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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tervezési terület lehatárolása:  

Budapest, XX: kerület, Határ út 78-79. (hrsz 174425 és 147726) telkek területe 

A terv elsődleges célja a hatályos Kerületi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása, a lakás rendeltetés feltételeinek feltárása és az ennek megfelelő építésjogi 

követelmények meghatározása, annak érdekében, hogy a területen 20 lakásos lakóépület elhelyezhető legyen. 

A célok megvalósítása érdekében pontosítani kell az építés szabályait. 

A változtatások célja, hogy a terület beépítése illeszkedjék a környezet történeti, városképi hagyományaihoz, biztosított legyen a területre vonatkozó 

jogszabályok közötti összhang, valamint biztosítottak legyenek a terület fejlesztéséhez szükséges építésjogi feltételek.  

 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület: 

• a településrendezési tervek kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan településrendezési körülményeket, amelyek a 

településrendezési eszközök módosítását követően nem tennék lehetővé a terület tervezett fejlesztését 

• Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT), az FRSz és a kerületei szabályzat alapján az érintett terület „Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 

terület (Vi-2)” területbe tartozik;  

• a Kerületi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításával a terület fejlesztéséhez szükséges beruházások építésjogi követelményei biztosíthatók;  

• közlekedési szempontból a meglévő és a tervezett közlekedési kapcsolatok megfelelő megközelítést biztosítanak, a terület közlekedési feltárása 

biztosítható 

• a közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldott, illetve a konkrét igényekkel összehangolható.  

Az adottságok, illetve a megoldandó feladatok (elhelyezhető rendeltetések köre) a településrendezési tervek javaslataiban kezelhetők. 
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ELŐSZÓ 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet hatályos kerületi építési szabályzatának a Budapest XX. kerület Pesterzsébet, Határ út 79-80. sz. telkeinek területére 

vonatkozó módosításának célja a területen elhelyezhető megengedett rendeltetési egységek körének pontosítása, bővítése. 

Jelen tanulmányterv telkek fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges településrendezési tervek elkészítésének megalapozására szolgál. 

 

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének hatásköre. 

A hatályos településrendezési eszközök módosítására Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet szerinti Telepítési Tanulmányterv benyújtását követő önkormányzati döntés alapján kerülhet sor. 

Településfejlesztési célok megvalósítására az Önkormányzat településrendezési szerződést köthet az érintett terület tulajdonosával, illetve a területen 

beruházni szándékozóval. Az Önkormányzat Képviselőtestületének a fejlesztés befogadásáról hozandó döntésének alapjául, - a településrendezési szerződés 

megkötése előtt - a beruházó által elkészíttetett jelen Városrendezési tanulmányterv szolgál.  
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AZ ÉRINTETT TERÜLET (INGATLAN) RÖVID BEMUTATÁSA 

Terület elhelyezkedése, környezete 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TERÜLET HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

A fejlesztési terület Pesterzsébeten, a Határ út mentén található.  

 

  

Pesterzsébet vkp 
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Az épített környezet vizsgálata 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A terület ma is beépített, gazdasági területfelhasználású, ahol jelenleg az S-
kar autókereskedés működik. 

A telkek területének nagy része burkolt, amelynek jelentős része ma 
autóparkoló van. 

A tömb többi telke is beépített. A Mártírok útja felé eső szomszédos 
telkeken szintén autókereskedések vannak. A Határ út 80. sz. alatt 
gumiszervíz működik.  

A távolabbi környezetben a Határ út mentén található 1-1 lakóépület is a 
gazdasági, főként kereskedelmi rendeltetések mellett. A tömb Balassa utca 
felé eső teleksorában főként lakóépületek vannak. 
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TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TULAJDONI VISZONYOK A FÖLDHIVATALI ADATBÁZIS ALAPJÁN 

A telkek a megbízó tulajdonában vannak. A földhivatali adatbázis szerint a 
174425 hrsz-ú telek „kivett, beépítetlen terület”, a 174426 hrsz-ú telek 
pedig „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület kategóriá” -ban van. 
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TELEKMORFOLÓGIA 

A telkek mérete közel azonos, 593 és 598 m2, ami megfelel a tömbben 
kialakult állapotnak. 

 

AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

A telkeken álló épületek földszintes kialakításúak, magastetősek. 

A telkek zártsorúan beépítésűek. 

 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

A telken nyilvántartott régészeti lelőhely, műemlék, műemlékegyüttes, valamint helyi védett épület nem található.  
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FOTÓK 
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TERVI ELŐZMÉNYEK, HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 

A terület távlati fejlesztési lehetőségeinek feltárására a hatályos 

 Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT),  

 a Budapesti Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ), 

 a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (X. 21.) Ök. rendelete „a Kerületi Építési Szabályzat” - 

felhasználásával került sor.  

