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1. A KVSZ MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI ÉS CÉLJA 
 
A Szabó-telepi Református Egyházközség Pesterzsébet Önkormányzatához 
fordult, hogy biztosítson méltó helyet új templomának felépítéséhez. Az 
önkormányzat a kérést támogatta és felajánlotta a célra, a tulajdonában lévő, 
beépítetlen Mátyás király teret. A telek kb. fele „Z-KK-XX/2” övezetbe sorolt, 
ezért több szakaszban megvizsgálásra kerültek a templom elhelyezésének 
építésjogi lehetőségei, míg végül az önkormányzat és az egyházközség 
együtt, az új templom részére a területen önálló, intézmény építési övezetbe 
sorolt építési telek kialakítása mellett döntött. 
 

 
A Mátyás király tér légifelvétele a tervezési terület lehatárolásával (Google Earth) 

 
Budapest Főváros, XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2009. 
szeptember 10.-én meghozott 263/2009. (IX.10.) Ök. számú határozata 
értelmében hozzájárult, hogy a Pesterzsébet Szabó-telepi Református 
Egyházközség új templomának a Mátyás király téren való felépítéséhez 
szükséges kerületi szabályozási terv, illetve FSZKT módosítás az 
egyházközség költségére elkészülhessenek. 
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A kerületi szabályozási terv célja: a Szabó-telepi református Egyházközség új 
templomának a Mátyás király téren való felépítéséhez az építésjogi keretek 
biztosítása. A tervezés megkezdése óta bekövetkezett jogszabályi változások 
értelmében az FSZKT módosítása nem szükséges. 
 

2. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) módosítás 
 
Rendelettervezet 
(a KVSZ-be beépülő cikkek, dőlt betűvel szedve) 
 
 
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (……) önkormányzati rendelete a Mátyás király tér, a Kakastó utca – 
Kolozsvár utca – Mártírok útja – Vasút sor által határolt terület Kerületi 
Sabályozási Tervéről és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
szóló (KVSZ) 61/2004. (XII.15.) Ök. sz. rendelettel módosított, 25/2001. (VII.30.) 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 65/A. § (2) bekezdése alapján, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 14. § (3) 
bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint Budapest 
Főváros Közgyűlésének 46/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelete a Fővárosi 
Szabályozási Kerettervről (továbbiakban: FSZKT), Budapest Főváros Közgyűlésének 
47/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzatról (továbbiakban: BVKSZ) összhangban, módosítva 
Pesterzsébet Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatát (továbbiakban: KVSZ), 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § 
 

(1) Jelen rendelet területi hatálya a Budapest, XX. kerület Mátyás király tér, 
a Kakastó utca – Kolozsvár utca – Mártírok útja – Vasút sor által 
határolt (a Szabályozási Terven jelölt) területére terjed ki. 

 
(2) Jelen rendelet mellékletei (1) bekezdésben meghatározott területre 

vonatkozóan: 
1. számú melléklet: az a KVSZ övezeti tervlapja 
2. számú melléklet: Szabályozási Terv 
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2. § A R. a következő, 39./A §-al egészül ki. 
 

I-XX/SZ1B 
Szabadonálló beépítésű intézményterület, 

ahol a lakásfunkció megengedett 
 

(1) Az építési övezet közintézményi, egyházi, egészségügyi, szociális, 
oktatási, és kulturális funkciók, továbbá az ezek működéséhez 
kapcsolódó lakó, kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási funkciók 
szabadonálló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 

 
(2) Az építési övezetben: 

a) az épület legmagasabb pontja max. 36,0 m lehet. 
b) a kerítést az épülethez illeszkedő formában kell megvalósítani 

úgy, hogy az épület főbejárata közterületről közvetlenül 
megközelíthető legyen. 

c) az eredeti terepszint, az építészeti koncepciónak megfelelően, 
megváltoztatható. 

 
(3) Az építési övezetben, a létesítmény működéséhez szükséges 

parkolókat: 
a) a lakófunkcióhoz kapcsolódóan az OTÉK 4. számú 

mellékletének 1. pontja, 
b) a hitéleti funkcióhoz kapcsolódóan az OTÉK 4. számú 

mellékletének 14. pontja 
alapján kell meghatározni. 
 

(4) Az építési övezetben az alábbi táblázat megadott határértékeit kell 
betartani. 

18/A számú táblázat 

Övezet 
jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
mérete 

Beépítés 
módja 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mérete 

Építménymagasság Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
legkisebb legnagyobb 

I-XX/SZ1B 2000 m
2
 szabadonálló 45 % 3,0 m 7,5 m 35 % 55 % 1,2 m

2
/m

2
 

 
3. § A R. 66. § (Z-KK-XX/2) az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

(3) A Mátyás király téren (intézményterület közvetlen környezetében), a 
közterületen elhelyezett létesítmények (pl: buszváró, pavilon, stb.) 
építészeti megjelenését az intézmény épületével összhangban lévő terv 
alapján kell megvalósítani. 
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4. § Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet és a hozzá tartozó Szabályozási Terv (2. számú 

melléklet) a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ övezeti tervlapja 

a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 
 
 
 
 

Szabados Ákos        Dr. Kiss Irén 
  polgármester    címzetes főjegyző 

 
 
 
 
1. számú melléklet: KVSZ ÖVEZETI TERVLAP módosítás 
2. számú melléklet: SZABÁLYOZÁSI TERV 
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M = 1: 1000
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3. VIZSGÁLATOK ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
Jelen terv a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 
módosításaként, Budapest XX. kerület, Mátyás király tér, mintegy 1,5 ha 
nagyságú területére készült. A tervezési terület határai: Mártírok útja, Vasút 
sor, Kakastó utca és Kolozsvár utca vonala által körbezárt terület. 
 
A terv készítését indukáló fejlesztési cél, a jelenleg közterületként funkcionáló 
tér területén templom építése, illetve a templom felépítését lehetővé tevő 
építésjogi keret biztosítása. Ennek feltétele a telek területe egy részének a 
jelenleg beépítésre nem szánt, „Z-KK”, „Közkert” övezetből, beépítésre szánt 
„I” „Intézmény” építési övezetbe való átsorolása. A tervezés során felmerült 
terv változatok közül kiválasztott, jóváhagyásra szánt KVSZ módosítás a 
közlekedési- és a közműhálózatokat nem érinti, ezért az alátámasztó 
munkarészek dokumentálása csak a szükséges mértékre korlátozódik. 
 

VIZSGÁLATOK 
 

Városépítészeti vizsgálatok 
 

Városszerkezeti összefüggések 
 
A tervezési terület Budapest dél-
keleti, a XX. kerület keleti részén 
fekszik, laza beépítésű 
kertvárosias lakóterületek veszik 
körbe. A Mátyás király teret 
szinte közvetlenül érinti a 
Pesterzsébet észak-nyugatról 
dél-keleti irányba haladó feltáró 
szerkezeti út: a Mártírok útja. A 
térség közelében érkezik 
Budapestre, a kerülethatárt is 
jelentő Nagykőrösi út vonalán, az 
M5-ös, Magyarország dél-alföldi régióját a fővárossal összekötő, autópálya. A 
kerületközponttól Keletre fekvő terület Budapest városközpontjából a 99-es 
busszal közelíthető meg, ami a Blaha Lujza térrel teremt közvetlen közösségi 
közlekedési kapcsolatot. 
 
