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Bevezetés 
 
A szabályozási terv készítésének célja és szükségessége 

A szabályozási terv készítésének célja, hogy a 170204/97 hrsz.-ú ingatlanon lévő Erzsébet Áruház  
épülete új városképi megjelenésű arculattal felújításra kerülhessen - ami minimális beépítési 
intenzitásnövekedéssel is jár -, így a kerület tradicionális épülete ismételten teljes területen, 
megújult kereskedelmi – szolgáltató funkciókkal tudja fogadni az ide látogatókat. Az áruház 
épületének 2011-es év végi tűzkárokból adódó funkcióvesztése után mára jutott el oda, hogy a kor 
kereskedelmi – szolgáltató igényeit kiszolgáló kerületi jelentőségű intézmény nyithassa meg kapuit 
a meglévő épület teljes területén. 
Az intenzitásnövekedés mindösszesen annyit jelent, hogy az áruház épületéhez a sétáló utca 
felöl egy új tömeg jelenik meg, ahol kizárólag a közlekedést (a szinteket összekötő, és az 
akadálymentességet szolgáló liftek, lépcsők és mozgólépcsők) szolgáló funkciók kapnak 
helyet. Az áruház épületének meglévő bruttó kereskedelmi szintterülete nem növekszik. 

Fenti koncepció megvalósíthatóságának alapja, hogy az ingatlanra (és környezetére) szabályozási 
terv kerüljön elfogadásra, mivel jelenleg nincs hatályos szabályozási terv a területre. A kerületi 
településrendezési eszköz (KVSZ 2001) az ingatlanra nem határoz meg konkrét beépítési 
paramétereket (övezeti terv I-XX/Z építési övezet), pontosan azért, hogy a kerületközpont egyes 
területeire szabályozási terv vizsgálja meg és határozza meg a beépítés feltételeit. Ez összhangban 
van a BVKSZ vonatkozó előírásával amely kimondja, hogy: 

„40. § (2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új építményt 
elhelyezni, meglévő épületet bővíteni vagy annak funkcióját megváltoztatni csak KSZT alapján 
szabad.” 

Ezek alapján tehát szükséges jelen szabályozási terv elkészítése, amelynek feladata 
meghatározni az ingatlan (és környezetének) beépítési határértékeit, építési feltételeit, hogy 
a terület a kerület központjának jellemzően zártsorú szövetének szerves része lehessen. 
 
 
Jogszabályi környezet, az eljárás menete és a tervezési terület lehatárolása 

Jelen településrendezési terveszköz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a továbbiakban: Trk. - 
(a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 
46.§-ának (2) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogszabályi környezetben készül.  

„(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz… 
…b) 2014. július 1-től 2015. december 31-ig történő módosítása – amennyiben az a főváros 
településszerkezeti tervének módosítását nem igényli – a VI. fejezet eljárási szabályai szerint 
ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti 
Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet 
figyelembevételével,…„ 
 
A Trk. VI. fejezetének 32. § (4) bekezdése szerint: 

 „A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt 
teljesülnek: 
 a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
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 b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új 
munkahely megteremtését biztosítja, 
 c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 
 
Fentiek alapján a szabályozási terv az egyszerűsített eljárás szerint folytatható le, mivel a 
rendeletben foglalt kritériumok egyaránt teljesülnek a tervezési területre (a módosítások, 
fejlesztési szándékok figyelembe vételével) vonatkozóan. 
 

A tervezési terület lehatárolására javasolt a telektömbös lehatárolási „mélység”, mivel a 
terület évtizedek óta kialakult épületállománnyal rendelkezik, minimális a plusz 
beépíthetőségi lehetőség, és a Trk.-ban meghatározott kritériumok egyaránt teljesülnek. A 
Trk. vonatkozó 20. § (7) és (8) bekezdése szerint: 

„(7) Kerületi építési szabályzat telektömbre csak kivételesen készíthető, és akkor is csak 1:1000 
méretarányú szabályozási tervvel, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetében: 

 a) a szomszédos telektömb beépítése már kialakult, változtatást nem igényel, 
 b) az adott telektömb meglévő területfelhasználása eltér a környezetre jellemző, kialakult 

beépítéstől, vagy a környező lakosságot szolgáló intézmény, 
 c) a telektömb tervezett felhasználása a környezeti elemek állapotát nem befolyásolja 

kedvezőtlenül, valamint 
 d) nem együtt tervezendő településszerkezeti egység területén helyezkedik el. 

 (8) A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a 
szomszédos környezet jellemzőit is.” 
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1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK  
HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

 
1.1. Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok 

A tervezési terület Budapest átmeneti 
zónájának déli határán helyezkedik el, 
viszonylag közel a Duna menti- és az 
elővárosi zónához.  

Budapest belső zónájából észak-déli 
irányban kifelé vezető sugárirányú 
főútvonalhoz (Soroksári út – Helsinki út 
– Grassalkovich út) kapcsolódik már a 
kerületen belül a Topánka utca, amely 
a XX. kerület egyik legforgalmasabb 
utcája a maga 2x2 sávos kialakításával. 
Nemcsak a kerületen belüli jelentősége 
említendő, hanem a csatlakozó 
kerületek felé is jelentős forgalmat vezet 
le a Helsinki út és a Csepeli átjáró 
irányába. A tervezési terület az előbb 
említett, a kerület kelet-nyugati irányú 
belső főúthálózatához tartozó Topánka 
utca déli felén, arra viszonylag 
egységes, zárt térfallal néz.  

 

A tervezési terület elhelyezkedése 

 

A terület a kerület intenzív beépítésű, forgalmas észak-nyugati városrészében található, amelyet 
északról, nyugatról és délről intézményekkel és kereskedelmi-szolgáltató funkciójú 
létesítményekkel szabdalt lakótelepek, keletről pedig az Szent Erzsébet tér, Tátra tér irányában 
alacsony, jellemzően zártsorú kisvárosias lakóterületek szegélyeznek. 
 
A több évtizede kialakult beépítéseket magában foglaló terület a kerület fő központjának szerves 
része (önkormányzat, oktatási létesítmény, lakóházak és maga az Erzsébet Áruház  épülete), 
amelynek városképi megjelenése fontos tényező a kerület életében. Így az esetleges változásokkor 
annak formálódása, kívánatos városképi arculata kiemelt városépítészeti feladat. 
 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  Telefon: 3175-318 

XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által 
határolt területre vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 

7 

1.2. A hatályban lévő településrendezési eszközök vizsgálata 
 

Budapest főváros településszerkezeti terve 

A jelenleg hatályos 1125/2005.(V.25.) sz. Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT „II. 
Területfelhasználási” tervlapja a tervezési területet VT-VR„Városrészközpont vegyes terület az 
elővárosi zóna kivételével (szt. max. 3,5*)” részeként ábrázolja. Mindez tulajdonképpen 
megegyezik az elfogadás előtt álló új TSZT területre vonatkozó területfelhasználási javaslatával, 
ahol is VT-H kiemelt jelentőségű helyi központ terület jelölt. 

 

Fővárosi szabályozási keretterv, a BVKSZ előírásai 

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelettel jóváhagyott Fővárosi szabályozási keretterv a 
tervezési területet „I” jelű intézményterület keretövezetbe sorolja. 

A terület környezetében I és L7 jelű keretövezetek találhatóak, a Topánka utca KL-KT jelű célzott 
területfelhasználású módú terület. A Kossuth Lajos (sétáló)utca keretövezetbe nem sorolt 
közterület. 

A BVKSZ vonatkozó előírásai a zártsorú beépítési módú területekre és az intézményi területekre az 
alábbi: 

„18. § (1) A zártsorú beépítés módja lehet: 
a) zártudvaros vagy 
b) keretes vagy 
c) ezek vegyes előfordulása. 
(2) A keretes beépítési mód szerint beépíthető területeken a beépítés mértékét, a szintterületi mutató 

nagyságát, a kötelező zöldfelületi minimum értékét, a legnagyobb megengedett építménymagasság értékét, 
valamint a hátsókert méretét a KSZT határozza meg. 

(3) A zártsorú beépítési mód szerint már beépített vagy beépíthető területeken új épület 
elhelyezéséhez, meglévő épület esetében annak jelentős mértékű bővítéséhez, emeletráépítéséhez 
vagy használati módjának megváltoztatásához KSZT készítése kötelező kivéve, ha a KVSZ területi 
lehatárolással erről másként rendelkezik. 

(4) KVSZ előírhatja a zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területeken a kötelező és egységesen 
meghatározott előkert kialakítását. Az előkertben a fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület 
nem helyezhető el a csoportházak egységesen kialakított személygépkocsi-tárolóinak kivételével. 

19. § (1) Az építési övezet meghatározásánál a keretövezetek keretszabályozási határértékeinél kötelező 
módon előírt beépítés mértékétől, szintterületi mutató értékétől és legkisebb zöldfelületi mértékétől eltérni 
csak a (2)-(5) bekezdésben meghatározott esetekben lehet. 

(2) Kialakult zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területeken a meglévő épület átalakítása, bővítése, 
emeletráépítése, használati módjának megváltoztatása esetén, ha az eredeti udvarburkolat nem képvisel 
helyi vagy építészeti értéket, előírható utólagosan a zöldfelület kialakítása. 

(3) Épület udvar lefedése nem számítandó bele a beépítés mértékébe, illetve a szintterületi mutató 
értékébe, ha az udvar teljes területe a gyalogos forgalom számára megnyitott, közhasználat céljára átadott 
területrész. 

(4) Nem írható elő kötelezően a zöldfelület legkisebb mértéke az udvar üvegtetővel való lefedése 
esetén, valamint ha a keretövezeti előírások lehetővé teszik: 

a) a parkolóházak létesítését vagy 
b) az épület minden szintjére vonatkozó 100%-os beépítést, vagy 
c) a földszint vagy az első emeleti szint 100%-os beépítését és/vagy annak üvegtetővel való 

lefedését. 
(5) Ha a keretövezet és építési övezet előírásai megengedik a terepszint alatti, illetve a földszinti és az 

első emeleti szinti beépítés 100%-os mértékét, előírható tetőkert létesítése és folyamatos fenntartása.” 
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I Intézményterületek 

 
40. § (1) A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai 

funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a 
lakófunkció is megengedett. 

(2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új építményt 
elhelyezni, meglévő épületet bővíteni vagy annak funkcióját megváltoztatni csak KSZT alapján 
szabad. 

(3) A keretövezet területére vonatkozóan a KVSZ előírhatja, hogy a KSZT alátámasztó munkarészének 
sziluettképet vagy tömegvázlatot is tartalmaznia kell. 

(4) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti területekre vagy e területek egy 
hányadára vonatkozóan, hogy azok közhasználat céljára átadott területek legyenek, időbeli korlátozásal 
vagy időbeli korlátozás nélkül. 

Az időben korlátozott használatú területeket a tulajdonos térhatároló szerkezettel lezárhatja. 
A közhasználat céljára átadott területekre néző homlokzatokat úgy is ki lehet alakítani, mintha azok 

közterülettel határosak lennének. 
A megvalósulás érdekében közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén a KVSZ - 

megállapodás alapján - a keretövezetben meghatározott szintterületi mutató értékét 0,5-del növelheti. 
(5) A keretövezetben a 17. § előírásainak figyelembevételével legfeljebb 
a) 15 000 m2, 
b) 300 m-es körzetben kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolat megléte esetén 20 000 m2 

kereskedelmi célú bruttó szintterületű épület helyezhető el. 
(6) A keretövezetben megengedett épületeken kívül azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló 

épület is elhelyezhető, a földszintes járműtároló kivételével. 
(7) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül, zártsorú beépítési mód szerint elhelyezhető 

épületek esetében a terepszint alatt oldandó meg a 6. § előírásainak figyelembevételével. 
(8) A KSZT az építménymagasság értékeit a környező tervezett beépítés alapján határozza meg a 8. § 

figyelembevételével. 
(9) Kialakult állapot esetében a környezet beépítési mértékét is figyelembe vevő szabályozási 

paramétereket KSZT-ben kell meghatározni. 
(10) A keretövezet általános szabályozási határértékeitől eltérni csak a következők szerint lehet: 
a) zártsorú, illetőleg vegyes beépítésű intézményterületen speciális építési övezet meghatározásával, 

kizárólag kulturális és kereskedelmi létesítmények céljára megengedhető az épület minden szintjére 
vonatkozó 100%-os beépítés, ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, 
mely közvetlenül a közterülethez kapcsolódik, de a keretövezet további általános szabályozási mutatói nem 
léphetők túl; 

b) zártsorú beépítési mód esetén KSZT alapján a beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti 
szinten elérheti a 100%-ot, ha ezeken a szinteken intézmény, közintézmény vagy járműtároló kerül 
kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó alapterülete és a telek területének aránya 
nem lehet 80%-nál nagyobb, de a keretövezet további általános szabályozási mutatói ebben az 
esetben sem léphetők túl; 

c) vegyes, illetőleg zártsorú beépítési mód szerint meghatározott építési övezetek esetében a 
beépítés mértékét a KSZT határozza meg; 

d) sportlétesítmények, piacok, vásárcsarnokok területét önálló építési övezetbe kell sorolni, melyek 
esetében a 11. számú táblázatot figyelmen kívül lehet hagyni, a beépítés paramétereit KSZT határozza meg. 