Településszerkezeti terv leírása 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (TSZT leírása 40. oldal) 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) területfelhasználási egységbe sorolt területet funkcionálisan az előző 

intézményterülethez hasonló vegyesség jellemzi. A városszerkezetben való elhelyezkedése, a kialakult környezethez való igazodása alapján 

azonban sűrűsége alacsonyabb, lazább, jellemzően szabadonálló beépítésű területek tartoznak ide, vagy a területi adottságok (morfológia, értékes 

növényzet, Duna menti pozíció) igénylik nagyobb zöldfelület megtartását vagy kialakítását. Különösen alkalmas a funkcióváltó területek élhetőbb, 

zöldfelületekkel gazdagabb környezeti kialakítására. Beépítési sűrűségük is jelzi ezt, amelynek legnagyobb értéke a településszerkezeti helyzettől 

függően nem lehet több 0,75 – 4,517 közötti értéknél. A zöldfelületi intenzitás megtartása és javítása érdekében 25% a legkisebb zöldfelületi 

átlagérték, amit a területfelhasználási egység területére kell számítani.  
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BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 
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A TSZT kerületre vonatkozó tervlapjai 

Közlekedési infrastruktúra Épített környezet értékeinek védelme Épített környezet értékeinek védelme 

 
Határ út településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút. 

  
A telket nem érinti védelem. 

 
Nem érinti. 

Zöldfelület, Táj-és természetvédelem Környezetvédelem Védelmi, korlátozási területek 

 
Határoló utak mentén településképvédelmi 

jelentőségű meglévő ill. tervezett fasor jelölt. 

 
Üzemi terület érinti. 

 
A telket nem érinti. 
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BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA 

Az FRSZ Vi-2 területfelhasználási egységbe sorolja, ahol a beépítési sűrűség érték 2,5 (bsá:1,75 és bsp 0,75). Magassági szabályozás nem érinti. 
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HATÁLYOS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2015. (X.21.) Ök rendelettel fogadta el a Kerületi Építési Szabályzatát.  

A KÉSZ XIV. fejezete foglalkozik az intézményi területekkel. 

35. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) 

36.§ (1) A Vi-2 jelű építési övezetek a helyi lakosság 36. § ellátását szolgáló intézmények biztosítanak helyet, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, 

egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek számára. 

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a területen 

a) iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) hitéleti és 

e) sport 

rendeltetés is elhelyezhető. 

(3) A területen az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható, más 

lakás csak a Vi-2/L jelű építési övezetek területén építhető. 

(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem 

helyezhető el. 

… 

(8) A Vi-2/L-Z1 jelű építési övezet területén 

a) lakás csak olyan telken helyezhető el, ami nem határos a Határ úttal, 

b) ahol lakás elhelyezése megengedett, ott minden teljes 100 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhető el, 

c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t. 
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Járművek elhelyezésére vonatkozó szabályok 

58.§ (1) Budapest XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 
használatához a szükséges személygépjármű várakozóhelyeket legalább a 4. melléklet szerinti mennyiségben, az alábbi előírások figyelembe vételével 
kell biztosítani. 

(2) A KÖk, KÖu-3, Kt-Kk övezetek területén jelölt építési helyek kereskedelmi, szolgáltató funkciójú építményei esetében rendeltetésszerű használatból 
– a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet kivételével – gépjármű-elhelyezési kötelezettség nem keletkezik. 

(3) Minden oldaláról közterület által határolt telekre egyházi központ elhelyezése, bővítése esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
várakozóhelyek 100%-a közterületen biztosítható.  

(3a) Úszótelek és 100% megengedett legnagyobb beépítettség mértéke esetén a meglévő beépítés funkcióváltása, bővítése esetén a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges várakozóhelyek 100%-a közterületen biztosítható a telek határának 200 méteres körzetében, az érintett övezetre előírt 
zöldfelületi arány megtartásával. 

(4) Az Lk-1/K, Lk-2/K és Lke-1/K építési övezetek építési telkein a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű várakozóhelyek számának 
maximum a kétszerese helyezhető el. 

(4a) Zártsorú beépítésű építési övezetek 500 m2-t meg nem haladó telkei meglévő beépítésének bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása 
esetén csak új lakó rendeltetéshez kell várakozóhelyet biztosítani, amely a telek határának 200 méteres körzetén belül, közterületen is elhelyezhető. 

(5) Személygépjármű várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe. 