A Mátyás király teret átszelő Vasút sor, a felhagyott korábbi Kis-Burma vasút 
nyomvonala, ami működése alatt Soroksár vasútállomását kötötte össze a 
Ferencvárosi rendező pályaudvarral és amely kapcsolatot az M5-ös autópálya 
bevezető szakaszának megépítésével szüntettek meg végérvényesen. Ennek 
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nyomvonalán távlatban kerületközi, kerületi jelentőségű főút, mint II. rendű főút 
és kerékpárút kiépítését tervezik. 
 
Nyugati irányban különösen érdekes kapcsolattal rendelkezik a terület. Az 
ebből az irányból a térbe torkolló Szilágyság utca köti össze az Ady Endre és 
a Köztársaság terekkel. A három tér, az összekötő utca szakaszokkal, 
sajátságos térrendszert alkot. A Szilágyság utca a két négyzet alakú teret 
átlósan a csúcsainál érinti, míg a nagyjából derékszögű háromszög alakú 
Mátyás király teret a derékszögű csúcsában elérve, szeli át. A Mátyás király 
tér átfogóját lényegében az itt nagyjából észak-déli irányú volt Kis-Burma 
vasút vonala képezi. 
 
A Pesterzsébetre egyébként jellemző majdnem szabályos északnyugat-
délkeleti és északkelet-délnyugati utcákból álló merőleges hálózat, a három 
tér sorát diagonálisan összekötő Szilágyság utca környezetében, a Vasút 
sortól keletre egy kisebb területen, kelet-nyugati utcarendszerre vált át, egyedi 
tömbszerkezetet létrehozva, pikáns ízt keverve a városszerkezetbe. Ennek 
szellemi súlypontjában, fókuszában fekszik a Mátyás király tér. 
 

 
A Köztársaság, az Ady Endre és a Mátyás király térsora az őket összekötő Szilágyság utcával 

 
A hatályos tervek és előírások 

 
A hatályos Budapest Főváros Településszerkezeti terv, TSZT 

 
A területen érvényes, hatályos Településszerkezeti Tervet Budapest Főváros 
Közgyűlése 1125/2005. (V.25.) számú határozatával fogadta el. Az „I. 
Funkcionális szerkezet” tervlap a Mátyás király tér térségét, a környező 
lakóterületekkel együtt egységesen belterületként, „vegyes városias területek” 
kategóriában tartja nyilván. A térséget és a tervezési területet közvetlenül egy 
„Közlekedésfejlesztési” elem, a volt „Kis-Burma vasút” nyomvonalán „tervezett 
főhálózati elem”, egy „kerületközi jelentőségű főút”, megvalósításához 
szükséges terület biztosítása érinti. 
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TSZT „I. Funkcionális szerkezet” kivonata 
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TSZT „II.Területfelhasználás” kivonata 
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A tervezési terület közelében fekszik ugyanakkor az M5-ös autópálya 
bevezető szakasza, mint „környezeti beavatkozást igénylő meglévő főhálózati 
elem”, illetve a bevásárló központ „városszerkezeti jelentőségű átalakuló 
területeket tartalmazó egység”-e. Mivel ennek fő kapcsolatát is az autópálya 
bevezető szakasza biztosítja, a tervezési területre egyik változás sem lesz 
hatással, legalább is negatív értelemben nem. 
 
A TSZT „II. Területfelhasználás” tervlapja a tervezési területet és közvetlen 
környezetét is „Lke” „Kertvárosias (laza beépítésű, 7,5 m-t meg nem haladó 
megengedett építménymagasságú) lakóterület (szt. max. 0,6)” övezetbe 
sorolja, ami meg is felel a jelenlegi területhasználatnak. Közvetlen közelében 
kisvárosias, nagyvárosias lakóterületfoltok és átalakulóban lévő, belterületi 
funkcióváltó terület, valamint erdőterület is található, de lényegében egyik 
hatása sem érezhető a tervezési területen. 
 
A TSZT „III. Közlekedés, 1. Közúti közlekedési hálózat” tervlapja tervezett 
elemei között szereplő, az M5 autópálya és az 5-ös főút bevezető szakaszait, 
a volt Kis-Burma vasút nyomvonalán összekötő tervezett út érinti a tervezési 
területet, mint „Kerületközi, kerületi jelentőségű főút”. A TSZT „III. Közlekedés, 
2. Kötöttpályás közforgalmú közlekedési és kerékpárút hálózat” tervlapon az 
előzővel megegyező nyomvonalon, a tájékoztató elemek között, tervezett 
„Kerékpár főhálózat”-i elem szerepel. A tervezési területet kötöttpályás 
közforgalmú közlekedési elem nem érinti. 
 

  
   TSZT III. 1. Közúti közlekedés kivonata TSZT III. 2. Kötöttpályás közlekedés kivonata 

 
A TSZT „IV. Terület felhasználását veszélyeztető, illetőleg befolyásoló 
tényezők” tervlapjai közül az „1. Épített környezet értékeinek védelme” című 
tervlapon „Magasház elhelyezése nem megengedett” jelölés és a tervezett 
főút nyomvonala jelenik meg. A „2. Talajvédelmi beavatkozás térségei és 
korlátozó földtani viszonyok”, a „3. Emissziókorlátozás térségei”, a „4. 
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Zöldfelület- víz és természetvédelem”, és az „5. Egyéb korlátozások” című 
tervlapokon, valamint az „Épített és természeti örökség védett és védelemre 
tervezett főbb elemei” tervlapokon a területre vonatkozóan elhatározások, 
korlátozások nincsenek ábrázolva.  
 
A KVSZ módosításához szükséges, tervezett övezetátsorolást a jelenleg 
hatályos TSZT lehetővé teszi, annak módosítása nem szükséges. Ugyanakkor 
érdemes megjegyezni, hogy jelenleg folyamatban van Budapest Főváros 
településszerkezeti tervének felülvizsgálata is, ami a tervek szerint 2014. 
nyarán kerülhet a Főváros Közgyűlése elé. Ebben a tervezési területre 
vonatkozó jelentős változásokra nem igen kell számítani. 
 

 
A Mátyás király tér panorámaképe nyugati irányból 

 
A hatályos Fővárosi Szabályozási Keretterv, FSZKT 

 
A területen érvényes, hatályos Fővárosi Szabályozási Kerettervet, Budapest 
Főváros Közgyűlése a 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendeletében 
állapította meg. A rendelet 1. számú mellékleteként csatolt „Keretövezet” 
tervlap szerint a tervezési terület nagyobb része keretövezetbe nem sorolt 
terület (utak és közterületek), illetve kisebb része beépítésre nem szánt 
övezetbe tartozik. A (181016) hrsz.-ú közterület mintegy 48 %-a „Z-KK” 
„Zöldterület-Közkert” övezetbe sorolt terület. 
 
