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„A fejlesztés azon céljával kapcsolatban, hogy „a
MOME Campus – Kreatív Innovációs és
Tudáspark” intézmény „túlnőjön a magyar kreatív
és kulturális életben betöltött szerepén”, és az
egyetem „Európa egyik vezető művészeti kutatófejlesztő műhelyévé, kreatíviparának szellemi
központjává váljon” - nem nyilvánítunk
véleményt.
Amint Hegyvidék Önkormányzatának adott
előzetes véleményünkben utaltunk rá, a
művészetekkel kapcsolatban többek között
zöldfelületekre asszociálunk. Szerintünk a
művészek egyik lényeges tulajdonsága a
környezeti érzékenység.

Döntést nem igényel.

Nem megnyugtató a tetőkert előírása a
szabályozási lapon, mivel ez az OTÉK szerint
bizonyos mértékig beszámítható a zöldfelületi
arányba, mely engedmény ráadásul csökkentheti
a talajszinten meglévő értékes zöldfelületek
területét.
A bsp érték - mint terepszint alatti beépíthetőség
része - marad „0,5”.
Mivel a Budakeszi út és a Zugligeti út forgalmi
szempontból telített, nem javasoljuk a gépjármű
forgalom növelését igénylő funkciókat.
A tervezett bővítések és átépítések
megvalósíthatósága szempontjából fontosnak
tartanánk az értékes faállomány felmérését és
léptékhelyes ábrázolását a szabályozási
tervlapon. „
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„Az oktatás tartalmi színvonala nem függvénye a
helyigénynek.
Aggodalmasnak tartjuk a tárgyi intézmény
területére vonatkozó beépítési arány 40 %-ról 50
%-ra való növelését és a zöldfelületi arány 50 %ról 40 %-ra való csökkentését.
Ez a beépítési sűrűségben kifejezve „1,0” bsá
érték „1,25” értékre való növelését jelenti. „

Elfogadásra nem javasolt.

schnier@levego.hu

A 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark
fejlesztésére irányuló, Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi
szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházást
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította.
A beruházási program fejlesztési igényei, illetve a nyertes
pályamű megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé a
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendeletben a területre meghatározott
beépítési sűrűség értékek felülvizsgálata.
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