59.§ (1) Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára elhelyezési lehetőséget az 5. 
melléklet szerint kell biztosítani. 

A KÉSZ 1.sz. melléklete tartalmazza az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékeit: 
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4. melléklet – Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának 
megállapítása  

 

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 

 2. a. melléklet szerinti központi területen 2. a. melléklet szerinti központi területen kívül 
1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési 

egysége után 
minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési 
egysége után 
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A KÉSZ 2.sz. melléklete a Szabályozási terv: 

  

A KÉSZ 4.sz. melléklete alapján  

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 

 2. a. melléklet szerinti központi területen 2. a. melléklet szerinti központi területen kívül 
1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után 

A KÉSZ 5.sz. melléklete alapján az építmények rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása  

 

s.sz. Funkció A  
1. Lakás, üdülőegység Minden lakás és üdülő egység után 1 db 
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MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

A tulajdonos a telkekre építészeti vázlattervet készíttetett, amelyben lakóépület létesítését vizsgálták meg. A földszinten lakófunkciót nem terveznek 

elhelyezni. A megengedett beépítési paraméterek - beépítettség és épületmagasság - alapján a telkeken összesen 20 db lakás tervezett. 

A módosítás során elérendő célok összefoglalása 
CÉLOK 

A fejlesztési terület jelenleg intézményi terület, amelyen a terület tulajdonosa a jövőben az lakóépületet kíván létesíteni 

Ezen a területen 1 utcányi mélységben van intézményi terület, a Határ úttól távolabbi, hasonló méretű és morfológiájú telkek kertvárosias lakóterület 

övezetébe soroltak. A tágabb környezetben, a Jókai utcától dél fekvő a Határ út menti területek kisvárosias lakóterületek, kerülethatáron túl pedig a Wekerle 

telep szintén kisvárosias lakóterületi található. A tömb Balassa utáról nyíló telkein lakó rendeltetés már elhelyezhető a hatályos szabályozás alapján. 

A szükséges parkolók épület földszintjén terepszinten elhelyezhetők, ami a terület burkolt felületeinek csökkentését jelenti. A telek méretei miatt a szükséges 

gépjárművek terepszint alatti elhelyezése nem ad jó és gazdaságos megoldást.  

INDOKLÁS 

A Határ út mentén a területek kisvárosias lakóterületek, kivéve a Jókai utca és a Nagykőrösi út közötti 5 tömböt. Ezeken a területen 1 utcányi mélységben van 

intézményi terület, a Határ úttól tömbökben a távolabbi, hasonló méretű és morfológiájú telkek kertvárosias lakóterület övezetébe soroltak. A tágabb 

környezetben, a Jókai utcától dél fekvő a Határ út menti területek kisvárosias lakóterületek, kerülethatáron túl pedig a Wekerle telep szintén kisvárosias 

lakóterületi található. A tömb Balassa utáról nyíló telkein lakó rendeltetés már elhelyezhető a hatályos szabályozás alapján. 

A Határ úton a közlekedési fejlesztések – Galvani híd, annak tervezett továbbvezetése - hatására várhatóan hosszútávon csökkenni fog a forgalom, ami már 

nem indokolja a lakófunkció tiltását az útvonal menti telkeken. A kedvezőbb településkép kialakítása a terület átalakulása, fejlesztése nélkül nem várható. A 

teljes területen nem várható a lakosság ellátását szolgáló rendeltetések, funkciók megjelenése, hiszen azoknak kedvezőbb lehetőséget ad a Pesterzsébeti 

központ területe. 

A Határ út menti telkeken az épületek földszintjén a szükséges parkolók elhelyezhetők, amely megoldás a terület burkolt felületeinek csökkentését hozza 

magával.  
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MÓDOSÍTANDÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

A célok megvalósítása érdekében  

• szükséges a KÉSZ szabályozási előírásainak módosítása, 

• nem szükséges a szabályozási terv módosítása. 

A szükséges módosítások 

• a területre vonatkozóan lakás elhelyezésének lehetővé tétele,  

• az elhelyezhető lakások számának korlátozásának törlése 

Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására  
A HÉSZ előírásainak módosítási javaslata 

Az alábbi a hatályos HÉSZ kivonata, melyben szürke átfestéssel és áthúzással szerepeltetjük a megszüntetésre javasolt szöveget. 

35. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) 

36.§ (1) A Vi-2 jelű építési övezetek a helyi lakosság 36. § ellátását szolgáló intézmények biztosítanak helyet, elsősorban igazgatási, nevelési, 

oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek számára. 