A Vasútsor vonalán, 24,0 m szabályozási szélességgel, egyéb elemként 
„Közútfejlesztés területe” került feltüntetésre „KL-KT” „Közlekedési célú 
közterületek” övezetbe soroltan. A tervezési területet övező közvetlen 
környezet „L4” „Intenzív kertvárosias lakóterület”, illetve Mártírok útja 
túloldalán egy kisebb rész „L7” „Telepszerű lakóterület” övezetbe sorolt terület 
található. 
 
Az FSZKT 2. mellékleteként csatolt „Védelmek és korlátozások” tervlapon a 
fentebb említett, tervezett út területére „Elővásárlási jog” került rögzítésre. 
Beépítésénél a terület mélyfekvésű volta is korlátozást jelent, a BVKSZ 16 §. 
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(8)-(9) bekezdések figyelembe vételével szükséges eljárni. Az FSZKT egyéb 
védelmet és korlátozást nem tartalmaz. 
 

 
FSZKT övezeti terv kivonata 

 
A terület: Budapest XX. kerület Mátyás király tér övezeti besorolása az FSZKT 
szerint „Z-KK” „Közkert” beépítésre nem szánt keretövezet, amire a 47/1998 
(X. 15.) KGy rendelet előírásai szerint a következők vonatkoznak: 
 

52. § (1) A keretövezetbe tartoznak azok a beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek, 

amelyek a főváros területének zöldterületi területfelhasználási egységeibe tartoznak. 
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(2) A zöldterületek az FSZKT-ben területileg lehatárolt célzott területfelhasználási módjaik 

szerint: 

a) fásított közterek Z-FK, 

b) közkertek Z-KK, 

c) közparkok Z-KP, 

d) városi parkok Z-VP, 

e) közhasználatra nem szánt zöldfelületek Z-EZ. 

(3) A keretövezetben telket kialakítani, és azon közutat, gyalogutat, gépjárművárakozó-helyet 

létesíteni, valamint épületet, építményt - köztárgyak kivételével - elhelyezni csak kertépítészeti 

munkarészt is tartalmazó KSZT alapján lehet. 

(4) A keretövezet területén 

a) lakóépületet, 

b) önálló intézményi és szolgáltatási épületet, 

c) ipari létesítményt, 

d) raktározási építményt, 

e) üzemanyagtöltő állomást, 

f) bányaterületet 

elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet. 

(5) A területen: 

a) vendéglátó épület, 

b) pihenést, testedzést szolgáló építmény, 

c) ismeretterjesztés építményei, 

d) a terület fenntartásához szükséges építmények, 

e) nyilvános illemhelyek, 

f) terepszint alatti építmények 

helyezhetők el. 

(6) A parkolás terepszinten fásított parkolóban vagy terepszint alatti mélygarázsban oldandó 

meg, melynek tetőfödémét tetőkertként kell kialakítani. 

A fásított parkolót csak a zöldterületet igénybevevők számára előírt parkolóférőhely 

elhelyezése céljára szabad létesíteni. 

(7) Mélygarázs létesítésénél a meglévő fák védelme érdekében előírható a bányászati 

módszerek alkalmazása. 

(8) Belterületen a keretövezetben épület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el. 

(9) A keretövezet területén az övezeteket a 20. számú táblázat alkalmazásával kell 

meghatározni, a keretövezet és a célzott területfelhasználási módok előírásainak együttes 

figyelembevételével. 

Ha nem került rögzítésre a megengedett legnagyobb vagy legkisebb szabályozási mutató 

értéke, akkor azt a KVSZ-ben, illetve az KSZT-ben kell rögzíteni. 

 
Az FSZKT 20. táblázat kivonata, a területre vonatkozó tartalommal 
 

B 

Z-KK 

KÖZKERT 
A területbe tartoznak az általában 1 ha-nál kisebb zöldfelületi létesítmények. 

A közkert területén: 

ba) játszókert, 

bb) sportkert, 

bc) pihenőkert, 

bd) speciális rendeltetésű kert (pl. szoborkert, bemutató kert) 

létesíthető. 
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A területen 

ca) a beépítettség nem lehet nagyobb 2%-nál, 

cb) a legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 50%-nál, 

cc) a legnagyobb építménymagasság 4,50 m, 

cd) a közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki. 

A területen a keretövezetben megengedett építmények közül mélygarázs nem létesíthető. 

A területen meglévő templom, kegyeleti hely az eredeti kialakításban megtartható. 

A keretövezetben KSZT szerint elhelyezhető az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően új 

templom, kegyeleti hely, amely számára telek kialakítható. 

 

 
Az FSZKT területet érintő védelmek és korlátozások kivonata 
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A Fővárosi Közgyűlés 2013. május 29.-i ülésén a tervezési területre készült 
Keretövezetmódosítási Hatástanulmányt megtárgyalta és 974/2013(V.29.) 
Főv.Kgy.h. számú határozatával, az FSZKT módosítása nélkül, de a helyi 
építési szabályokra tett kikötésekkel, a terezett övezetmódosításhoz 
hozzájárulását adta. 
 

A hatályos KVSZ övezeti terv és előírások 
 
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 25/2001. (VII.30.) ök. 
rendeletében állapította meg a Kerület Városrendezési és Építési 
Szabályzatát, amit 61/2004. (XII.15.) ök. rendeletével módosított. Jelenleg ez 
a hatályos KVSZ. 
 

 
KVSZ kivonata (M=1:4000) 

 
A tervezési terület nagyobb része övezetbe nem sorolt, illetve (181016) hsz.-ú 
közterület övezeti besorolása a KVSZ szerint: „Z-KK-XX/2” „Játszó-, pihenő és 
sportkert”, amire a 25/2001 (VII. 30.) Ök. rendelet előírásai szerint a 
következők vonatkoznak: 
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66. § 

Z-KK-XX/2 

Kisvárosi környezetben lévő játszó-, pihenő és sportkert 

(1) Az övezet elsősorban a kisvárosi lakóterületek közelében elhelyezhető, játszótér és 

pihenőkertek, kisebb mértékben sportkertek kialakítására szolgáló közkertek területe. 

(2) Sportterület a 20%-ot nem érheti el. 

 
Környezeti adottságok, területhasználat 

 
A Mátyás király tér közvetlen környezete, a tágabb térségben a legkésőbb, a 
két világháború között épült be. A II. katonai felvételen a terület még vízjárta 
puszta, de a mai Mártírok útjának vonala már ekkor is jól felismerhető. A III. 
katonai felméréstől Kossuthfalva beépülése látható, de amíg a 1915-ös 
várostérképen a Temesvár és Virág Benedek utcáktól Keletre fekvő terület 
még beépítetlen, addig az 1938-as térképen már a mai utcahálózat és 
tömbrendszer látható. 
 

