken, több nézópontból a teljes terület új megjelenése.

Az egykori Közvágóhíd épületei szimmetrikus elrendezésben épültek az akkor még négy utca által határolt

területen. A Tózsde épülete a szomszédos telken, a Marhavásártér területén szintén erre a szimmetriára

szervezódött. A prezentációban bemutatott fejlesztói szándék is az, hogy az tij beépitésben ugyanarra a
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szimmetriatengelyre rendezetten legyenek elhelyezve az épületek, megtartva az egykori beépítés kapuzatát,

és a víztornyot. A csarnokok egymás felê nézö homlokzatai és a víztoronyhoz közvetlenül kapcsolódó

épületszárnyak újjáépítését is tervezik, de minden más végérvényesen elbontásra kerülne. Az egykori ipari-

kereskedelmi funkció kielégítésére kialakított szimmetrikus elrendezés megtartása abban az esetben hozhat

jó eredményt, ha az egyúttal az örökségvédelmi és a kapcsolódó városszerkezeti térkapcsolati igényekkel is

összhangba hozható.

A területen lényegesen több, eredeti állapotában fennmaradt vagy kisebb volumenú átalakítással

helyreállítható és múszaki szempontból is megórizhetö építészeti érték áll, mint amennyi a tervek szerint

megtartásra kerülne. Az új központi tér térfalaival - a csarnokok egymás felê nézö homlokzataival valamint a

víztorony ês a hozzá kapcsolódó épületek egy részével - ugyan igyekeznek a tervezett központi téren az

egykori hangulatot visszaidézni, azonban ez így a Közvâgóhíd máig fennmaradt épületállományának

hosszútåvon történö fennmaradása érdekében méltatlanul kevés és szakmai szempontból is kifogásolható.

Nyilvánvaló, hogy a terület nagy ívú fejlesztésével az itt álló védett építészeti értékek csak óriási

kompromisszumok ârán örizhetók meg, de ezeket a kompromisszumokat nem csak az örökségvédelem

oldaláról szükséges megtenni. A fejlesztói szándéknak is azonosulniakell azzal, hogy itt nem egy üres terület

áll rendelkezésre, hanem egy Budapest fejlödésében jelentós szerepet játszott, ma már örökségvédelem alatt

álló ipari emlék építészeti értékeinek megtartásával is számolni kell.

A prezentációban megtartandónak vagy újraépítendónek tartott épületrészeken túl a csarnokok

közterületek irányába nézó véghomlokzataiés egyes oldalhomlokzataiis jelentós értéket képviselnek,

valamint az oldalhatárokon álló épületek egy része szintén megtartásra érdemes, különösen a

víztoronyhoz kapcsolódó, jelenleg bontásra ítélt épületrészek.

Az örökségvédelem szakmai szempontjait tekintve a védett értékeket eredeti helyükön, lehetóség

szerint eredeti tömegformájukban, eredeti építóanyagukban, de legalább az eredetivel azonos

anyaghasználattal kell megörizni. Egy-egy homlokzati fal megtartása olyan módon, hogy az pusztán

takaró elemként funkcionál az új épület elótt, nem támogatható. Nem csupán egyes falak, hanem

épületek, épületrészek tömegének megtartásával kell biztosítani a régi értékek hosszútávú

fennmaradását, úgy hogy az az (tj hozzâtétellel szerves és harmonikus egységet alkosson. Az új

építmények a régi értékes épületek, épületrészek szépségének kiemelését is szolgálják. Ne a

megtartás kényszere legyen leolvasható a megtartott és az új épületek viszonyában.

Építészeti szempontból vizsgálva a terület fejlesztését megállapítható, hogy a tervezett beépítés

túlzottan intenzív, az épületek közötti légtér arány helyenként minimális. Az építészeti értéket hordozó,

megtartandó épületrészekhez jobban alkalmazkodó beépítési konfiguráció kidolgozására kellene

törekedni. A területre vegyes funkció - iroda, szálloda, kereskedelem, jelentös mennyiségú lakás -
tervezett, ezêrl az alapellátáshoz szükséges közintézmények biztosítását is szükséges volna

megoldani. A funkciók sokaságával, a környezó beépítésekkel jól múködó kapcsolatok

megteremtésével így egy igazán életteli városrész alakulhatna ki ennek a jelentós méretú területnek

a fejlesztése során.

Mint ismeretes, a fejlesztési terület a város egyik legdinamikusan fejlódö részén, országosan is
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jelentós középületek szomszédságában áll. Ennek megfelelóen az egykori Közvágóhíd területére

tervezett új beépítésnek igazodnia kellene a közeli Duna parton megvalósult, kiemelkedó színvonalú

modern városrészhez léptékében, a beépítés intenzitásában és építészeti minóségben egyaránt.

Ezen a helyen az átlagosnál lényegesen többet kellene nyújtani az épített környezet alakításának

vonatkozásában bármely funkcióra nézve.

A prezentációval kapcsolatban, ha az szélesebb körben ismertetésre kerülne, várhatóan konszenzus alakulna

ki a magyar szakmai közéletben, amely megerósítené a fent megfogalmazott értékelést. lsmerve számos

európai városban és Budapesten is azokat a fejlesztéseket, amelyek megtartották, értékózö módon

kiegészítették és kiemelték a régi értékeket, megállapíthatjuk, hogy azok rendre sikeresnek bizonyultak. Miért

ne történhetne ez Így a Közvágóhíd esetében is?

Budapest, 201 B. márciut,,Ll':
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