(11) A keretövezet területén az építési övezeteket - a (9)-(10) bekezdésben és az 1. § (9)-(10) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel - a 11. számú táblázat keretszabályozási határértékeinek 
figyelembevételével kell meghatározni. 
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11. számú táblázat 
 a KVSZ-ben az építési övezet képzésénél 
 az építési telekre meghatározható az épületre meghatározható 

I legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb 
legkisebb  

megengedett 
legnagyobb  

megengedett 
paraméter 

típusa 
területe 

beépítési  
mértéke 

szintterületi  
mutatója 

zöldfelületi  
mértéke 

építménymagassága 

 m2 % m2/m2 % m m 
általános határértékek 

általános 
határértékek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,0 

 
35 

 
- 

 
- 

engedményes határértékei 
zártsorú  
beépítés  
esetén 

 
  
- 

 
  
- 

 
  
- 

 
  

4,5 

 
  

20 

 
  
- 

 
  
- 

 

Védelmi és korlátozási területek 

Az FSZKT 2. sz. melléklete, Védelmi és korlátozási területek tervlapján a tervezési területen 
városkép szempontjából kiemelt terület, Fővárosi jelentőségű védett fasor, valamint a terület 
közvetlen környezetében több Fővárosi rendeletben védett épület jelölt. 
 
 

A hatályos KVSZ vonatkozó rendelkezései 

A kerület városrendezési és építési szabályzata a 25/2001. (VII. 30.) sz. rendelettel került 
elfogadásra. A tervezési területre nincs hatályos szabályozási terv, a terület tágabb 
környezetében jellemzően egy-egy pontszerű fejlesztési szándék megvalósítását biztosító 
szabályozási terv került elfogadásra (pl.: Interspar, társasházak) 

A KVSZ 1. számú melléklete – övezeti térkép 
A tervezési terület 4 ingatlana közül a déli lakóházakat magában foglaló, 170204/93 hrsz.-ú építési 
telke I-XX/SZ1, északi részén lévő 170204/97 (áruház telke) és 170204/82 hrsz.-ú (oktatási 
létesítmény telke) ingatlanok I-XX/Z jelű építési övezetbe soroltak. A terület középső részén lévő 
170204/96 hrsz.-ú ingatlan bár jogilag építési telek, de már a 2001-es KVSZ tervezett övezeti 
rendszere is övezetbe nem sorolt közterületként ábrázolta. Az ingatlan a mai napig nem lett 
közterület, azonban a gyakorlatban közterületként funkcionál (közhasználatú parkolók és járdák, 
valamint az áruházhoz és a sétáló utcához kapcsolódó zöldterület, kert találhatóak a telken). 

 

A KVSZ rendelkezései az I-XX/SZ1 és I-XX/Z jelű építési övezetekre: 

„38. § 
I-XX/SZ1 

A városközpont jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterülete,  
ahol a lakásfunkció megengedett 

 
(1) A városközpont jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterületének építési övezetei elsősorban 

a közintézményi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi funkciók, továbbá a 
lakóterületek ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási funkciók épületeinek 
elhelyezésére szolgálnak. Az építési övezetek területén a lakófunkció is megengedett. 

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el üzemanyagtöltő, parkolóház. 
(7) Az építési övezetek területén építési telket kialakítani és építményt elhelyezni a 17. sz. táblázat 

határértékeinek figyelembevételével lehet. 
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17. sz. táblázat 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XX/SZ1 1500 m2 szabadonálló 45% 6,0 m 15,0 m 35% 50% 2,0 m2/m2 

 
 

41. § 
I-XX/Z 

Jellemzően zártsorú beépítésű intézményterület 
 

(1) A jellemzően zártsorú beépítésű intézményterület építési övezeteibe tartozó területeken a telkek 
beépítésénél elsődleges követelmény az utcaképi megjelenés, ill. illeszkedés, a zártsorú városias 
térfal biztosítása. 

(2) Az építési övezetben üzemanyagtöltő, parkolóház és 2000 m2-t meghaladó kereskedelmi célú bruttó 
szintterületű épület nem helyezhető el.” 

A KVSZ 2. számú melléklete – védelmi, korlátozási és kötelezési területek 
A kerületi tervlap az FSZKT-val összhangban a tervezési területen városkép szempontjából kiemelt 
területet, helyi jelentőségű védett fasort, valamint a terület közvetlen környezetében több Fővárosi 
rendeletben védett épületet jelöl. 
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1.3. Az épített környezet vizsgálata 

1.3.1. Területfelhasználás, területhasználat vizsgálata  

A terület a kerület intenzív beépítésű, forgalmas észak-nyugati városrészében, központjában 
található (VT-VR - Városrészközpont vegyes terület). 

Az egész tervezési terület intézményi övezetbe sorolt, ahol az előírásoknak megfelelő 
területhasználat alakult ki. A terület déli részén társasházak foglalnak helyet, ettől északra az 
áruház kereskedelmi épülete, attól még északabbra pedig oktatási létesítmény található. 

A tervezési területet szintén intézményi, illetve lakó övezetek szegélyezik. Északról, nyugatról és 
délről intézményekkel és kereskedelmi-szolgáltató funkciójú létesítményekkel tagolt lakótelepek, 
észak-keletről pedig az Szent Erzsébet tér, Tátra tér irányában alacsony, jellemzően zártsorú 
kisvárosias lakóterületek határolják. 

A határoló közterületek közül kiemelkedik a kerület egyik legforgalmasabb utcája a Topánka utca 
(KL-KT), amelynek 2x2 sávos kialakítása a gépjárműforgalom mellett, több autóbusz viszonylat 
forgalmát is levezeti. Az út közepén, nyomvonalával párhuzamosan jórészt sövénnyel 
elválasztott, keresztirányban pedig sok zebra tagolja, amely szükséges is a jelentős 
gyalogosforgalom mozgás miatt az utca két oldala között. Szintén kiemelendő a Kossuth Lajos 
tér és –utca (sétáló utca) használata, amely ütemezetten került kialakításra és felújításra, és lett 
a kerület egyik legfontosabb közhasználatú területe. 

 

1.3.2. A telekstruktúra vizsgálata 

A tervezési terület ingatlanjaira és a környező területek telkeire is jellemző, hogy a telekméretek 
1500 és 3000 m2 közöttiek. Ennél kisebb méretek csak a lakótelepek pontházainak telkeinél, 
nagyobb telekmértek pedig egyes oktatási és kereskedelmi létesítményt magában foglaló telkeknél 
mutatható ki. 

A vizsgált területen a lakóépületek jellemzően társasházi, a kereskedelmi-szolgáltató funkciójú 
ingatlanok gazdasági társasági-, a közterületek kerületi önkormányzati tulajdonúak. A170204/82 
hrsz.-ú ingatlan oktatási létesítménye fővárosi tulajdonban van. 

A területre vonatkozó részletes tulajdonjogi kimutatás a Fővárosi Kerületek Földhivatala 2014. 
szeptemberi adatai alapján készült. 
 
 
HRSZ. Tulajdonos Művelési ág terület (m2) 

A tervezési terület ingatlanjai: 

170204/93 nem közterület társasház lakóház, udvar 2 565 

170204/96 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat beépítetlen terület 1 502 

170204/97 nem közterület 
Huiqiang Europe Kft., Erzsébet Áruház  
Kft. áruház, udvar 2 700 

170204/82 nem közterület Fővárosi Önkormányzat középiskola 2 991 

A tervezési területen kívüli, vizsgált környezet ingatlanjai: 

170204/10 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület 31 557 

170204/66 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közpark 22 958 

170204/33 nem közterület társasház lakóház, udvar 1 327 

170204/91 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület 7 570 

170204/45 nem közterület társasház lakóház, udvar 641 
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170204/34 nem közterület társasház lakóház, udvar 1 329 

170946/1 nem közterület Petőfi Lakásfennt. Szövetkezet lakóház, udvar 2 149 

170204/46 nem közterület XX/18. Lakásfennt. Szövetkezet lakóház, udvar 584 

170204/48 nem közterület BÁV Zrt. üzlet 915 

170204/9 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület 2 526 

170204/35 nem közterület XX/18. Lakásfennt. Szövetkezet lakóház, udvar 572 

170204/13 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület, egyéb épület 7 715 

170204/90 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat üzlet, udvar 268 

170204/99 nem közterület Schwegmann és Tsa Kft. áruház, udvar 2 587 

171167/13 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat polgármesteri hivatal 5 596 

170204/98 nem közterület McDonalds Kft. étterem, udvar 2 500 

170204/14 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület 4 139 

170204/44 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület, egyéb épület 4 252 

171190/54 nem közterület 
27 fő magánszemély + Pikoló Bt. + Alpesi 
Sörbár GMK + Flóra-Car Bt. üzlet, udvar 2 750 

170204/42 nem közterület társasház lakóház, udvar 710 

171190/55 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat építési terület 11 659 

170204/81 közterület XX. Kerületi Önkormányzat közterület 559 

171190/48 nem közterület társasház 
lakóház, üzlet, iroda, 
udvar 3 426 

170204/43 nem közterület XX/18. Lakásfenntartó Szövetkezet lakóház, udvar 603 

170204/80 nem közterület 101 fő magánszemély + Wohn Kft. lakóház, udvar 2 644 

170204/79 nem közterület társasház lakóház, udvar 476 

170204/78 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat lakóház, udvar 276 

170204/73 nem közterület társasház lakóház, udvar 481 

170204/77 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat lakóház, udvar 478 

170204/76 nem közterület társasház lakóház, udvar 179 

170204/74 nem közterület XX. Kerületi Önkormányzat lakóház, udvar 157 

170204/75 nem közterület társasház lakóház, udvar 255 
 

1.3.3. Az építmények vizsgálata 

Funkció, szintszám vizsgálat 

A tervezési terület déli részén lévő 170204/93 hrsz.-ú ingatlanon két P+F+3+T szintszámú 
társasház foglal helyet. Mindkét épület földszintjén kereskedelmi – szolgáltató funkciójú üzletek 
találhatóak. 
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A 170204/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bár építési telek, de a gyakorlatban 
közhasználatú telekként funkcionál, beépítetlen. A mellette levő épületek kereskedelmi 
egységeihez vezető járdák, rámpák, parkosított telekrész, valamint gépjármű parkolók 
találhatóak. 

  

A 170204/97 hrsz.-ú ingatlanon foglal helyet az Erzsébet Áruház  épülete. Az épület a kerület 
tradicionális épülete A+F+3 szintszámmal. A földszint feletti 2 szint visszahúzott szintek, amik 
fellett kapott még helyet a gépészeti szint, szintén visszahúzottan. Az egykor nagy látogatókört 
vonzó áruház épülete 2011-ben tűzvész „áldozata” lett, funkcióját vesztette. Az áruház felújítása 
ütemezetten került és kerül kivitelezésre. Az első ütemben az alsó két szinten lévő kereskedelmi 
egységek (Háda, CBA, KIK) és maga az áruház külső burkolata is megújult. A sétáló utca – 
Kossuth Lajos utca - felöli térrész szintén megújult (parkosítás, közterület rendezés, díszburkolat 
stb.) 
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A 170204/82 hrsz.-ú ingatlanon a fővárosi tulajdonú, Erzsébet Királyné Szépészeti 
Szakközépiskola található. Az intézmény az ingatlanon két különálló épületben található, a 
Topánka utca felöl A+3, a sétáló utca felöl P+F+1 szint magassággal. 

   

 

A tervezési terület területen kívül, a vizsgált környezetben déli irányban a BÁV zálogfiók 
P+F+3 szintes irodaépülete (földszinten kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal), mellette 
földszintes kereskedelmi egység, illetve az önkormányzat kétszintes épülete foglal helyet. 
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Az önkormányzattól északi irányban a sétáló utca mentén földszintes, kereskedelmi funkciójú épületegyüttes, 
attól északra P+F+8 szintes sávházak és egy földszintes kereskedelmi – szolgáltató funkciójú épület található. 

  

A sétáló utca túloldalán alacsonyabb beépítések kaptak helyet. Az előbb már említett iskola épületétől északra, 
zártsorú, építészeti értékeket őrző (fővárosi védett) épületek sorakoznak jellemzően P+F és P+F+1+T 
szintmagasságokkal. Lakó-, iroda-, kereskedelem-, szolgáltató funkciók kaptak itt helyet.  