  
  A terület 1860 körül, a II.   illetve a III. katonai felvételen 

  
  1902-ben és      1915-ben 

 
A térség térstruktúrája Pesterzsébet más területein általános, derékszögű 
utcahálózatú, hosszú, keskeny tömbökből álló városszerkezetéhez képest 
izgalmasabb, mert itt átlós irányú utcákat és általános négyszög, trapéz, 
paralelogramma alakú, illetve háromszögletű telektömböket is felfedezhetünk, 
ami egyedi ízt ad a terület térszerkezetének. Még a mára felhagyott Kis-Burma 
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vasút nyomvonalán szinte spontán módon kialakuló lineáris karakterű 
zöldfelület is a terület településszerkezetét gazdagítja.  
 

 
A tervezési terület és környezete 1938-ban 

 

  
Mátyás király tér körüli jellemző beépítés 

 
A Mátyás király tér környezetét zömében aprótelkes kertvárosi lakótelkek 
alkotják. A többségében családi, kisebb részt társas lakóházak döntő 
mértékben alacsony építési magasságúak. Korábban oldalhatáron álló módon, 
ma inkább szabadon állóan helyezik el az épületeket. Példaként előfordul a 
kisvárosias jellegű, utcavonalra zártsorúan épített ház is, de ez az egyébként 
a telekhasználat szempontjából racionális forma, csak a korábban keletkezett 
épületekre jellemző. 
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A kisméretű telkek beépítettségének mértéke, különösen a hátsó 
telekhatárokig érő, vagy arra épített melléképületek miatt, viszonylag magas. 
A Mátyás király tér maga beépítetlen, gondozott, de nagyobbrészt nem 
parkosított zöldfelület alkotja. Legintenzívebben használt része a déli 
sarkában elhelyezkedő, kisméretű, bekerített játszótér. 
 

  
          Beépítés és területhasználat      Szintszám vizsgálata 

 
Beépítés és épületvizsgálat 

 
A tervezési terület beépítetlen, épület a területen nincs, nagyobbrészt extenzív 
zöldfelületként működik. Két említésre méltó építmény, csak a teljesség 
kedvéért, a buszvégállomás várója, illetve a játszótér mászókája. (A környezet 
épületállományának vizsgálata, a szemléltetés kedvéért, egy telek mélységig, 
műszaki adatok és paraméterszámítások mellőzésével, ábrázolásra került.) A 
tér környezetét alkotó terület beépítettsége kialakult, többnyire szabadon vagy 
oldalhatáron álló, esetleg ikres módon csatlakozó, főként előkertes 
elhelyezkedésű, kis léptékű épületek alkotják, de található utcavonalra épített 
ház is.  
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Az utcakép kertvárosias (szinte falusias), az épületek, különösen nyáron, 
növényzettől keretezve jelennek meg, zárt térfal nem alakult ki. Több helyen 
az épületek tömör kerítés, vagy zárt sövény mögött állnak, csak a gépkocsi 
behajtást biztosító kapu enged némi vizuális kapcsolatot az utca felé. Az 
épületek nagy része régebbi építésű, jó, vagy megfelelő állagú, kevés 
rosszabb állagú melléképülettel. Az épületállomány kisebb része felújított, 
egy-két újonnan létesített lakó-, illetve társasházzal. 
 

  
         Állagvizsgálat         Tulajdonviszonyok 

 
A tervezési terület környezetének épületállományát nagyobbrészt földszintes, 
magastetős, kisebb részt földszintes tetőtér beépítéses, egy-két lakásos 
családi házak alkotják. Elvétve található földszint + emelet + tetőtér beépítési 
magasságú épület, vagy egy emeletes lapostetős, illetve a Mártírok útja 
túloldalán egy nagyobb tömegű földszint + két emelet + tetőteres soklakásos 
társasház is. 
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Tulajdonviszonyok vizsgálata 
 
A tervezési terület három telke a XX. kerületi Önkormányzat, egy telke a MÁV 
Zrt. tulajdonában van. A MÁV Zrt. telke észak-déli irányban sajnos teljes 
hosszában átvágja a területet, megnehezítve annak hasznosítását. A 
tervezési területet magántulajdonú lakótelkek és önkormányzati tulajdonú 
utcák veszik körbe. 

A tervezési terület tulajdoni adatai 

 Hrsz. Cím Terület Művelési ág Tulajdonos Széljegy 

1. 180491/1 Vasút sor 18581 m
2 

kivett 
beépítetlen 

terület 
MÁV Zrt. 

Vezetékjog 
bejegyzési 

kérelem 

2. (181015) 
Mátyás király 

tér 
3579 m

2 kivett 
közterület 

XX. ker. 
Önkormányzat 

 

3. (181016) 
Mátyás király 

tér 
9843 m

2
 

kivett 
közterület 

XX. ker. 
Önkormányzat 

 

4. (181090) Kakastó utca 4472 m
2
 

kivett 
közterület 

XX. ker. 
Önkormányzat 

 

 
Építészeti, városképi értékelés, műemléki és régészeti védettség 

 
A Mátyás király tér Pesterzsébet sajátságosan városias térrendszerébe 
illeszkedő, kertvárosias utcaképet mutató területe. A csöndes, viszonylag sűrű 
beépítettsége ellenére kissé alulhasznosítottnak tűnő területet azonban már 
megközelítette a társasházas beépítési forma is, de magát a Mátyás király 
teret közvetlenül közrefogó telkek még érintetlenek a durvább léptékváltástól. 
A teret ölelő lakóterület fokozatos épületcserével történő lassú átépülése 
várható, a már megkezdődött folyamat folytatásaként. 
 

 
Szilágyság utca Mátyás király téren átvágó szakaszának panoráma képe a játszótérrel 

 
A Mátyás király tér, a játszókert ellenére, városépítészetileg ma inkább 
„kimaradt” területnek látszik - amin közút halad át - mint valódi közkert 
funkcióval bíró zöldterületnek. A tervezési területen sem műemlék, sem 
műemléki érték, sem régészeti lelőhely nincsen. Továbbá nem található a 
területen védelemre javasolható építészeti emlék és növényzet sem. 
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Közlekedés vizsgálata 
 

Főúthálózat, úthálózati kapcsolatok 
 
Az KSZT módosítás által érintett terület tágabb térségének legjelentősebb 
főhálózati eleme, a tervezési területtől északra kissé távolabb, az M5 
autópálya, a Nagykőrösi út nyomvonalán 2x2 forgalmi és elválasztó sáv 
szélességben kiépített bevezető szakasza. Az M5 közvetlenül a déli 
országrész felé, illetve a közelben az M5-M0 autópálya csomóponton 
keresztül kapcsolódva, a többi irányba is biztosítja a főváros és a térség 
részére a magas szintű közúti kapcsolatokat. 
 