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a területen 

a) iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) hitéleti és 

e) sport 

rendeltetés is elhelyezhető. 

(3) A területen az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás 

kialakítható, más lakás csak a Vi-2/L jelű építési övezetek területén építhető. 
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(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület 

nem helyezhető el. 

… 

(8) A Vi-2/L-Z1 jelű építési övezet területén 

a) lakás csak olyan telken helyezhető el, ami nem határos a Határ úttal, 

b) ahol lakás elhelyezése megengedett, ott minden teljes 100 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhető el, 

c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t. 

 

A HÉSZ Szabályozási terv módosításának javaslata 

A szabályozási terv módosítása nem szükséges. 
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A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI  

Közlekedés 

A telkek jelenlegi közúti kapcsolata a Határ út felől adott. A jelenlegi funkciónak, használatnak megfelelő, amelyek a tervezett funkciónál nagyobb terhelést 

jelent. 

JELENLEGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A terület közösségi közlekedését a Határ úton és a Mártírok útján közlekedő villamosok, autóbuszok biztosítják.  

 

Villamosok 

3 Gubacsi út / Határ út és Mexikói út M között 

52 Pesterzsébet, Pacsirtatelep és Határ út M között 

Buszjáratok 

66 Soroksár, központi raktárak - Határ út M  

66B Soroksár, BILK - Határ út M  

123 Soroksár, IKEA áruház - Határ út M  

123A Szentlőrinci úti lakótelep - Határ út M  

148 Csepel, Soroksári rév - Kőbánya-Kispest M  

Éjszakai járatok 

966 Millenniumtelep H és Határ út M között 

JELENLEGI FORGALMI REND, ÚTPÁLYÁK 

A terület megközelítését és elhagyását a Határ út kiépült úthálózati rendszere biztosítja. 

PARKOLÁS 

A tervezési terület jelenleg részben beépített, telken belül kiépített parkoló van. A Határ úton és a Mártírok útján a megállás, várakozás és a szegély menti 

parkolás lehetősége adott. 



20_határ út VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY 

 

 22 

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM 

A tervezési területen a Határ úton kiépített gyalogos járdák vannak. A térségben kiépített, kijelölt kerékpárút nincs. 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Várható közúthálózati fejlesztések 

A térségben a Galvani híd megépítésével és tervezett bevezető szakaszával 
várhatóan a Határ út forgalma mérséklődik. Jelenleg ennek több változatát 
és ütemezését is több elképzelés támasztja alá – Illatos út, Kén utca, Határ 
úti kiserdőn át vezetett új szakasz – de döntés még nem született. 

A Budapest hatályos településszerkezeti terve meglévő távlati 
nyomvonalként a Kén utcai továbbvezetést tartalmazza. 

 

A TERVEZÉSI TERÜLET BELSŐ FELTÁRÓ ÚTHÁLÓZATA 

A tervezési terület tervezett feltáró úthálózata nem változik.  

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 

A terület megközelítését a Határ úton és a Mártírok útján közlekedő villamosok és autóbuszok távlatban is biztosítják. 
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A TERVEZETT ÚJ BEÉPÍTÉSEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSÜK 

A Határ út a telkek megközelítését és elhagyását biztosítja. 

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM 

A tervezési területen a Határ út mentén településszerkezeti kerékpáros infrastruktúra tervezett. 

PARKOLÁS, PARKOLÁSI MÉRLEG 

A területen tervezett új beépítéseknél a KÉSZ előírt biztosítandó parkolóhely szükségletét telken belül kell biztosítani. 

A parkolási mérleg számításánál az alábbi normatívák kerültek alkalmazásra - Minden lakás és üdülő egység után 1 db. 

Közműfejlesztés 
KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VIZSGÁLATA 

A vizsgált terület térségében a teljes közműellátás biztosított. A teljes közműellátásra a vezetékes ivóvízellátást, a közcsatornás szennyvízelvezetést, a 

villamosenergia ellátást, a földgázellátást, az elektronikus hírközlési ellátást és a csapadékvíz elvezetést kiépítették. 

KÖZMŰ ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATA 

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítése – meglévő kapcsolatokon megoldott -, továbbá a közműveknél a ténylegesen 

igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése, illetve szolgáltatási megállapodást megkötése - amelyben a szolgáltató az ellátás 

biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti. 

A többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla 

energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület 

energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló 

energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az 

energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. 

Humán infrastruktúra fejlesztése 

A tervezett változtatással a terület rendeltetése nem változik. ezért a humán infrastruktúra iránti igények nem változnak. 
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ÉPÍTÉSZETI VÁZLATTERV 
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