  

A sétáló utca végén, valamint az Ady Endre utcára és a Topánka utcára fordulva szintén lakóépületek találhatóak, 
földszinti kereskedelmi-szolgáltató funkciókkal. Az épületek jellemző szintszámai P+F+2 és P+F+3. 
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Beépítési mérték, szintterületi mutató 

A beépítési mérték tekintetében a tervezési terület északi és déli részén lévő ingatlanok 
(lakóházak és az oktatási létesítmény telke) 60 %-ban, az áruház telke 81 %-ban beépített. A 
KVSZ ezen ingatlanokat is magában foglaló I-XX/Z jelű építési övezetre nem határoz meg építési 
határértékeket. A 170204/96 hrsz.-ú ingatlan a hatályos KVSZ szerint I-XX/SZ1 jelű építési 
övezetbe sorolt, ahol a maximális beépítési mérték 45 %, így a telek túlépített. 

A tervezési területen kívül, a vizsgált környezetben jellemző, hogy a kereskedelmi, szolgáltató, 
igazgatási funkciójú ingatlanok viszonylag alacsonyabb értékekkel beépítettek (30-50% között), a 
társasházak úszótelkei 60-80 %-ban épültek be. A tervezési területtől északra lévő tömb telkei 
viszont a kis telekméretek és a zártsorúság miatt intenzív beépítési mértékekkel rendelkeznek 
(80-95 %). 

A szintterületi mutató kialakult értékei a lakó funkciójú ingatlanon 2,7 m2/m2, ami meghaladja az 
építési övezeti határértéket, amelyet a KVSZ 2,0 m2/m2-es értékben határozott meg. Az áruház 
jelenlegi szintterületi mutatója 2,7 m2/m2, míg az oktatási létesítmény ingatlanának a mutatója 2,0 
m2/m2. 

A vizsgált terület beépítési paraméterei, értékei az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

HRSZ. Funkció 
Telekmér

et  
(m2) 

Szintszám 

Beépített 
bruttó 

alapterület 
(m2) 

Beépítési 
mérték (%) 

Épített 
bruttó 

szintterület 
(m2) 

Szintterületi 
mutató 
(m2/m2) 

A tervezési terület ingatlanjai: 

170204/93 lakó 2 565 
2x 

P+F+3+T 
1547 60 6961,5 2,7 

170204/96 
beépítetlen 

terület, parkoló 1 502 - - - - - 

170204/97 kereskedelem 
szolgáltatás 

2 700 A+F+3 1969 81 7282 2,7 

170204/82 oktatás 2 991 A+3, 
P+F+1 

1788 60 5959 2,0 

A tervezési területen kívüli, vizsgált környezet ingatlanjai: 

170204/34 lakó 1 329 P+F+9 890 67 8900 6,7 
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170204/48 
kereskedelem, 
szolgáltatás, 

iroda 
915 P+F+3 486 53 1944 2,1 

170204/35 lakó 572 P+F+10 426 75 4686 8,2 

170204/90 kereskedelem 
szolgáltatás 

268 F 160 60 160 0,6 

170204/99 kereskedelem 
szolgáltatás 2 587 F+1 1014 39 2028 0,8 

171167/13 igazgatás 5 596 F+1 1799 32 3598 0,6 

170204/98 vendéglátás 2 500 F 302 12 302 0,1 

171190/54 kereskedelem 
szolgáltatás 

2 750 4 db. F 846 31 846 0,3 

170204/42 lakó 710 P+F+10 428 60 4708 6,6 

171190/48 

lakó, 
kereskedelem, 
szolgáltatás, 

iroda 

3 426 F, P+F+8 2556 74 16188 4,7 

170204/43 lakó 603 P+F+10 425 71 4675 7,8 

17204/44 közterület 4252 F 51 1 51 0,01 

170204/80 lakó 2 644 A+F+3 1098 42 4392 1,7 

170204/79 lakó 476 P+F+1+T 384 81 960 2 

170204/78 lakó 276 P+F 234 85 468 1,7 

170204/73 lakó 481 P+F+3 374 78 1496 3 

170204/77 lakó 478 P+F 360 75 720 1,5 

170204/76 lakó 179 P+F+2 162 91 486 2,7 

170204/74 lakó 157 P+F+2 146 93 438 2,8 

170204/75 lakó 255 P+F+2 244 96 732 2,9 

 

1.3.4. Az épített környezet értékei 

 A tervezési területen országos műemléki védettség alatt álló, vagy fővárosi rendeletben 
védett épület, építmény nem található. 

 
A tervezési területen kívüli, vizsgált környezetben több fővárosi rendeletben védett épület található, 
a tervezési területtől északra lévő zártsorú beépítési módú telkeket magában foglaló telektömbben. 
Szintén fővárosi rendeletben védett az önkormányzat épülete. 
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Lakóház 
Ady Endre utca 82. (hrsz.: 170204/73) 

 
Gál Imre Galéria 

Kossuth Lajos utca 39. (hrsz.: 170204/77) 
 

A Pesterzsébeti Múzeum egykori épületét 
1989-ben újították fel, azóta a múzeum 

galériája, a Gaál Imre Galéria működik itt. A 
Galériában kapott helyet a Múzeum közel 700 
darabból álló képzőművészeti gyűjteménye, 

benne Gaál Imre 120 grafikája, Tóth Menyhért, 
Nolipa István Pál és Muszély Ágoston 

festményei és tollrajzai. 
Elsősorban helyi kortárs művészek időszaki 

kiállításai láthatók benne. 
 

Ékszerbolt-ház 
Kossuth Lajos u. 37/B. (hrsz.: 170204/78) 

 

 

Városháza 
Kossuth Lajos tér 1. (hrsz.: 171167/13) 

 
A Városháza 1905–1906-ban épült. A második 
világháború sérüléseit csak részben építették 

újjá, hiányzik az épület jellegzetes két tornya, a 
díszes tetőburkolata és az órája. Az épület 
előtt álló Kossuth-szobor Horvay János és 

Füredi Richárd alkotása (1909). 
 

 
 
Mindezek mellett megemlítendő, hogy bár nincs fővárosi védettség a Kossuth Lajos utcában (sétáló 
utca) lévő Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola épületén, azonban az építészeti 
értékeket hordozó épületet védettségre (fővárosi, vagy helyi/kerületi) javasolt emelni.  
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Erzsébet Királyné Szépészeti 
Szakközépiskola 

Kossuth Lajos utca 35. (hrsz.: 170204/82) 
 

Szecessziós stílusú, pince + földszint + 
emeletes, kontyolt nyeregtetős saroképület. 
Homlokzat és részletképzése tégla- vakolat 

architektúra főpárkány, nyíláskeretezés, 
osztópárkányok, lábazat téglából, közöttük 

vakolt felületek.  

 
A kerületnek jelenleg nincs helyi védelemre vonatkozó rendelete. Kerületi szinten a 
tényleges védelem érdekében az Önkormányzat Képviselő-testületének önálló rendeletet kell 
alkotnia az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről. 
 
 
 A tervezési területen a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

által vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti lelőhely nem található.  
A tervezési területen kívüli, vizsgált területen a Topánka utca nyugati oldalán található egy 
régészeti lelőhely (15717 számú). 
 
 A vizsgált terület értékeként említhető még, hogy az önkormányzat több ütemben sikeresen és 

közmegelégedésre alakította ki a Kossuth Lajos utca vonatkozó szakaszát sétáló utcaként, 
ahol díszburkolat, utcabútorok, játszótér és zöldfelületi elemek kerültek kialakításra. 
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1.3.5. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 

 Az épített környezet értékei mellett, a területen – mint szinte minden területnél – problémák, 
konfliktusok is adódnak. A klasszikus épített környezet, tehát maguk az épületek meglétéből 
adódó konfliktusok (beépítések intenzitása, benapozás stb.) mellett, az azokat kiszolgáló, a 
mindennapi életvitelt biztosító egyéb épített környezet (pl.: utak, járdák, rámpák, sétáló utca stb.) 
kialakult állapota és alakulása is konfliktusokat generálhat.  

A vizsgált területen adódó konfliktusok, problémák az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

 170204/93 és a 171190/48 hrsz.-ú építési telkek beépítési mértéke és szintterületi mutatója 
a vonatkozó építési övezeti határértékeket meghaladják. 

 170204/96 hrsz.-ú ingatlan jogi állapota szerint építési telek, azonban a telek 
tulajdonképpen beépíthetetlen, a gyakorlatban közhasználatú, közlekedési funkciót lát el 
(járdák, rámpák, parkolók). Kiemelendő, hogy maga a telek jogi státusza okoz konfliktust, a 
gyakorlati hasznosítása a terület parkolási gondjait mérsékeli és a terület gyalogos 
átjárhatóságát is biztosítja a Topánka utca és a sétáló utca között, amik pozitív tényezők. 

 A sétáló utca végén - az Ady Endre utca irányában - az utcakép nagyon zavart, a keleti 
oldalon az 1-3 szintes, építészeti értékeket hordozó kisvárosias hangulatú beépítések 
karakterében, építészetében is merőben más képet mutatnak, mint a nyugati oldalon lévő 
nagytömegű, lakótelepi egységhez tartozó 9 szintes sávházak. 

 A sétáló utca („gyalogút”) járművek elől elzárt terület, így a kerékpáros forgalom számára is 
tiltott a behajtás. A tervezési terület és a Topánka utca északi oldalán vezetett kerékpárút 
közötti kapcsolat hiányzik. 

 A tervezési terület térségében a közterületi parkolók korlátozott száma miatt a 
csúcsidőszakban 90 %-ot meghaladó telítettség tapasztalható. 

 A Topánka utca forgalmából származó zaj- és rezgésterhelés, valamint levegőszennyezés 
jelentős környezeti konfliktust képez, mivel az lakóterületet, illetve oktatási intézményt érint. 
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1.4. Közlekedési vizsgálat 

1.4.1. Közúti közlekedés 

A tervezési területet északról a Topánka utca, nyugatról a Petőfi utca, délről a Kossuth Lajos tér 
és a Kossuth Lajos utca, míg keleti irányból a Széchenyi utca határolja. 

A Topánka utca II. rendű főút, a Kossuth Lajos utca Szent Erzsébet tértől keletre eső szakaszával 
együtt a kerület egyik legjelentősebb forgalmú kelet-nyugati irányú tengelyét alkotják.  Az utca a 
tervezési terület térségében 2x2 forgalmi sávos kialakítású, a forgalmi irányok között középső 
elválasztó sáv található. Az út mindkét oldalán a gyalogos közlekedés létesítményei kiépültek, az 
északi oldalon önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút található. 

A Petőfi utca kiszolgáló út, a Topánka utcára merőleges mintegy 40 m hosszú szakasza 
kétirányú, míg az azzal párhuzamos, tervezési területen kívül eső szakasza a Baross utcáig 
egyirányú forgalmú, elsősorban a környező intenzíven beépített lakóterület megközelíthetőségét 
és gépjármű-elhelyezési igényeit szolgálja ki. 

A Kossuth Lajos utca a Nagy Győri István utca és Ady Endre utca között, valamint a hozzá 
kapcsolódó Széchenyi utca a Kossuth Lajos utca és a Topánka utca között gyalogút, azon a 
járműforgalom (beleértve a kerékpáros forgalmat is) nem engedélyezett. 

A Vörösmarty utca a gyalogút kijelölésének következtében a Topánka utca és Kossuth Lajos utca 
között zsákutca, az itt elhelyezett 25 parkolóhely a környező kereskedelmi és szolgáltató 
létesítmények parkolási igényeit szolgálja. 

1.4.2. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület közösségi közlekedési megközelíthetősége a Topánka utca Vörösmarty utca 
és Petőfi utca közötti szakaszán található Pesterzsébet, Városközpont autóbusz-megállóhelyen 
keresztül biztosított. Az autóbusz megállóhelyet az alábbi járatok érintik: 

 23  Boráros tér H – Pesterzsébet, Ady Endre tér (Soroksári út – Topánka utca – 
Szent Erzsébet tér- Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca – Lázár utca – Ady Endre tér  

 23E Boráros tér H – Pesterzsébet, Ady Endre tér (Soroksári út – Határ út – Baross 
utca - Topánka utca – Szent Erzsébet tér- Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca – Lázár 
utca – Ady Endre tér  

 35 Csepel, Csillagtelep – Szentlőrinci úti lakótelep (Csepeli átjáró - Topánka utca – 
(Török Flóris utca – Wesselényi utca )/(Knézich utca-Szent Imre herceg utca) – Virág 
Benedek utca – Köves út) 

 66 Határ út – Soroksár, közp. raktárak (Határ út – Mártírok útja – Kossuth utca – 
Topánka utca – Baross utca – Határ út – Helsinki út) 

 66E Határ út – Soroksár, közp. raktárak (Határ út – (Török Flóris utca)/ (Kossuth utca - 
Jókai utca) – Topánka utca – Helsinki út) 

 119 Gubacsi út – Zodony utca (Határ út/Szabadkai út – Török Flóris utca – (Topánka 
utca/ János utca - Ady Endre utca – Topánka utca) – Csepeli átjáró – (Teremszeg utca – 
Téglaégető utca/Zamárdi utca – Közműhelytelep utca) – Közműhelytelep utca – Zodony 
utca 

 148 Kőbánya-Kispest – Csepel, Soroksári rév (Zalaegerszeg utca – Határ út – 
Mártírok útja – Kossuth Lajos utca – Topánka utca – Csepeli átjáró) 

 166 Gubacsi út – Ferihegy vasútállomás (Határ út/Szabadkai út – Török Flóris utca – 
Topánka utca – Helsinki út) 
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A napközben közlekedő autóbuszokon kívül éjszaka a Belvárost is érintő Békásmegyer – Dél-
pesti autóbuszgarázs között közlekedő 923-as, valamint a Soroksár Millenniumtelep és a Határ úti 
metróállomás viszonylatú 966-os jelzésű járatok érintik a megállóhelyet. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezési terület közösségi közlekedési kapcsolatai 
megfelelőek, de közvetlen belvárosi kötöttpályás kapcsolat hiányában nem nevezhető magas 
színvonalúnak. 