 
Közlekedési hálózat vizsgálata 

 
A tervezési terület közvetlen környezetében található főbb hálózati elemek a 
Mártírok út és a Szilágyság utca gyűjtőutak, melyeken kívül a területen csak 
lakó utcák találhatók. A tervezési terület szélét érintő Mártírok útja 2x1 sávos 
városi gyújtőút, buszközlekedéssel. A Mátyás király téren áthaladó Szilágyság 
utca a terület gyűjtőútja, a rendelkezésre álló szűk szabályozási szélesség 
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miatt, az Ady Endre tér közvetlen közelében egyirányúsítva van, 1x1 forgalmi 
sáv szélességben leállósávokkal, egyirányú autóbusz közlekedéssel. A 
Szilágyság utca vonalában a Mátyás király tér közepén van a 99-es 
viszonylatú autóbusz végállomása. 
 
A Szilágyság utca településszerkezeti szempontból érdekes, a rácsos 
utcahálózatot átlósan megbontó, az Ady Endre teret köti össze a Vasút sorral. 
A terület fontos közlekedési csomópontja az Ady Endre tér, de szervesen 
kapcsolódik hozzá a Mátyás király tér is. A Vasút sor – Kolozsvári utca – 
Kakastó utca által határolt területet osztja meg a védett, de nem főútvonal 
Szilágyság utca. 
 
A lakóutcák mind az elmúlt években kaptak szilárd burkolatot, süllyesztett 
és/vagy „K”-szegéllyel, 4,0-5,0 m szélességben. A terület a pesterzsébeti 7,5 t 
össztömegkorlátozott övezet része. A térbe torkolló utcák közül a Versec utca 
és dél felől a Vasút sor 30 km/h sebességkorlátozott övezet része. Más 
forgalmi korlátozó tényező a területen nincs. 
 

Forgalmi állapot, forgalomszámlálás 
 
Az elvégzett reggeli és délutáni csúcsórai forgalomszámlálások adatait az 
alábbi táblázatban foglaljuk össze. A területen a mértékadó forgalom a 
Szilágyság utcán bonyolódott, a téren lévő autóbusz megálló a 
gyalogosforgalom fő célja, ezért a vizsgálatunk kizárólag erre az 
utcaszakaszra korlátozódott, más területen a lakóforgalomnál nagyobb 
forgalmat generáló létesítmény nem található. 
 

Forgalomszámlálási adatok 

 Kétirányú járműforgalom (J/h) Kétirányú gyalogosforgalom (gy/ó) 

Reggeli időszak (7:00-8:00) 288 29 

Délutáni időszak (16:30-17:30) 260 22 

 
A forgalmi adatokból kitűnik, hogy a területen az átmenő forgalom nem 
jelentős. 
 

Közösségi közlekedés vizsgálata 
 
A tervezési területet a közösségi közlekedési hálózat tekintetében a 99-es 
autóbusz járat érinti, egy irányban, az Ady Endre tér felé. A viszonylat 
csúcsidőben 6 percenként közlekedik. A Szilágyság utca vonalában a Mátyás 
király tér közepén van a 99-es viszonylatú autóbusz végállomása, üzemi 
épület nélkül, csak utasváróval. Járda mindkét oldalon van, a tér déli 
háromszögében található egy kerítéssel körbevett játszótér is. 
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Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
 
A térre befutó utcákban, illetve a teret övező épületek előtt 
gyalogosközlekedésre alkalmas járdák találhatók, szilárd burkolattal. A tér 
zöldfelületét körbefogóan jelenleg nincs kiépített felület, a játszótérhez sem 
vezet kiépített járda a Szilágyság utcai átvágást kivéve. A tér másik oldala 
jelenleg nem hasznosított. A kerékpáros közlekedésre vonatkozó külön 
forgalomtechnikai létesítmény sincs jelenleg a területen. 
 

Parkolás 
 
A téren a parkolásra kijelölt, kiépített és burkolt várakozóhely, elsősorban az 
azt igénylő funkció hiányában jelenleg nincsen, így mozgáskorlátozottakat 
szállító járművek részére sincs kijelölt parkoló. Azonban a teret övező, 5,0 -. 
6,0 méter szélességű aszfaltburkolattal ellátott utak párhuzamos felállással 
mintegy 35 db és a Mátyás király tér 10. előtt kialakított murvaburkolatos 
felület további 15 db, összesen 50 db gépkocsi parkírozását, minden további 
építés nélkül, lehetővé teszik a téren. A forgalom számlálás idején a téren 
jellemzően nem, csak a Mátyás király tér 10. előtt lehetett néhány parkírozó 
gépjárművet regisztrálni. 
 

  
A Mátyás király tér Észak-nyugatról   A 99-es autóbusz végállomása 

 
Környezeti állapot, zöldfelület vizsgálata 

 
Természeti környezet 

 
A tervezési terület növényzete, a meglévő faállomány nem minősül „védett”-
nek és nem képvisel különleges, vagy egyedi természeti értéket, de 
ökológiailag mindenképpen értékes, különösen a játszótér területén álló, szórt 
módon és térállásban ültetett fák rendelkeznek helyi értékkel (helyi ökológiai 
és látvány érték). 
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A tér zöldfelületének északi és déli térfele a megjelenést, a növényállomány 
jellegét és a fenntartás színvonalát tekintve is meglehetősen nagy 
különbségeket mutat. Míg a játszótér (déli oldal) kiépített, gondozott, az északi 
oldal zöldfelületeit inkább a növényzet hiánya és némileg az elhanyagoltság 
jellemzi. A terület növényállománya is a tér játszótéri felén koncentrálódik, 
illetve a Szilágyság utcát kísérve találhatunk értékes egyedeket, mint a 
meglévő buszvégállomás mellett álló, idős 3 db 30-40 cm törzsátmérőjű 
platánfákat (Platanus acerifolia). 
 
A tér északi elkeskenyedő részén fás növényzet, néhány cserjén és egy fán 
kívül nem látható. Ezeken túl csak a foltos („kikopott”) gyepfelület van, bár a 
területet rendszeresen kaszálják. A Mátyás király teret körbe ölelő utakat sem 
kísérik összefüggő, egynemű fasorok, vagy belterületi takaró fásítás, de egyes 
házak előtt ápolt fák és bokrok is láthatók, feltehetően az ott lakók jóvoltából 
és gondozásában. Ezt a cserjetermetű növényzetet a szabályozás nem érinti. 
A Kakastó utcát szinte zárt növényfal kíséri. 
 
A tér északi felének kopár megjelenéséhez képest a játszótér vegyes 
fajösszetételű fa- és cserjeállománya szinte üdítő képet mutat. Legértékesebb 
egyedei platánok (Platanus acerifolia). A játszótér alacsony kerítéssel 
körülkerített, játszószerei többségében szabványosak, bár helyenként nem 
kielégítő a jogszabály szerinti ütéscsillapító burkolat kiképzése és területi 
terjedelme. 
 

  
Az északi területrész értékes platánfái     A játszótér a szép platánfa példányokkal 

 
Talajadottságok, talajvízviszonyok 

 
A Mátyás tér tervezési helyszíne a szabdalt, felületi értelemben hullámos pesti 
hordalékkúp-síkságon helyezkedik el. A töredezett síkságot a Duna bal parti 
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mellékfolyók völgyei szabdalták fel. A tervezési terület átlagos magassága 
111,00-112,50 mBf között van, gyakorlatilag síknak tekinthető. 
 