 

1.4.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés  

A tervezési terület térségében a gyalogos közlekedés létesítményei kiépültek. A Kossuth Lajos 
utca Ady Endre utca és Nagy Győri István utca közötti szakaszán kialakított gyalogút, a Topánka 
utcában található járdák, valamint a Petőfi utca térségében a Topánka utcát keresztező kijelölt 
gyalogos átkelőhely a létesítmény gyalogos megközelítését, valamit a közösségi közlekedés 
megállóhelyeihez való eljutás lehetőségét megfelelő módon biztosítják.  

A Kossuth Lajos utca tervezési területet érintő szakaszán a kelet-nyugati irányban kialakított 
gyalogút az áruház közvetlen kerékpáros megközelítését nem teszi lehetővé, a gyalogúton a 
járművek közlekedése nem megengedett. Ezt a kapcsolatot a Topánka utca áruházzal átellenes, 
északi oldalán kiépített önálló kerékpárút biztosítja, mely jelenleg a Helsinki út és az Ady Endre 
utca között került kiépítésre. Az Erzsébet Áruház  észak-déli irányú kerékpáros elérhetősége a 
kisforgalmú kiszolgáló utakon önálló létesítmény kiépítése, vagy kijelölése nélkül is biztosított.  

 

1.4.4. Parkolás 

A tervezési terület parkolási igényeit a Petőfi utcában, a Vörösmarty utca Kossuth Lajos utca és 
Topánka utca közötti szakaszán, a Berkenye sétányon, illetve a Nagy Győri István utca, a 
Kossuth Lajos utca és a Vörösmarty utca sétálóutcához kapcsolódó szakaszain elhelyezett 
parkolóhelyek szolgálják ki. 

A területre jellemző intenzíven beépített lakóterületen, valamint a kerületközpont térségében már 
jelentkeznek a parkolási problémák, melyet a gépjármű ellátottság növekedése mellett (egyes 
háztartásokban a második autó megjelenése mellett) mind a lakásokhoz, mind a kereskedelmi és 
szolgáltató létesítmények használatához szükséges parkoló-férőhelyek korlátozott száma idéz elő. 
 
A parkolás igények szempontjából a tervezési területen a rendelkezésre álló várakozóhelyek 
foglaltsága napközben megközelíteti a 90 %-ot. 
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1.5. Közművesítés 

1.5.1. Víziközművek 
 
Vízellátás 

A vizsgált terület ivó- és tűzivízellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett hálózatról 
biztosított. A tényleges vízvételezés az úgynevezett 20. számú Pesti alapzónáról történik, emellett 
megtalálható a közelben a középmagas épületek ellátását szolgáló 56. számú Széchenyi 
nyomászóna vezetékei is. 
A környező átlagos terepszint 111,70 mBf.-i szinten helyezkedik el, így a hálózati nyomás, 2,2 bar 
körüli értékre tehető. 
A vizsgált tömb előtt a Topánka utca nyomvonalán nem létesült vízvezeték, így az épületek ellátása 
a Kossuth Lajos utcai DN 200 mm átmérőjű vezetékről történik. Az említett vezeték megtáplálása a 
Helsinki úti DN 600 mm-es, valamint a Nyáry Pál utcai DN 300 mm-es főnyomó-vezetékekről 
biztosított. 
A területtől északra a Széchenyi utca nyomvonalán egy DN 150 mm átmérőjű vezeték köti össze a 
tárgyi tömb hálózatát a Topánka utca átellenes oldalán lévő elosztóhálózattal, amíg dél felől a 
Petőfi utcában egy kezdetben DN 150, majd az utca felétől már csak egy DN 80 mm-es átmérőjű 
ágvezeték épült ki. 
A vezetékek közül a Széchenyi utcai vezeték tekinthető újnak, mivel az gömbgrafitos öntöttvas 
anyagú, hasonlóan a Petőfi utca rövid szakaszú is. A Kossuth utcai vezeték eternit, míg a 80 mm 
Petőfi utcai ág öntöttvas anyagú. Utóbbi vezeték nem csak anyagában, de átmérőjében is avultnak 
tekinthető. 
Az oltóvizigények biztosításához szükséges vízmennyiség az alábbi környező tűzcsapokról 
vételezhető: 

- Széchenyi utca: 2 db földfeletti tűzcsap, 
- Kossuth Lajos utca: 2 db földalatti tűzcsap, 
- Petőfi utca: 1-1 db földfeletti és földalatti kivitelű tűzcsap. 

 
Csatornázás 

A térség szenny- és csapadékvizeinek elvezetése gravitációs üzemű, egyesített rendszer 
csatornahálózaton keresztül csatornahálózaton keresztül történik, mely hálózat üzemeltetője a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A vizek a gyűjtő és főgyűjtő csatornák által részben a 
Ferencvárosi Szivattyútelepre, majd a Központi Szennyvíztisztító Telepre, részben pedig a XXIII. 
kerületi Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepre kerülnek. A vízgyűjtőterület határvonala pont a 
vizsgálati terület sávja, mivel a tőle északra eső területek a Központi, a tőle délre eső területek a 
Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telephez tartoznak. 
A vizsgálati területet északról és délről is egy-egy főgyűjtő csatorna határolja. Északról a Topánka 
utca nyomvonalán észak-kelet – dél-nyugati irányú vízelvezetéssel egy 90/135 cm-es tojás 
szelvényű betoncsatorna üzemel. A Kossuth Lajos utca mentén pedig egy 60/90 cm-es, szintén 
tojás szelvényű csatorna létesült, mely északi-keleti irányba halad, majd a Berkenye sétányt elérve 
dél-keleti irányba vezeti el a vizeket, ø 100 cm mérettel. A Kossuth Lajos utcai főgyűjtő egy rövid 
szakaszon 50/75 cm-es szelvényűre szűkül, még az iránytörést megelőzően. 
A tömböt határoló utcákban egy-egy gyűjtőcsatorna ág létesült, amelyek a Kossuth Lajos utcai 
csatornába vezetik a vizeket. Utóbbi csatorna folyásfenékszintje a terep felszín miatt a tömb melletti 
sávban 3,0-3,5 méter mélység közötti. 
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1.5.2. Energiaközművek 

Villamosenergia-ellátás 

A terület villamosenergia-ellátását a Pesterzsébet 120/10 kV-os alállomásból kiinduló 
középfeszültségű földkábel-hálózat biztosítja, amelynek vezetékei a vizsgáalti területet annak 
határainál érintik. A kisfeszültségű ellátást két épületben elhelyezett 10/0,4 kV-os transzformátor 
biztosítja, a 6234/10 és a 4359/10 számú. 

  
CBA épületében elhelyezett 6234/10 sz. 10/0,4 kV-os 

transzformátor 
Pincében elhelyezett 4359/10 sz. 10/0,4 kV-os 

transzformátor 
 
Gázellátás 

A vizsgálati területen a FŐGÁZ kisnyomású gázhálózta kiépült. A hálózat DN 200 PE, illetve egy 
szakaszon DN 300 HA mérettel létesült a Kossuth Lajos utcában, amely a Topánka utcát 
keresztezve csatlakozik a Bíró Mihály utcában üzemelő DN 200 HA vezetékhez. A 170204/97 
hrsz.-ú ingatlan és a 170204/82 hrsz.-ú ingatlan gázbekötéssel rendelkezik. Előbbi NA 160 PE, 
utóbbi NA 63 PE bekötővezetékkel létesült. A 170204/96 hrsz.-ú ingatlan NA 160 PE bekötéssel 
rendelkezik. 
 
Távhőellátás 

A vizsgálati területen a FŐTÁV távhőszolgáltatást nyújt, a távhőkörzet hőforrása a Csepeli Erőmű. 
A gerinchálózat a Csepeli átjáró – Topánka utca nyomvonalon érkezik, majd kettéágazik. A 
vizsgálati területre az elosztóvezetékek Fv 2 DN 200 mérettel érkezik, a Topánka utcában Fv 2 DN 
150 mérettel létesült. A 170204/97 hrsz.-ú ingatlan Fv 2 DN 80 átmérőjű bekötéssel rendelkezik. 
 

1.5.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A terület távközlési hálózatának üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. Az elektronikus hírközlési 
hálózat a Szenterzsébet EWSD host ellátási területéhez tartozik, amely a Zilah u. 1. sz. alatt 
található. Az alépítmény hálózatként létesült elektronikus hírközlési rendszer a Kossuth Lajos utca 
és – Petőfi utca nyomvonalon létesült. A terület szomszédságában a DIGI Kft. alépítmény hálózata 
is megtalálható. A Topánka utcán a Nokia Siemens Networks Trafficom Hírközlési Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft. FKF rendszere is megtalálható. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A területen mindhárom mobil szolgáltató hálózata megfelelő lefedettséget biztosít. Mobil 
bázisállomások szektorsugárzó antennái a 170946/1-es és 171190/22-es hrsz.-ú ingatlanok 
épületeinek tetőszerkezetén üzemelnek. 
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1.6. Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata 
 
1.6.1. Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata 

Zöldfelület - növényállomány 

Közterület 

A Topánka utca csak szakaszosan fásított, a forgalmi irányokat elválasztó zöldsáv részben 
fásított, jellemző fafajta a gömbjuhar (Acer). 

A Kossuth Lajos utca tervezési területre eső szakasza sétálóutcai kialakítású, így szegélyezett 
növénykazetták, bennük vegyes dísznövényekkel képezik a városi zöldfelületet. Fás növények: 
álciprus (Chamaecyparis), babérmeggy (Laurocerasus), boróka (Juniperus), csörgőfa 
(Koelreuteria), díszcseresznye (Cerasus), ezüstfa (Elaeagnus), juhar, hegyi (Acer), kőris 
(Fraxinus), luc (Picea), nyár (Populus), ostorfa (Celtis), platán (Platanus), tiszafa (Taxus), tuja 
(Thuja). 

 

Telkek 

A tömbök belsejében élnek faegyedek, többnyire burkolt felületben állnak. Az áruház telkén 
gyakorlatilag nincs zöldfelület. Előtte a Kossuth Lajos utcában kiemelt szegélyű zöldfelületet 
alakítottak ki, zömében örökzöldekkel. 

 

1.6.2. Környezeti elemek / hatások vizsgálata 

Levegőminőség 

A terület aktuális levegőminőségét a háttérszennyezésen túl a Topánka utca forgalma 
befolyásolja elsősorban. Jellemző a nitrózus gázok és a szálló por emisszió.  

A Kossuth Lajos utcában forgalmi légszennyezés gyakorlatilag nem keletkezik, így a 
levegőminőség a tervezési terület két szegélyén eltérő. 

A lokális, helyhez kötött források kibocsátása nem számottevő.  

 

Zajterhelés 

A hatályos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben foglalt határértékek a közlekedésből 
származó zajterhelésre nappal 65 dBA, éjjel 55 dBA. A Főváros stratégiai zajtérképe és a 
helyszíni tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a Topánka utca felől a tervezési területet a 
közlekedési zajterhelés a határértékeket meghaladó mértékben éri mind nappal (75-80 dBA), 
mind pedig éjszaka (65-70 dBA). A túllépés mértéke 10-15 dBA, ez jelentős zajkonfliktus. 

A Kossuth Lajos utcai oldal – lévén gyalogos utca – zajterhelést nem produkál, a Török Flóris utca 
forgalma nem terheli a területe távolsága okán. 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  Telefon: 3175-318 

XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által 
határolt területre vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 

26 

 

 
Budapest stratégiai zajtérképe 

 

Földtani viszonyok 

A térség alapkőzetét felső-pannon kőzetlisztes agyag, agyagmárga, valamint miocén oolitos 
mészkő, mészmárga alkotja. 

Fölötte új-holocén futóhomok, lepelhomok, illetve kavics, homokos kavics rétegződött. 

A teljes térség üledékes kőzetekből épül fel, korábbiak tengeriek, a későbbiek folyami hordalék 
eredetűek. 

A térségben egykor volt genetikai talajtípusok már nem lelhetők fel bolygatatlan formában az 
évszázados magas- és mélyépítések nyomán. 

A talajvíz viszonylag mélyen, kb. -5 m és -7,5 m környékén észlelhető. 
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Hulladékkezelés 

A tervterületen keletkező hulladékok kezelése a kerületben működő hulladék-ártalmatlanítási 
rendszer keretében történik, jellemzően kommunális és göngyöleg hulladék képződik a területen. 

 

Védelmek - korlátozások 

Természeti jellegű oltalom és védett fajok élőhelye a területen nem ismert, illetve a terület 
használatát nem befolyásolja. 

A BVKSZ 5.sz. melléklete rögzíti, hogy a Kossuth Lajos utca fasora védett. 
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2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

2.1. Településrendezési javaslatok, a településszerkezeti változások bemutatása 

A vizsgált terület kialakult beépítési állapotára, városszövetére való tekintettel nem javasolt 
a területen érdemlegesen a beépítési intenzitást növelni. 
 
A fejlesztési elképzelések szerint az Erzsébet Áruház épületéhez kerül hozzáépítésre egy 
épületrész, amely kizárólag az áruház belső közlekedését (a szinteket összekötő, és az 
akadálymentességet szolgáló liftek, lépcsők és mozgólépcsők) szolgáló funkciók elhelyezését 
biztosítja. E mellett a sétáló utca felöli előtető egy része alatt szélfogó kerül kialakításra. 

Az áruház épületének meglévő bruttó kereskedelmi szintterülete nem növekszik. 

Az áruház környezetében lévő lakó-, kereskedelmi-, szolgáltató- és igazgatási funkciójú épületek 
bővítése nem javasolt (ahol az építési övezeti előírások, paraméterek még engednének építési 
lehetőséget, még ott sem valószínű annak hosszú távú realizálódása a meglévő funkciók, 
kapacitások, igények távlati figyelembe vételével), így jelen településrendezési javaslat nem 
eredményez szerkezeti, városszöveti változást a kerület központjában. 

 

2.2. Beépítési javaslat – környezetalakítás terve, szabályozási koncepció 

A beépítési javaslaton az előbb már említett bővítési 
szándék ábrázolt. A sétáló utca felöl, egy új épületrész 
jelenik meg 4 szint magasságban, amelyben lépcsők, 
mozgólépcsők és liftek kerülnek elhelyezésre. 
Megközelíthetősége - a kereskedelmi egységek 
jellemző, mostani kialakult állapothoz hasonlóan - a 
sétáló utca felöl kerül kialakításra, egy szintén új 
szélfogón keresztül. Az új épületrész alapterületben 
minimálisan növeli az áruház jelenlegi beépítési 
mértékét, ill. 4 szintjével a szintterületét, magasságban 
az épület jelenlegi fő tömegével egy magas lesz (16,0 
m). 

 
Látványterv a sétáló utca felöl (forrás: Kovaterv Kft.) 
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A tervezési terület ingatlanjaira vonatkozó, beépítési terven szereplő, illetve az építési övezetre 
meghatározott maximális beépítési mutatókat és építési lehetőségeket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

Hrsz. 
Telek 

területe 
(m2) 

Max. 
beépítési 
mérték 

(%) 

Beépíthet
ő bruttó 

alapterület 
(m2) 

Max. 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Beépíthető 
bruttó 

szintterület 
(m2) 

Beépítési 
mérték 

(%) 

Beépített 
bruttó 

alapterüle
t (m2) 

Szintterül
eti mutató 
(m2/m2) 

Beépített 
bruttó 

szintterület 
(m2) 

Funkció 

  I-XX/SZ1 övezet szerint beépítési terv szerint 

170204/93 2 565 45,0 1154 2,0 5130 60,3 1547 2,7 6961,5 Lakó 

  I-XX/Z1-5 övezet szerint beépítési terv szerint 

170204/97 2 700 100,0 2700 3,5 9450 90,0 2430 3,1 8414 Kereskedelem, 
Szolgáltatás 

  I-XX/Z1-6 övezet szerint beépítési terv szerint 

170204/82 2 991 70,0 2094 2,5 7478 59,8 1788 2,0 5959 Oktatás 

 
Szabályozási koncepció: 

A tervezési terület négy ingatlanára a szabályozási irányelvek az alábbiak: 
- A jellemzően lakó funkciójú 170204/93 hrsz.-ú ingatlan a hatályos KVSZ szerint I-XX/SZ1 

jelű építési övezetbe sorolt. Az ingatlan kialakult állapota szerint túlépített, fejlesztési 
lehetőség nem adódik a telken, építési övezeti besorolásának módosítása nem javasolt. 
Szabályozási elem nem érinti az ingatlant a javaslat szerint. 

- A 170204/96 hrsz.-ú ingatlan építési telek, azonban tulajdonképpen beépíthetetlen 
(homlokzatok néznek ide a szomszédos ingatlanokról, keskeny a telek), jelenlegi funkciója 
parkoló, amely a környezetének parkolási gondjait mérsékli. Mindezek mellett az ingatlan 
fontos gyalogos átjárási kapcsolatot biztosít, a Topánka utca felöl a sétáló utca irányába 
(az ingatlan előtt található buszmegálló és a Topánka utcán átvezető zebra is itt kapott 
helyet), így jellemzően közterületi funkciót lát el. Ezek alapján a telket közterületi 
státuszra javasolja a szabályozás.  

A 170204/96 hrsz.-ú (parkoló), 170204/97 hrsz.-ú (áruház telke) és a 170204/82 hrsz.-ú 
(oktatási létesítmény) ingatlanjai I-XX/Z jelű építési övezetbe soroltak, a telkek építési 
határértékeit jelen KSZT határozza meg. 

A fejlesztési szándék, a BVKSZ betartandó előírásai (kiemelten a 19. § (4) c) és 40. § 
(10) b) pontjában rögzítettek) és a kialakult állapotokra való tekintettel javasolt két új 
építési övezet meghatározása az alábbi határértékekkel az előbb említett 
ingatlanokra vonatkozóan (170204/97 hrsz. - I-XX/Z1-5 és 170204/82 hrsz. – I-XX/Z1-6): 

        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XX/Z1-5 2000 m2 zártsorú 80/100 %* 6,0 m 22,0 m 0 % 100 % 3,5 m2/m2 

I-XX/Z1-6 2000 m2 zártsorú 70 % 6,0 m 16,0 m 20 % 80 % 2,5 m2/m2 

*a nagyobb érték csak a földszinten és az első emeleti szinten alkalmazható 





Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  Telefon: 3175-318 

XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által 
határolt területre vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 

30 

2.3. Közlekedési javaslat 

2.3.1. Közúthálózat 

A megvalósuló fejlesztés hatására az Erzsébet Áruház forgalmának növekedése elsősorban a 
térség intenzíven beépített lakóterületeinek vásárlóforgalmában jelentkezik, akik elsősorban 
gyalogosan, kerékpárral, illetve közösségi közlekedési eszközzel közelítik meg a tervezési 
területet. Emiatt a közúti forgalmi terhelés mérhető növekedésére, a forgalom átrendeződésére 
nem kell számítani. A szabályozási terv módosítása a kerület közúthálózatának fejlesztését nem 
igényli, így jelen terv keretein belül beavatkozás nem szükséges. 

2.3.2. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület közösségi közlekedési megközelíthetősége a kereskedelmi létesítmény 
bővítését követően is a Pesterzsébet, Városközpont autóbusz-megállóhelyen keresztül biztosított, 
mely a Topánka utcán közvetlenül az áruház mellett található.  

A tervezett módosítások a tervezési terület közösségi közlekedési ellátásának bővítését nem 
igényli, így jelen terv tekintetében annak fejlesztése nem szükségszerű. 

A főváros Önkormányzat távlati kötöttpályás közlekedési hálózat-fejlesztési terveiben szerepel a 
3-as villamos déli irányú meghosszabbítása, melynek vonalvezetése a kerületközpont feltárása 
érdekében a Török Flóris utca–Topánka utca–Csepeli átjáró nyomvonalon tervezett. Ehhez 
kapcsolódóan a Topánka utcában új villamos-megálló kerül elhelyezésre a Széchenyi utcánál, 
mely a tervezési terület közösségi közlekedési ellátottságának szolgáltatási színvonalát tovább 
növeli.  

2.3.3. Gyalogos- és kerékpáros közlekedés 

A tervezési terület térségében a gyalogos közlekedés létesítményei kiépültek. A Kossuth Lajos 
utca Ady Endre utca és Nagy Győri István utca közötti szakaszán kialakított gyalogút, a Topánka 
utcában található járdák, valamint a Petőfi utca térségében a Topánka utcát keresztező kijelölt 
gyalogos átkelőhely a létesítmény gyalogos megközelítését, valamit a közösségi közlekedés 
megállóhelyeihez való eljutás lehetőségét megfelelő módon biztosítják.  

A Kossuth Lajos utca tervezési területet érintő szakaszán a kelet-nyugati irányban kialakított 
gyalogút az áruház közvetlen kerékpáros megközelítését nem teszi lehetővé, a gyalogúton a 
járművek közlekedése nem megengedett. Ezt a kapcsolatot a Topánka utca áruházzal átellenes, 
északi oldalán kiépített önálló kerékpárút biztosítja, mely jelenleg a Helsinki út és az Ady Endre 
utca között került kiépítésre. Az Erzsébet Áruház észak-déli irányú kerékpáros elérhetősége a 
kisforgalmú kiszolgáló utakon önálló létesítmény kiépítése, vagy kijelölése nélkül is biztosított.  

A kerületi Önkormányzat távlati fejlesztési elképzelései között szerepel a gyalogút kiterjesztése 
mind a Szent Erzsébet tér, mind a Baross utca irányában, valamint a meglévő kerékpárút 
nyomvonalának folytatása, illetve hálózatba szervezése. 

Az áruház bővítésével kapcsolatban a gyalogos és kerékpáros hálózat bővítése nem szükséges, 
javasolt azonban a kereskedelmi létesítmény egészének rendeltetésszerű használatához 
szükséges kerékpártárolók elhelyezése az OTÉK 7. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelő 
mennyiségben.  

A Topánka utca átépítése során viszont az utca déli, Kossuth Lajos utca felé eső oldalán is javasolt 
önálló kerékpáros infrastruktúra (min. egyirányú kerékpársáv) kiépítése.  

A Topánka utca északi oldalán meglévő önálló kétirányú kerékpárút felújítását az egyéb 
kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésekkel összhangban kell megvalósítani. 
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2.3.4. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A létesítmény parkolási igényeit a jelenlegi állapottal megegyező módon a Petőfi utcában, a 
Berkenye sétányon, illetve a Nagy Győri István utca, Kossuth Lajos utca és Vörösmarty utca 
sétálóutcához kapcsolódó szakaszain elhelyezett, jelenleg is meglévő és megtartandó 
parkolóhelyek fogják kiszolgálni. 

Az Erzsébet Áruház meglévő épülettömegének bővítése során az új épületrészben az áruház 
vásárlóforgalmának közlekedését kiszolgáló létesítmények kerülnek elhelyezésre, ezáltal az 
épület bővítéséből, átalakításából adódóan a rendeltetésszerű használathoz szükséges többlet 
gépjármű-elhelyezési igény nem jelentkezik. 
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2.4. Közművesítési javaslat 

2.4.1. Víziközművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

Vízellátás 

A meglévő létesítmény korábbi funkciójának megfelelő teljes hasznosításával többlet ivóvízigény 
nem jelentkezik, továbbá az új épületrész miatti 4 szinten összesen körülbelül 1000 m2-es 
szintterületen megvalósuló mozgólépcső és liftek bár új tűzszakaszként jelentkeznek, ezek még is 
elmaradnak a jelenlegi létesítmény paramétereitől, így a mértékadó oltóvízigény sem változik. 

Csatornázás 

A meglévő létesítmény korábbi funkciójának megfelelő teljes hasznosításával többlet elvezetendő 
szennyvízmennyiség nem jelentkezik, továbbá az új mozgólépcső és liftek miatt a burkolt felületek 
aránya sem változik, így többlet csapadékvíz sem vezetendő el. 

 

2.4.2. Energiaellátás (villamosenergia, gázenergia, egyéb) 

Villamosenergia-ellátás 

A megvalósuló mozgólépcsők és liftek várható energiaigénye 32 kW becsült mennyiséget jelent, 
amely várhatóan középfeszültségű hálózatfejlesztést nem igényel, a teljesítmény a meglévő 
kisfeszültségű hálózaton rendelkezésre áll. 

Gázellátás 

A tervezett beépítés gázhálózatot nem érint, a funkció gázigényt nem keletkeztet. 

Távhőellátás 

A tervezett beépítés távhőhálózatot nem érint, a funkció hőigényt nem keletkeztet. 
 

2.4.3. Hírközlés 

A tervezett beépítés távközlési hálózatot nem érint, a funkció elektronikus hírközlési igényt nem 
keletkeztet. 