A felszín alatti vízminőség védelmi területek kategóriái alapján, a vizsgált 
terület „Érzékeny” kategóriába sorolták jogszabály alapján. A tervezési terület 
nyugati részén a talajvízszint aránylag magasan (a terep alatt 1,0-2,5 méterre) 
húzódik. Keleti részeken a talajvízszint fokozatos mélyülése valószínűsíthető. 
A geotechnikai szempontok tekintetében (ismerve a tágabb környezet talaj és 
a talajvízviszonyait) az építésnek gátló akadálya nincs. 
 

 
A tervezési terület északi irányból 

 
A gyakorlatilag fátlan és fasoroktól mentes tervezési terület dél-keleti irányból 

 
A területen, különösen az útépítés miatt a talaj jelentősen bolygatott, 
mesterségesen ráhordott homok-, kavicsrétegek több helyen találhatók. Az 
északi területen a taposás és a gépjármű közlekedés zöldfelület károsító 
hatása okozta talajdegradáció jelentkezik. A jelenlegi zöldfelületeken 
keletkező csapadékvizek a csatornázottság hiányában a talajban szivárognak 
el. 
 

Levegőminőség 
 
A tágabb térség enyhén szennyezett levegőjű, ami közlekedési eredetű. A 
vizsgált terület a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomerációba 
tartozik. Környezetvédelmi szempontból meghatározó klímatípusokat tekintve 



 
 

 

 
 

 
29 

 

a mesterséges alapú, vagy vegyes beépítésű-átmeneti városi és a városi 
hatás által kissé módosított síksági klímatípus határán fekszik a tervezési 
terület (Tőke L. 1995.).  
 
Az M5 autópálya közeli bevezető szakasza mentén jelentkező légszennyezés, 
kedvezőtlen légmozgás esetén, a tervezési terület levegőtisztaságát 
negatívan befolyásolhatja, de a széles É-D-i irányú, beépítés mentes zóna jó 
átszellőzést biztosít. A családi házas beépítés ellenére a levegőminőség az 
éves háttérterhelési adatok alapján „térségileg enyhén szennyezett”. A 
tervezési területen nincs érdemi levegőszennyezést okozó emissziós, vagy 
imissziós hatás. 
 

Hulladékgazdálkodás 
 
A területen keletkező kommunális hulladék szervezett gyűjtését és, 
rendszeres elszállítását az FKFV végzi. A tömb északi részén hulladékgyűjtő-
sziget létesült a szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében. 
 

Zajterhelés 
 
A Főváros stratégiai zajtérképe alapján a tervezési terület tágabb 
környezetében a legjelentősebb zajforrás az M5 autópálya bevezető 
szakasza, ami azonban, a több mint fél kilométernyi távolsága miatt, a 
tervezési területet feltehetően nem sújtja határérték feletti zajterheléssel. A 
vizsgált területen határérték-túllépésre további fejlesztések megvalósulásáig 
nem kell számítani. A tervezett létesítmény a környezetére többlet zajterhelést 
nem jelent. 
 

Közművizsgálatok 
 

Vízellátás, csatornázás 
 
A Szentlőrinci úti DN 700 mm-es gerincvezetékről ágazik le a Köves út 
nyomvonalán egy DN 500 mm-es, majd a Ritka utcában egy DN 300 mm 
átmérőjű vezeték, amely a tervezési területet az Orsova utca, Mártírok útja 
vonala mentén éri el. A tervezési terület vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. 
20. számú, pesti zónájának vízellátó hálózata biztosítja. Ennek vízoldali 
betáplálását a Csepeli vízbázisok adják. A tervezési területet határoló 
közterületeken átm. 100 ac. nyomóvezeték hálózat épült ki. 
 
A térségben egyesített rendszerű közcsatorna hálózat valósult meg. Az 
elvezetendő vizek a Kakastó utca – Temesvár utca – Felvidék utca 
nyomvonalon kiépített gyűjtőcsatorna mentén érik el a Magyar utcai főgyűjtőt. 
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Ez a főgyűjtő a Lázár utca – Klapka utca – Vágóhíd utca – Torontál utca 
vonalon csatlakozik a befogadó Délpesti Szennyvíztisztító Telep felé, ahonnan 
a megtisztított vizek a Soroksári Dunába kerülnek bevezetésre. A Mátyás 
király tér mélyfekvésű területnek minősül, ami relatíve magas talajvízszinttel 
jellemezhető. A tér zöldfelületének csapadékvizei nem kerülnek a 
csatornahálózatba bevezetésre, a területen szikkadnak el. 
 

Villamosenergia-ellátás 
 
A Szilágyság úton érkezik a tervezési területre a XXIII. kerületben lévő 
Soroksár 120/20 kV-os alállomásból kiinduló hálózat 20 kV-os 
szabadvezetéke, ami biztosítja a terület középfeszültségű ellátását. Erről a 
rendszerről a Mártírok útjánál létesült leágazás. A transzformátorokból 
kiinduló, a Mártírok útján kiépült szigetelt szabadvezeték táplálja a 
közvilágítási és kisfeszültségű hálózatot. A tervezési terület É-i határához 
három irányból érkezik 0,4 KV-os légkábel. A Kakastó utcában lévő 
oszloptrafó után légkábel biztosítja a közvilágítás megtáplálását. A tervezési 
területen nagyfeszültségű hálózat, illetve 0,4 kV-os trafó nem található. 
 

Gázellátás 
 
A tervezési terület K-i részén, a Vasútsor területén („KL-T” övezetben) NÁ100 
méretű, 6 bar nagyközép nyomású gázvezeték található. Erről ágazik le a 
Vasútsort keresztezve NÁ100 gerincvezeték, ami a Szilágyság utcában lévő 
két gáznyomás csökkentő irányába halad, ahonnan már NÁ63 méretű 
elosztóvezeték látja el a fogyasztókat. A Kolozsvár utcában NÁ315 méretű, és 
a Kakastó utcában NÁ63 méretű kisnyomású gázvezetékek találhatók. Az 
elosztó hálózat mindkét utcában NÁ63 méretű a fogyasztókig. A területen 
nincs nagyfogyasztó. 
 