 

2.4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 
egyedi közműpótlók 

A továbbtervezés során a tervezett beépítés villamosenergia-igényének egy részét tetőszerkezeten 
elhelyezhető napelemekkel célszerű fedezni, megvizsgálandó a hasznosítható felület mérete. 
Várhatóan az új beépítés kis alapterülete, valamint az árnyékolás miatt számottevő 
energiamennyiség előállítására csak a CBA meglévő tetőszerkezete hasznosítható. A megtermelt 
villamos energia a szolgáltató elosztóhálózatára táplálható. 
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2.5. Zöldfelületrendezési és környezetvédelmi javaslat 

2.5.1. Zöldfelületrendezési javaslat 

A tervezett fejlesztés okán az áruház telkén a 100%-os beépítettség mellett csak zöldtetőkkel 
lehet számolni, de ehhez is épületszerkezeti és szigetelési megerősítés szükséges. Az áruház 
épület mellett lévő zöldfelületek megtarthatók, illetve az építést követően rekonstruálandók. 

A tervezési területen más, a területhasználatot változtató beavatkozás nem tervezett. A meglévő 
zöldfelületek intenzív fenntartása szükséges a városkép megőrzése érdekében. 

 

2.5.2. Környezeti hatások és feltételek 

Levegőminőség védelme 

A levegőminőséget terhelő kibocsátással rendelkező hő- és légtechnikai berendezések nem 
telepíthetők a területen. 
A meglévő hő- és légtechnikai berendezések fokozatosan korszerűbbre, alacsonyabb emissziójúra 
cserélendők. 
A hősziget-hatás csökkentése céljából az áruház lapostetőjén a zöldtető létesítésének lehetőségeit 
vizsgálni kell. 

Zaj elleni védelem 

A tervezett bővítés környezeti zajterhelést nem bocsát ki. A meglévő zajkonfliktus csökkentése 
távlatban forgalomszervezési eszközökkel, illetve passzív akusztikai beavatkozásokkal 
megvalósítható. 

Földtani közegek védelme 

Földtani közegeket szennyező tevékenység és kibocsátás a területen nem engedhető meg. 

Hulladékkezelés 

A tervezett fejlesztés megvalósítása során bontási és építési hulladékokkal kell számolni. Ezeket az 
organizációs terv szerint kel kezelni. A működés időszakában legfeljebb karbantartási hulladék-
többlet keletkezik, ez lehet szénhidrogén-származékkal szennyezett anyag, így a hatályos 
hulladékkezelési jogszabályok szerint kell eljárni. 
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2.6. Örökségvédelmi hatástanulmány 

2.6.1. Változtatási szándékok és hatáselemzés 

Területhasználati, beépítettségi változások és a településkép, településkarakter változásának 
hatásai 
Területhasználati változás nem, beépítettségi változás minimálisan fog bekövetkezni a 
tervezési területen. A térség jellemzően kialakult épületállományú, minimális a többlet építési 
lehetőség (ahol az építési övezeti előírások, paraméterek még engednének építési lehetőséget, 
még ott sem valószínű annak realizálódása a meglévő funkciók, kapacitások, igények távlati 
figyelembevételével). A város karaktere, szövete több tíz éve kialakult a kerület központjának ezen 
részén, a kialakult területhasználat, az épületállomány funkciói feltételezhetően hosszútávon 
megmaradnak (lakó-, kereskedelem-, szolgáltatás-, igazgatási funkciók). 

A tervezett fejlesztés, vagyis az Erzsébet Áruház  közlekedési funkciót ellátó új épületrésze a sétáló 
utca felöl okoz városképi változást, amely megfelelő kivitelezéssel – kiegészítve azzal, hogy az 
áruház jelenleg nem használt felső két szintje is megújul külső burkolatában, hasonlóan az alsó két 
szinthez -, új arculattal pozitív értéke lehet a területnek. A Topánka utca felöl a már kialakult térfal 
miatt, tulajdonképpen minimálisan jelenik meg látványban az új épületrész. 

Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
A területre javasolt intézményi fejlesztés elhelyezése a térség környezeti kondícióit nem rontja. Az 
új épületrészeknek levegőminőség-terhelő hatása nem lesz, technológiailag nem lehet. 
Szennyező, zaj- és rezgésterhelést keltő funkciók a területen nem telepíthetők. 
A környezeti terhelések esetleges növekedését elsősorban a Topánka utca növekvő forgalmából 
adódó terhelések okozhatják. Passzív akusztikai védelemmel lehetőség van a zajhatás 
mérséklésére, a belső funkciókra előírt határértékek biztosítására. 
 

Infrastrukturális változások 

Közlekedési változások 
A bővítés a közlekedési infrastruktúra fejlesztését nem igényli. Javasolt azonban a tervezési terület 
és a Topánka utcai kerékpárút közötti kapcsolat megteremtése, valamint kerékpártámaszok 
elhelyezése. 
 
A közműellátottság változása 
A tervezett hasznosítás közműigény-növekményt nem eredményez, így a meglévő hálózatról a 
terület továbbra is kiszolgálható hosszútávon. 
 
 

2.6.2. Védett épületek, régészeti emlékek 

A tervezési területen műemléki védettségű épület, építmény nem található. 

Fővárosi rendeletben védett épület a tervezési területen kívül található, az 1.3.4.-es fejezetben 
részletezettek szerint. A tervezési területen az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 
Ady Endre utca felöli (sétáló utca) P+F+1 szintes épülete jelentősebb építészeti értékeket 
hordoz, az utókornak való megőrzése miatt helyi védelemre javasolt érték. 
 
Régészeti emlékek feltárhatósága (területre készült régészeti szakvélemény szerint) 
„A területen földrajzi-topográfiai elhelyezkedése okán, valamint az eddigi történeti adatok alapján, 
illetve azzal a ténnyel számolva, hogy a területen végzett nagyarányú építkezések földmunkái 
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során még nyomokban sem került elő régészeti emlék, jelen ismereteink szerint nem várható 
régészeti objektum vagy lelet előkerülése, ezért a kerületi szabályozási tervben nem szükséges 
örökségvédelmi előírás beiktatása régészeti szempontból.” 
A tervezési területen kívül, a Topánka utca nyugati oldalán található egy régészeti lelőhely (15717). 
 
NYILATKOZAT 
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, 
továbbá jelen hatástanulmány elkészítésére (mint a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta 
elkészítésére) jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
Budapest, 2014. október hó                                                            Albrecht Ute 
                    TT/1É 01-0517                                                          
 
 
 

2.6.3. Régészeti fejezet  
 
Budapest XX. kerület Topánka utca- Kossuth tér közötti sávban található 170204/93, 
170204/96, 170204/97, 170204/82 hrsz-ú ingatlanok területére vonatkozó Kerületi 
Szabályozási Tervhez szükséges örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze 
(készítette: Adorjánné dr. Gyuricza Anna) 
 
 
1. Vizsgálat 
 A régészeti örökség vizsgálatát a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (1061 
Budapest, Andrássy út 10.) megbízásából a Budapest XX. kerület Topánka utca- Kossuth tér 
közötti sávban található 170204/93, 170204/96, 170204/97, 170204/82 hrsz-ú ingatlanok területére 
vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervhez szükséges örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
munkarészének elkészítéséhez végeztük. 
 A régészeti örökség leírásánál a kulturális örökség védelméről szóló 199/2014. (VIII. 1.) 
Korm. Rendelet értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban található adatokat, valamint az ide 
vonatkozó szakirodalmat, a helyszíni szemle tanulságait vettük alapul. 
 
a) történeti leírás, régészeti örökség felmérése a változással érintett területen 
 A szabályozási tervvel érintett területről régészeti emléket nem ismerünk. Ahhoz, hogy 
képet alkothassunk a terület történeti korokban betöltött szerepéről, a környező területek különböző 
korszakok emlékanyagát adó lelőhelyeket, valamint a terület földrajzi-topográfiai elhelyezkedését is 
figyelembe kell vennünk. 
 Ezek közül a legjelentősebb a középkori Gubacs falu. A pesti oldalon a szétterülő és 
vízjárta Dunapart a csepeli átjáró körül kiemelkedik környezetéből. A középkorban itt találjuk 
Gubacs falut a terület legmagasabb pontján épült templomával. Gubacs falu első okleveles 
említése még 1067 előttről származik. Ekkor Géza herceg Csabarákosával és Neveggyel együtt 
(Rákoscsaba és Alsónémedi) Aba nembeli Péter ispánnak adományozta, aki e három falut a 
Borsod megyei Százdon alapított monostorának adta. 
 Legközelebb a XV. században találkozunk a falu említésével. A XVIII. századi térképek 
szerint határa onnan terjed dél felé, ahol ma a Határ út van. A falu romjait egy 1793-as térkép a 
Molnár-sziget felső vége mellett tünteti fel. A hosszú életű, és fontos kereskedelmi út mellé települt 
faluról jelentőségéhez képest igen keveset tudunk. A XIX. és XX. századi téglagyártáshoz 
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kapcsolódó agyagbányászat szinte nyomtalanul eltüntette a falu maradványait. A hosszú ideig 
működő bánya területén előkerült bronzkori településmaradványokról is csak néhány alkalomszerű 
leletmentés tudósít. A szórványos adatokból azonban az a kép rajzolódik ki, hogy a falu a mai 
Soroksári út és a Dunapart közötti sávban hosszan elnyúló település lehetett, és nem terjedt át a 
Soroksári út túloldalára. 
 A domborzati-vízrajzi viszonyokat tekintve, a középkortól visszafelé haladva az időben a 
közelebbi és távolabbi ős- és népvándorlás-kori lelőhelyek kirajzolják a mai főúttal nagyjából 
megegyezően a Duna menti kereskedelmi út vonalát. A jelenlegi Soroksári úton, illetve annak 
folytatásában egészen a városhatárig rendkívül jelentős bronzkori és avar kori temetők részleteit 
hozták felszínre építkezésekhez kapcsolódó leletmentések. Sőt a már említett középkori falu 
területén szintén feltártak rézkori és bronzkori sírokat és telepmaradványokat. A jelenlegi 
szabályozás alá vont terület az itt vázolt régészetileg frekventált sáv mögött, illetve fölött található. 
Bár ebben a sávban is találkozunk régészeti lelőhellyel, ha nem is az előzőkben vázolt 
intenzitással.  
 A vizsgált területhez legközelebb eső ismert őskori lelőhely a volt Petőfi utcában került elő. 
Egy rövid szakirodalmi hivatkozásban tesznek említést a Bíró Mihály utca- Petőfi utca szögletében 
előkerült bronzkori temetőrészletről 1938-ból. Sajnálatos módon erről bővebb ismeretekkel nem 
rendelkezünk. Az akkor leletmentett sírokon kívül azóta nem került elő újabb temetkezés. 
 
 
b) Védettségek: területi és egyedi 

A vizsgálat alá vont területen egyedi régészeti védelem alatt álló (jogszabályi határozattal 
védetté nyilvánított terület) ingatlan nem található. 
 A vizsgálat alá vont területen a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ által vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti 
lelőhely nem található.  
 Megállapítható, hogy a fentiekben leírtak alapján a 2001. évi LXIV. tv-ben meghatározott 
három régészeti kategória egyetlen feltételét sem teljesíti a vizsgált terület, így a terület jelen 
ismereteink szerint nem régészeti lelőhely, földrajzi-topográfiai elhelyezkedése alapján régészeti 
érdekű területnek sem minősül. 
 
 
c) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 
 A vizsgált terület teljesen beépített. Lakóház és üzletház foglalja el a terület java részét, a 
köztes területek szilárd burkolattal fedettek, így a régészet terepbejárásos módszerével itt adatokat 
gyűjteni nem lehet.  
 A jelenlegi felszíni viszonyok alapján, melyek a XX. század második feléből származó 
beépítések során alakultak ki, valószínűsíteni lehet, hogy azok a rétegek, melyek a környező 
területeken a régészeti-történeti rétegeket is tartalmazták, itt a nagyarányú földmunkák miatt már 
megsemmisültek. Ezt erősíti az a tény is, hogy a jelenlegi CBA áruházat magában foglaló építmény 
Duna felé eső részén az utcaszintet az előző ház szintjéhez igazítva lemélyítették. 
 
 
2. Változtatási szándékok  
a) Településhálózati és területhasználati, és beépítettségi változás 
 A területen lévő CBA áruház épületének bővítését tervezik. 
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3. Hatáselemzés  
a) A tervezett beavatkozás hatása a régészeti örökség elemeire (folyamatok iránya, 
visszafordíthatósága) 

A fennálló építményekre vonatkozó esetleges változtatások (földmunkával járó 
beruházások) a terület topográfiai elhelyezkedése miatt régészeti-történeti rétegeket nem sértenek. 
 
b) Régészeti emlékek feltárhatóságának megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 
 Bár azt teljes bizonyossággal kimondani nem lehet, hogy egy bizonyos területen régészeti 
objektum esetleges előkerülése kizárt, jelen esetben a terület topográfiai elhelyezkedése alapján 
mai ismereteink nem támasztják alá a terület bármilyen fokú régészeti érintettségét. 
 A területen azonban váratlan lelet-előfordulásként jelentkezhet régészeti emlék. Az esetleg 
előforduló leletet a területileg illetékes múzeumnál (jelen esetben Budapesti Történeti Múzeum) be 
kell jelenteni. 
 