Távközlés, hírközlés, telekommunikáció 
 
A tervezési terület vonalas távközlési hálózatát a Mártírok útja 205. sz. alatt 
lévő RDLU típusú kihelyezett fokozat táplálja meg. A központ irányából, a 
Mártírok útja páros oldalán épült ki a 63 mm-es műanyagcsöves 
alépítményben érkező tápkábel. A helyi előfizetői hálózat „kültéri 
nagyelosztós” rendszerű, rézkábeles. A családi házas beépítésű területet, 
faoszlopokon vezetett légkábeles hálózat szolgálja ki. A mobiltelefon hálózat 
szintén jó színvonalú a területen. 
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Vizi közművek 



 
 

 

 
 

 
32 

 

 
Gázellátás 



 
 

 

 
 

 
33 

 

 
Elektromos energia ellátás 
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JAVASLATOK 
 

Városépítészet 
 

Településszerkezeti és területfelhasználási javaslat 
 

A vizsgálatok igazolták, hogy a tervezési 
terület alkalmas az új templom méltó 
városépítészeti elhelyezésére. A Mátyás 
király tér városszerkezeti pozíciója 
különösen is predesztinálja erre. A Vasút 
sor nyomvonalán tervezett II. rendű főút 
és kerékpárút megvalósulását, illetve 
részükre a szabályozási terület, az 
FSZKT, illetve a KSZT az építési övezet 
módosítása után is, biztosítja. A templom 
elhelyezéséhez szükséges telek 
kialakítására előzetesen, az Állami 
Főépítész javaslatára, három változat 
került kidolgozásra. 
 
Az „A” változat a Mátyás király tér Kakastó 
utca, Kolozsvár utca és Vasútsor 
vonalával határolt háromszög teljes, a 
játszóteret is magába foglaló mintegy 
4700 m2 területét „IZ” övezetbe sorolva, a 
templom telkeként javasolta kiszabályozni, 
azzal, hogy nem a teljes telek kerülne 
bekerítésre. 
 
A „B” jelű javaslatban ebből a játszótér 
területe kivételre került és a templom 
elhelyezésére egy kisebb, mintegy 3500 
m2 „IZ” övezetbe sorolt telek jönne létre. 
 
A harmadik, „C” változat a legszűkebb, a 
játszótér és a Rozsnyó utca vonalával 
levágott területek kihagyásával, mintegy 
2500 m2 „I” övezetbe sorolt telek alakul ki. 
Az önkormányzat Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a „C” 
változatot fogadta el 220/2012 (IX.12.) 
GVB számú határozatával. A 
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kiszabályozásra kerülő telek területe, a korábbi, „Z-KK-XX/2” jelű, „Közkert” 
beépítésre nem szánt területfelhasználású övezetből, beépítésre szánt „I-
XX/SZ-1-B” jelű „Intézmény” építési övezetbe kerül átsorolásra. A javasolt 
építési övezet módosítás a meglévő városszerkezetbe természetes módon 
simul bele. 
 

Környezetalakítási javaslat változatok 
 
A környezetalakítási javaslat megoldásában a városépítészeti szempontok és 
a kialakult térrendszer adottságainak kihasználása élvezett elsőbbséget. A 
templom a Mátyás király téren való elhelyezésére, egymás után három 
karakteresen eltérő beépítési változat készült, melyből végül a harmadik vált a 
kerületi szabályozási terv alapjává. 
 
Az első változatban a Szilágyság utca nyugati irányból befut a térre, 
„rávezetve” a tér közepén a templom részére kialakított telekre. A teret 
körülvevő lakóépületek keretbe foglalják a templom és a vele egybeépülő 
parókiaépületet. Az utak megkerülik a teret és a Szilágyság utca a tér 
túloldalán folytatódik. A Szilágyság utca tengelyében elhelyezkedő 
templomhoz megfelelő méretű és mélységű díszburkolatos előtér vezet. A 
Mátyás király tér jelenleg kihasználatlan északi részén közösségi pihenőkert, 

parkosított zöldfelület kialakítására 
kínálkozott lehetőség, a helyben 
maradó játszótér megújítása mellett. 
 
A javasolt megoldás csak a közlekedési 
hálózat átszervezésével és a játszókert 
területének kisebb módosításával 
jöhetett létre. A Szilágyság utcán 
közlekedő 99-es busz végállomása a 
Kakastó utca mellé kerül. A 
buszvégállomás részére a közterületen, 
új váró és kiszolgáló épület építése 
szükséges. Az új autóbusz végállomás 
közvetlen gyalogos megközelítésére, 
valamint a Szilágyság utca téren 
átvezető szakaszának pótlására a 
játszótér és a templom telke között 
gyalogos kapcsolat kijelölése indokolt. 
A környezetalakítási javaslat ezen első 
változata azonban, elsősorban a 
buszvégállomás új helyre, a 
lakóházakhoz való közelkerülésével, 
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vitát váltott ki, a 2013. május 16.-án 
megtartott lakossági tájékoztatón. 
 
A lakosság által megfogalmazott 
szempontok figyelembe vételével került 
kidolgozásra a környezetalakítási 
javaslat második változata. Ebben a 
templomtorony a Szilágyság utca 
tengelyében marad és a templom 
kisebb mértékű elfordításával, illetve 
egy „elkerülő út” beillesztésével sikerült 
a korábban a Kakastó utcába tervezett 
buszvégállomást a lakóházaktól és a 
templomtól is megfelelő távolságra 
elhelyezni. A játszótér területe kisebb 
módosítást kell elszenvedjen, de a tér 
északi részén pihenőkert kialakítására 
is lehetőség nyílik, a zöldfelület 
rendezése mellett. 
 
A második változat egyeztetése során, 
azt a BKK forgalomtechnikai okokból 
nem támogatta, az egyirányúsítás és a 
szempontjukból indokolatlan, megtört 
utcatengely kialakulása miatt. A BKK 
egyébként elegáns és a fővárosban 
több példát is felmutató javaslatát, 
amiben a Szilágyság utca tengelyébe 
helyezett templomot szigetszerűen 
kerüli ki az út két egyirányú ága, azért 
kellett elvetni, mert megvalósulása 
esetén nem lehetne kialakítani az 
egyházi intézményhez szükséges min. 
2000 m2 nagyságú telket. 
 
A harmadik, végül a szabályozás 
alapját jelentő környezetalakítási 
javaslatban, a Szilágyság utca téren 
átvezető szakasza érintetlenül marad, a 
templom az utca tengelyéből kikerülve 
a Mátyás király tér beépítetlen területén 
épül fel. Ezen változat előnyei 
nyilvánvalóak: a felújított utca, a 
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játszótér, a növényzet megmarad, a templom a térre kerül, a buszvégállomás 
eredeti helyén marad és nem kerül túl közel sem a lakóházakhoz, sem a 
templom bejáratához, sem a parókiához. Egyetlen hátránya, hogy Makovecz 
Imre által megfogalmazott feltétel, mely szerint a templom a téren a 
Szilágyság utca tengelyében kerül a legméltóbb helyre, nem teljesülhet. 
 
Belátható volt, hogy nincs, nem lehet minden: építészeti, közlekedési, stb. 
feltételt és lakossági igényt egyszerre kielégítő megoldás, a feltételek 
halmazának nem lesz közös része. Dönteni kellett, hogy melyik szempont 
elutasítása jár a legkevésbé súlyos következménnyel. Itt kell megemlíteni, 
hogy összes költség tekintetében a legolcsóbb a 3. változat, illetve a 
legdrágább a 2. változat megvalósítása. Megállapítható, hogy minden 
szempontot és igényt összevetve a 3. változat kiválasztásával sérülnek a 
legkevésbé a különböző szakmai igények és feltételek. Ennek megfelelően a 
kerületi főépítész az alpolgármesterrel és a lakossági fórum résztvevőivel 
egyetértésben hozott döntése alapján, a 3. változatnak megfelelő 
szabályozást kellett az államigazgatási egyeztetésre előkészíteni. Az előnyök 
és hátrányok összevetésével megállapítható, hogy a javaslat megvalósítása 
célravezető és elegáns városépítészeti megoldást eredményez. 
 