 
4. Összefoglaló 
 A területen földrajzi-topográfiai elhelyezkedése okán, valamint az eddigi történeti adatok 
alapján, illetve azzal a ténnyel számolva, hogy a területen végzett nagyarányú építkezések 
földmunkái során még nyomokban sem került elő régészeti emlék, jelen ismereteink szerint nem 
várható régészeti objektum vagy lelet előkerülése, ezért a kerületi szabályozási tervben nem 
szükséges örökségvédelmi előírás beiktatása régészeti szempontból. 

 
 
 

5. Nyilatkozat 
 
 Alulírott Adorjánné dr. Gyuricza Anna, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) 
Korm. Rendelet előírásai alapján az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete megfelel az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem: szerepelek az adott örökségvédelmi 
területre vonatkozó szakértői névjegyzékben (régészeti lelőhelyvédelem), valamint rendelkezem 
régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 
 
 
 
Budapest, 2014. október 1. 
       Adorjánné dr. Gyuricza Anna 
       LLTK azonosító: B5COGJ 
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3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő Testületének 
…./…. (….) Önkormányzati rendelete 

Budapest XX. kerület Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth 
Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által határolt terület szabályozása érdekében a Kerületi 

Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 25/2001. (VII. 30.) Ök. számú rendelet 
módosításáról 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 
környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló, 25/2001. (VII. 30.) Ök. számú rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § (1) Jelen rendelet 1. mellékletét a Budapest XX. kerület Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú 
közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által 
határolt területre vonatkozó szabályozási tervlap (m= 1:1000), 2. mellékletét az 
ugyanezen területre vonatkozó övezeti tervlap képezik. 

 (2) A Kerületi Szabályozási Terv területi hatályát az 1. melléklet rögzíti. 

2. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 25/2001. (VII. 30.) Ök. sz. rendelet 
(továbbiakban: KVSZ)  41./A. § 20.A. sz. táblázata az alábbi sorokkal egészül ki: 

„ 
        Szintterületi 
 Kialakítható  Beépítettség Építménymagasság Zöldfelület Terepszint mutató  

Övezet legkisebb Beépítési megengedett   legkisebb alatti beépítés megenge- 
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb dett legna- 

 mérete  mértéke    mértéke gyobb 
        mértéke 

I-XX/Z1-5 2000 m2 zártsorú 80/100 %* 6,0 m 22,0 m 0 % 100 % 3,5 m2/m2 

I-XX/Z1-6 2000 m2 zártsorú 70 % 6,0 m 16,0 m 20 % 80 % 2,5 m2/m2 

*a nagyobb érték csak a földszinten és az első emeleti szinten alkalmazható 
„ 

3. § (1) A KVSZ kiegészül a 4/….. számú melléklettel jelen rendelet 1. melléklete szerinti 
tartalommal. 
(2) A KVSZ 1. számú melléklete (övezeti tervlap) jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

Záró rendelkezések 

4. § (1) Jelen rendelet …………….. ……….. lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 
 
 
 
                  ….………………………………..             ………………………………….. 
          Szabados Ákos             Dr. Kiss Irén 
   polgármester címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
Képviselő - testületének …..../2014. (..........) sz. rendeletéhez 

A KVSZ 4/……. számú melléklete 
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2. számú melléklet 
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
Képviselő - testületének …..../2014. (..........) sz. rendeletéhez 

A KVSZ övezeti tervlapjának módosítása a Budapest, XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - 
Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által határolt területére vonatkozóan 
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V É L E M É NY E K  É S  V Á L A SZ O K 

XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának, a 314/2012. (IX.8.) Korm. 
rendelet 41.§ (3) bekezdése szerinti véleményezési szakaszára érkezett államigazgatási szervek észrevételeire 

Véleményező Vélemény Válaszok 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal 

Állami Főépítész 

(üi.sz.: BPD/010/166-
1/2014.11.13.) 

─ Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
53/F.§ (1) szerint „300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény 
nem létesíthető – ideértve a kereskedelmi építmény kialakítása érdekében az 
építmény engedélyköteles átalakítását is-, vagy ezt meghaladó méretre nem 
bővíthető”. 

A véleményben szereplő tilalom alól felmentést kapott az 
áruház, Varga Mihály miniszter által 2014.03.12.-én aláírt 
határozattal (lásd dokumentációban iratanyagok). 

Alátámasztó munkarésszel kapcsolatos észrevételeim: 

─ A közlekedési javaslat nem tartalmaz parkolóhely számítást. Budapesti 
Városrendezési és Építési keretszabályzat (a továbbiakban: BVKSZ) 40 § (7) szerint: 
„Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül, zártsorú beépítési mód szerint 
elhelyezhető épületek esetében a terepszint alatt oldandó meg a 6. § előírásainak 
figyelembevételével.” 

Az alátámasztó munkarész közlekedési munkarésze az 
alábbiak szerint kibővítésre kerül: 

A létesítmény parkolási igényeit a jelenlegi állapottal 
megegyező módon a Petőfi utcában, a Berkenye sétányon, 
illetve a Nagy Győri István utca, Kossuth Lajos utca és 
Vörösmarty utca sétálóutcához kapcsolódó szakaszain 
elhelyezett, jelenleg is meglévő és megtartandó 
parkolóhelyek fogják kiszolgálni. 

Az Erzsébet Áruház meglévő épülettömegének bővítése 
során az új épületrészben az áruház vásárlóforgalmának 
közlekedését kiszolgáló létesítmények (a szinteket 
összekötő, és az akadálymentességet szolgáló liftek, 
lépcsők és mozgólépcsők) kerülnek elhelyezésre. Ezáltal a 
kereskedelmi létesítmény árusítótere nem növekszik, így 
az épület bővítéséből, átalakításából adódóan a 
rendeltetésszerű használathoz új parkolóhelyek 
elhelyezése nem szükséges. 

 A rendelettervezettel kapcsolatos észrevételeim: 
─ Az alátámasztó munkarész és a beépítési terv szerint az áruház magassága 

változatlan marad, ennek figyelembevételével a beépítési magasság 22 m-re való 
növelése indokolatlannak tűnik. A BVKSZ 40. § (8) „A KSZT az építménymagasság 
értékeit a környező tervezett beépítés alapján határozza meg a 8. § 
figyelembevételével.” (9) „Kialakult állapot esetében a környezet beépítési mértékét is 
figyelembe vevő szabályozási paramétereket KSZT-ben kell meghatározni.” 

A szabályozási terv javaslata az áruház és annak 
környezetének kialakult (és tervezett) beépítési jellemzőit 
veszi figyelembe.  

Az épületek magasságának tekintetében az áruház bővítése 
a meglévő tömeggel egyező magasságú. Az áruház 
meglévő épületének legmagasabb pontja – a terület 
terepviszonyai miatt – a Topánka utca felöl nézve 24,95 
m, a sétáló utca felöl 21,05 m. Az új épületrésszel 
kialakuló áruház építménymagassága 21,12 m, tehát a 
szabályzatban javasolt 22,0 m-es építménymagasság 
éppen biztosítja a fejlesztést, és csak minimális magassági 
növekmény tartalékkal rendelkezik. 
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 ─ A beépítési százalék terv szerinti növelését a BVKSZ megengedi, ugyanakkor az 
építési egyéb paramétereinek változtatását tiltja. A BVKSZ 11. táblázata szerint 
legkisebb zöldfelületi mértéke 20% BVKSZ 40. §  (10) „A keretövezet általános 
szabályozási határértékeitől eltérni csak a következők szerint lehet: 

b) zártsorú beépítési mód esetén KSZT alapján a beépítés mértéke a földszinten és 
az első emeleti szinten elérheti a 100 %-ot, ha ezeken a szinteken intézmény, 
közintézmény vagy járműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek 
szintenkénti bruttó alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80 %-nál 
nagyobb, de a keretövezet további általános szabályozási mutatói ebben az esetben 
sem léphetők túl.” 

Javaslom a zöldfelület tetőkertként való kialakítását. 

A BVKSZ zártsorú beépítési módra vonatkozó 19. § 
rendelkezése alapján lehetséges a földszint vagy az első 
emeleti szint 100 %-os beépítési mértéke esetén 0%-os 
minimális zöldfelületi mérték megállapítása az építési 
övezetben: 

„(1) Az építési övezet meghatározásánál a keretövezetek 
keretszabályozási határértékeinél kötelező módon előírt 
beépítés mértékétől, szintterületi mutató értékétől és 
legkisebb zöldfelületi mértékétől eltérni csak a (2)-(5) 
bekezdésben meghatározott esetekben lehet….. 

….(4) Nem írható elő kötelezően a zöldfelület legkisebb 
mértéke az udvar üvegtetővel való lefedése esetén, valamint 
ha a keretövezeti előírások lehetővé teszik: 

a) a parkolóházak létesítését vagy 
b) az épület minden szintjére vonatkozó 100%-os 

beépítést, vagy 
c) a földszint vagy az első emeleti szint 100%-os 

beépítését és/vagy annak üvegtetővel való lefedését.” 

Az alátámasztó munkarész javasolja az áruház épületén 
tetőkert kialakítását. 

 Szabályozási tervvel kapcsolatos észrevételeim:  
─ A 170204/96 hrsz-ú telke határvonalán a szabályozási vonal nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak és nincs jelölve az övezeti határ. Az övezeti határ 
jelölésének hiányában nem tudható, hogy melyik övezetbe tartozik a telek, valamint 
milyen szabályozási paraméterek érvényesek rá. 

A 170204/96 hrsz.-ú telek jelenlegi jogi státusza 
önkormányzati tulajdonú építési telek (bár a környezetének 
kialakult beépítései miatt az ingatlan tulajdonképpen 
beépítésre alkalmatlan), azonban a valóságban parkoló 
funkciót tölt be. Az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseiben a telek továbbra is a meglévő funkciót látná 
el, vagyis gépjármű parkolóhelyeket biztosít. Mindezek 
alapján a telket közterületi státuszra javasolja a 
szabályozás. A közterületi státusz javaslata miatt szükséges 
a szabályozási tervlapon az ingatlan határán a szabályozási 
vonal jelölése, amely megkülönbözteti az ingatlanok 
jövőbeni közterületi és építési telek viszonyát. Szintén 
ezt támasztja alá a szabályozási tervlapon az ingatlan 
északi telekhatárán jelölt övezethatár, amely a Topánka 
utca KL-KT-XX és az ingatlan jövőbeni övezet nélküli 
közterület viszonyát jelenti. 
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 ─ Tekintettel a környezet magas intenzitású beépítésére, illetve az áruház jelentős 
forgalmára az áruház minden irányú kerékpárral való megközelítésének biztosítása 
indokolt és a bővítésből adódó többlet gépjármű parkolóhelyek és kerékpártárolók 
biztosítása is szükséges. 

Az OTÉK 42.§ (13) bekezdése szerint „A települési önkormányzatnak – különösen a 
városközpontok és egyéb történeti városnegyedek tehermentesítése érdekében –
biztosítania kell a közterületeken vagy ahhoz csatlakozó területen kerékpárok 
elhelyezési lehetőségét a helyi sajátosságoknak megfelelően, egyedi méretezés 
szerint.” 

Az Erzsébet Áruház bővítése során az új épületrészben a 
szinteket összekötő, és az akadálymentességet szolgáló 
liftek, lépcsők és mozgólépcsők kerülnek elhelyezésre, ezért 
a kereskedelmi létesítmény árusítótere nem növekszik. Így 
az épület bővítéséből, átalakításából adódóan a 
rendeltetésszerű használathoz új parkolóhelyek 
elhelyezése nem szükséges. 

 

A tárgyi szabályozási tervvel párhuzamosan folyamatban 
van Budapest XX. ker. (Pesterzsébet) teljes kerületre 
kiterjedő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának 
módosítása. Az OTÉK 42.§ (13) bekezdése tekintetében a 
kerékpárok közterületeken történő elhelyezésének 
lehetőségét a kerületi Önkormányzat a KVSZ keretein belül 
tudja szabályozni. 

 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 
Városfejlesztési 

Főpolgármester-helyettes  
(ikt.sz.: FPH059/1444-

3/201411.20.) 

─ A megküldött dokumentáció alapján a szabályozási terv készítésének célja az 
Erzsébet Áruház épületének felújítását megalapozó beépítési feltételek 
meghatározása, valamint a terület a kerület központjának jellemzően zártsorú városi 
szövetébe illeszkedő szabályozása. A tervek szerint az áruház teljes homlokzata 
megújul, a Kossuth Lajos utca felőli homlokzat új tömeggel bővül, az áruház 
közlekedőmagjával, amely a szinteket összekötő, és az akadálymentességet 
szolgáló lifteket, lépcsőket, mozgólépcsőket foglalja magában. A tervezett 
bővítéssel a telek bruttó kereskedelmi szintterülete nem növekszik. A 
szabályozási terv két új építési övezet meghatározására ad javaslatot a 170204/97 
helyrajzi számú ingatlan I-XX/Z1-5 jelű jellemzően zártsorú beépítésű 
intézményterületbe, valamint a 170204/82 helyrajzi számú ingatlan I-XX/Z1-6 jelű 
jellemzően zártsorú beépítésű intézményterületbe történő besorolását tervezi. 

Választ nem igényel. 

  

 A szabályozási terv előzőekben megfogalmazott javaslataival, amelyek a 
kerület központjában lévő intézmények korszerű és színvonalas megújulását 
szolgálják, egyetértek, megvalósítását támogatom. 

A tárgyi tervben foglalt javaslatok a Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében 
meghatározott, egyszerűsített eljárásra vonatkozó feltételeknek megfelelnek, ezért a 
Korm. rendelet 41. §-ában előírt eljárás alkalmazását nem kifogásolom. 

A Fővárosi Közgyűlés 1125/2005.(V.25.) határozatával elfogadott Budapest Főváros 
Településszerkezeti Terve (TSZT) II. Területfelhasználás tervlapja alapján a tervezési 
terület VT-VR „Városrészközpont vegyes terület az elővárosi zóna kivételével 
(szt.max. 3,5*)”, ami megegyezik az elfogadás előtt álló új TSZT e területre 
vonatkozó területfelhasználási javaslatával (VT-H kiemelt jelentőségű helyi központ). 
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A tervezési terület a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.(X.15.) Főv. 
Kgy. rendelet (FSZKT) szerint i jelű intézményterület az FSZKT védelmi és 
korlátozási tervlapja a területen városkép szempontjából kiemelt területet, fővárosi 
jelentőségű védett fasort, valamint a terület közvetlen környezetében több fővárosi 
rendeletben védett épületet jelöl. 

A szabályozási terv javaslatai a Budapest Városrendezési és Építési 
Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendeletben foglaltaknak és 
az FSZKT előírásainak megfelelnek. 

A megküldött tervezetben foglalt módosítási javaslatokkal, főbb célkitűzésekkel 
egyetértek. 

 ─ Kérem a közlekedési javaslat, kerékpáros közlekedés fejlesztésére vonatkozó rész 
kiegészítését a Topánka utcában – annak átépítésekor – kerékpáros infrastruktúra 
kiépítésére irányuló javaslattal. 

A közlekedési javaslat a vélemény alapján az alábbiak 
szerint kerül kiegészítésre: 

A Topánka utca átépítése során az utca déli, Kossuth Lajos 
utca felé eső oldalán is javasolt önálló kerékpáros 
infrastruktúra (min. egyirányú kerékpársáv) kiépítése.  

A Topánka utca északi oldalán meglévő önálló kétirányú 
kerékpárút felújítását az egyéb kerékpáros infrastruktúra-
fejlesztésekkel összhangban kell megvalósítani.  

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  

Igazgató 
(sz: 2826-

2/2014/HA./2014.11.14.) 

─ A tűzoltó gépjárművek vonulása és működése céljára az építményekhez, azok 
megközelítésére szolgáló meglévő utat, illetőleg területet biztosítani kell. A tűzoltási 
felvonulási területek és utak elhelyezkedésével kapcsolatosan a területileg illetékes 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni. 

A szabályozási terv a felsorolt észrevételek figyelembe 
vételével készült, illetve a felsorolt előírásokat, 
észrevételeket az építési engedélyezési eljárás és a 
kivitelezés során kell betartani, figyelembe venni. 

A tervmódosításokkal kapcsolatban az adott környezetben található, oltóvizet 
biztosító tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült, meglévő 
földalatti tűzcsapokat átépítésükkor, föld feletti típusúra kell kicserélni. Ha az 
útszabályozás, közműkiváltás a vezetékes vízellátás kiépítését is érinti, a szükséges 
oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. 

Az útszabályozási tervek biztosítsák, - ide értve az útépítési, közúti forgalmi és 
parkolási rendet – a középmagas épületek legalább egyik oldalán a tűzoltási 
felvonulási területet. 

A tervmódosítás által érintett területen, továbbá a közműhálózat a vezetékes 
vízhálózat nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új 
tűzcsapok telepítési helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni. 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, 
hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. 

Amennyiben a területen polgári védelmi építmény (óvóhely, sziréna) található, és ha 
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az építmény, vagy kiegészítő műtárgyai (romhatáron kívülre vezetett óvóhely 
vészkijárata, légbeszívó csonk, stb.) az esetleges bontások, átalakítások, felújítások, 
egyéb munkák során érintetté válnak, a polgári védelmi szakhatóságot külön 
engedélyezési eljárás során meg kell keresni. A területen található óvóhelyek 
címeiről az óvóhely-kataszternyilvántartásból az illetékes Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen keresztül az adott kerület jegyzője tud felvilágosítást adni. 

Amennyiben az iparbiztonsági hatóság kijelölése alapján veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem veszélyességi övezetébe nyúlik a szabályozandó terület, a 
veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre vonatkozó rendelkezéseket 
érvényesíteni kell. 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  

Igazgató-helyettesi 
Szervezet Területi Vízügyi 

Hatóság 
(sz: FKI-VH: 8411-

1/2014..11.26.) 

─ Az FKI-VH a tárgyi területen tervezett Budapest XX. kerület, Topánka utca – 
170204/91 hrsz.-ú közterület – Kossuth tér – Kossuth Lajos utca – 170204/91 hrsz. 
közterület által határolt területre vonatkozó városrendezési és építési szabályzat 
módosítása című egyeztetési anyagot elfogadja, és a beruházásokhoz, valamint 
városrendezési és építési szabályzat módosításához kapcsolódó munkálatok során 
kéri a fentiek figyelembevételét. 

Választ nem igényel. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedési 
Felügyelősége Útügyi 

Osztály 
(BF/UO/NS/A/1158/1/2014.1

1.11.) 

─ A tervezett szabályozási terv a közterületek építési szélességét nem csökkenti, a 
jelenlegi beépítéshez képest jelenetős többlet építési lehetőséget nem keletkeztet és 
így számottevő forgalomnövekedést sem eredményez. A 170204/96 hrsz-ú ingatlan 
tervezett beépítésének célja a jelenlegi kereskedelmi funkció közlekedési területének 
bővítése. A fentiek értelmében a tervezett módosítás ellen közlekedési 
szempontból nem emelünk kifogást. A 170204/96 hrsz-ú beépítetlen építési 
telek közterületi besorolását támogatjuk. 

Választ nem igényel. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Út-és Hídügyi 

Főosztály Engedélyezési 
és Forgalomszabályozási 

Osztály 
(ikt.sz: UVH/UH/502/9/ 

2014.11.04.) 

─ A levele mellékleteként papír alapon megküldött – a Budapest Főváros Városépítési 
Tervező Kft. által 2014 októberében készített – dokumentáció alapján az érintett 
tömb fejleszthetősége érdekében történő módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem teszek, annak elfogadását támogatom. 

Választ nem igényel. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatal 
Felügyeleti Főosztály – 

Repülőtéri és 
Repülésvédelmi Osztály 

(ikt.sz: LR/RK/NS/A/2662/1/ 

─ A településrendezési eszközök módosításához hozzájárul. Választ nem igényel. 



 6 

2014.11.03.) 

Budapesti Rendőr-
főkapitányság 

Közlekedésrendészeti 
Főosztály 

Balesetmegelőzési és 
Közlekedési Osztály 
(ü.sz: 01000/49580-

1/2014.11.13.) 

─ A KVSZ módosítása ellen közlekedésrendészeti szempontból kifogást nem 
emelek. 

Választ nem igényel. 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

(sz: 7341-
1/A2A0A1A4/HHI/2014.11.0

3.) 

─ A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem 
érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 
feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban 
külön észrevételt nem teszek. 

Választ nem igényel. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 

Földhivatala Földmérési és 
Földügyi Osztály 

(Üi.sz: 10.117/1/2014.11.10.) 

─ Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján megállapítható, hogy a véleményezendő 
terület, amely a Budapest XX. kerület, Topánka utca 170204/91 helyrajzi számú 
közterület – Kossuth tér – Kossuth Lajos utca – 170204/84 helyrajzi számú közterület 
által határolt területegységen található, belterületi fekvésű, kivett (lakóház, udvar, 
beépítetlen terület, áruház, udvar, középiskola) megnevezésű. A termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) földvédelemre vonatkozó szabályai 
nem terjednek ki a termőföldnek nem minősülő (kivett) ingatlanokra. 

A tárgyi területegységre vonatkozó településrendezési eszköz módosítása 
földvédelmi hatáskörbe tartozó kérdéseket, földvédelmi jogszabályon alapuló 
követelményeket nem érint, ezért a KVSZ módosítása ellen BFKHFH részéről 
földvédelmi kifogás sem merült fel. 

Választ nem igényel. 

Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási 
Központ 

(ikt.sz: 100/910-
2/2014.11.27.) 

─ Tárgyi tervezési terület nem része a Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed 
és az Andrássy út világörökségi helyszínnek, illetve a világörökségi várományosi 
területbe sem tartozik bele, ezért a fenti témájú egyeztetésben Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ észrevételt nem tesz. 

Választ nem igényel. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

I. kerületi Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

─ Mivel a tervezési terület műemléket, műemléki területet, vagy régészeti 
lelőhelyet nem érint, a KVSZ tervezett módosítása ellen örökségvédelmi 
szempontból kifogást nem emelünk. A kerület helyi védelemre vonatkozó 
rendeletének megalkotásával egyetértünk, a dokumentációban említett Erzsébet 

Választ nem igényel. 



 7 

Örökségvédelmi Osztály 
(üisz.: BP-1D/001/4977-

2/2014.11.12.) 

Királyné Szépészeti Szakközépiskola építészeti értékeinek védelem céljából történő 
vizsgálatát támogatjuk. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

(üi.sz: 6283/1/2014.11.04.) 

─ A tervezési terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet 
(Natura 2000 területet), az országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj-és 
természetvédelmi szempontból jelenetős területet nem érint. 

A benyújtott egyeztetési dokumentáció szerint tervezett módosítások – beépítési 
paraméterek meghatározása, közlekedési területek kismértékű növelése – 
Igazgatóságunk álláspontja szerint táj- és természetvédelmi szempontú 
problémát nem vetnek fel, így azok ellen kifogást nem emelünk. 

Választ nem igényel. 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
(ikt.sz: 01401-

0028/2014.12.02.) 

─ Tárgyi témában érkezett dokumentációval kapcsolatban Igazgatóságunknak 
kifogása nincsen. 

Választ nem igényel. 

Pest megyei 
Kormányhivatal Növény- 

és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

(üi.sz: PEF/TO/1444-
2/2014.11.20.) 

─ A mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett 
módosítás mezőgazdasági művelés alatt álló területet nem érint. Tekintettel arra, 
hogy Igazgatóságom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. alapján csak 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeken rendelkezik hatáskörrel a talajvédelmi 
feladatok ellátására, a fentiek szerint döntöttem, vagyis hatásköröm hiányát 
állapítottam meg. 

Választ nem igényel. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve 
(üi.sz: BPR/021/11837-

2/2014.11.18.) 

─ Budapest XX. ker. Topánka utca - 170204/91 hrsz.-ú közterület - Kossuth Lajos tér - 
Kossuth Lajos utca - 170204/81 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó 
városrendezési építési szabályzat módosításának tervdokumentációját 
áttanulmányoztam. A javasolt módosítást elfogadom, közegészségügyi 
szempontból észrevételt nem teszek. 

Választ nem igényel. 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hatósági Osztály 
(ikt.sz: OH/29881-

2/2014.11.06.) 

─ Az anyag nem tartalmaz hírközlési tervfejezetet, a módosítás hírközlést nem érint. A 
mellékelt rendelet tervezet hírközlési érdeket nem érint, az elfogadás ellen a 
Hatóság kifogást nem emel. 

Választ nem igényel. 

 

Kispest Polgármesteri 
Hivatala Főépítész 

(üi.sz: 
XX.1286/31/2014.11.10.) 

─ A tervdokumentáció tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem 
teszünk. 

Választ nem igényel. 
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Budapest XXI. kerület 
Csepel Önkormányzata 

Polgármester 
(ikt.sz: X/48083-
1/2014.11.24.) 

─ Mivel a tervdokumentációban leírt módosítások kerületünkre gyakorolt hatása 
elhanyagolható, valamint annak területe nem szomszédos kerületünkkel, a fenti 
témájú KVSZ módosításhoz nem kívánunk észrevételt tenni. 

Választ nem igényel. 

Budapest Főváros IX. 
kerület  

Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

Főépítész 
(üi.sz: 

KP/40042/2014/X.11.05.) 

─ Köszönettel vettem az önkormányzatunk részére véleményezésre megküldött 
dokumentumot a kerületük adott területére vonatkozó városrendezési és építési 
szabályzat módosításáról. A módosítással kapcsolatban észrevételt nem kívánok 
tenni. 

Választ nem igényel. 

 

Budapest, 2014. december 

 

 
 Albrecht Ute Becsák Péter    
 településtervező közlekedéstervező   
 TT/1É 01-0517 K1d-1 01-10856   










































