A tér részleges beépítése előnyös városképi változással kecsegtet. A jelenleg, 
elhagyott képét mutató Mátyás király tér, a templom felépítésével új minőségű 
tartalmat nyer, nemcsak szellemi-lelki, hanem fizikai értelemben is és a 
közvetlen környezetében lévő zöldfelületek megújulása is megkezdődhet. 
Végeredményben egy csak részben hasznosított terület, valódi közösségi 
funkciót nyerve, a kertvárosi térségben lakók részére is vonzó átalakulásával, 
saját karakterrel bíró, hangulatos városi „Térré” válik. 
 

Az övezetmódosítás és az azt követő tervi összhang 
 
A Kerületi Önkormányzat az építési övezet módosítást saját hatáskörben 
végezheti el, az Étv. 60. §, 2013. 01. 01.-től hatályos, (10) bekezdése alapján, 
ami 2014. 06. 30.-ig a keretövezet figyelembevétele helyett lehetővé teszi, a 
TSZT területfelhasználásának megfelelő övezet, építési övezet 
megállapítását, a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulását követően. 
 
A Budapest Főváros Közgyűlése a 974/2013.(V.29.) Főv.Kgy.h. számú 
határozatával úgy döntött, hogy hozzájárul a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett, a fővárosi 
településszerkezeti terv terület-felhasználásának megfelelő egyéb 
alkalmazható keretövezetnek megfelelő építési övezet megállapításához, 
vagyis a Mátyás király tér területe egy részének „I” intézmény övezetbe 
sorolásához a hozzájárulását megadja. Feltételül szabta azonban, hogy a 
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megengedett legnagyobb építménymagasság a Budapest Fővárosi 
Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005.(V.25.) Főv.Kgy. határozatban 
előírtaknak megfelelően legfeljebb 7,5 méterben állapítható meg, az épület 
legmagasabb pontjának szabályozása mellett, továbbá, hogy a megengedett 
funkciók köre az egyházi rendeltetés mellett az ahhoz kapcsolódó lakásra és 
egyéb kiegészítő funkcióra, valamint az egyházi funkcióval összhangban lévő 
egyéb rendeltetésre korlátozandó. 

 
A (181016) hrsz.-ú közterület 
jelenleg kb. fele (48 %-a) van „Z-
KK” övezetbe sorolva, míg a másik 
fele „KL-köns” keretövezetbe nem 
sorolt közlekedési terület státuszú. 
 
A cél, hogy a Mátyás király téren 
kialakításra kerülő telek „I” 
Intézmény övezet besorolást 
kapjon. 
 
A telek Vasút sor melletti övezetbe 
nem sorolt keskeny sávját, az 
FSZKT „KL-KT” övezet részére 
tartja fenn, ezt a (181016) hrsz.-ú 
teleket természetesen javasolt 
„KL-KT” övezetbe átsorolni. 
Javasolható továbbá, hogy a telek 
az utak területe, illetve az 
intézményi övezeti besorolású 
részén kívüli, övezetbe nem sorolt 
(„KL-köns”) területei, kerüljenek át 
a gyakorlati használati módjuknak 
megfelelő „Z-KK” övezetbe. 
 
 
 
 
 
 
 
A (181016) hrsz.-ú közterületre 
vonatkozóan javasolt övezetmódosítások 
(M = 1:2000) 
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A építési övezet módosítás megfelel a hatályos jogszabályoknak és 
összhangban van Budapest Településszerkezeti Tervének elhatározásaival. 
Az övezet módosítást követően a tömbre (a lehatárolt tervezési területre), a 
kidolgozott szabályozási terv alapján, a helyi építési szabályzat, a KVSZ is 
módosításra kerül, amit Budapest Főváros, XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzata Képviselő Testületének rendeletben kell megállapítania. A 
szabályozási tervnek a közterületből építési telket kell kiszabályoznia és meg 
kell határoznia azon az építés feltételeit. 
 

Az övezet módosítással érintett telek és a területi változások  

   Hatályos FSZKT Javasolt FSZKT 

 Hrsz. Terület Keretövezet Terület Keretövezet Terület 

1. (181016) 9843 m
2
 

„Z-KK” (48 %) 4725 m
2 „I” (18 %) 1779 m

2
 

„Z-KK” (30 %) 2946 m
2
 

„KL-köns” 
(52 %) 

5118 m
2 

„I” (4,5 %)   435 m
2
 

„Z-KK” (18 %) 1770 m
2 

„KL-KT” (7 %)   702 m
2
 

„KL-köns” (22,5 %) 2211 m
2
 

Összesen:  100 % 9843 m
2
 100 % 9843 m

2
 

 
A javasolt építési övezet módosítás csak egy, a kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő telek területére terjed ki. A telek környezetének adottságait 
is figyelembe véve javasolt a telek egy részének „I” „Intézményterület” építési 
övezetbe, illetve a Vasút sorhoz kapcsolódó keskeny sávját a hatályos TSZT-
nek, illetve az FSZKT-nek is megfelelően „KL-KT” „Közlekedési terület” 
övezetbe sorolni. 
 

Az építési övezet módosításának várható hatása 
 
A tervezett építési övezet módosítással érintett telek környezetét döntő 
mértékben „L4” építési övezetbe sorolt „Kertvárosias lakóterület”, 
érintőlegesen „L7” építési övezetbe sorolt „Telepszerű lakóterület” alkotja. A 
területen jelenleg zöldfelületként funkcionáló játszótér „Z-KK” övezeti 
besorolása gyakorlatilag megmarad. A tér egy részének „Intézmény” övezetbe 
sorolása, a környező, saját kertekkel rendelkező családi házakból álló, 
lakóterületre negatív hatást nem jelent. Sőt, a jelenleg kissé funkcióhiányos 
közterület, szakrális funkciót kapva nyeri el méltó szerepét a 
városszerkezetben, illetve nagyobb összefüggésben a Szilágyság utcára 
fűzött Köztársaság tér, Ady Endre tér, Mátyás király tér, mint városi axis méltó 
lezárását. 
 
A terület keretövezeti besorolásának javasolt módosítása, tehát a terület 
szempontjából előnyös változással kecsegtet. A jelenleg, elhagyott zöldfelület 
képét mutató Mátyás király tér, a templom felépítésével új minőségű tartalmat 



 
 

 

 
 

 
40 

 

nyer. Várható, hogy az új funkció nemcsak szellemi-lelki, hanem fizikai 
értelemben is betölti a jelenleg kissé üresnek, gazdátlannak ható területet és a 
közvetlen környezetében lévő zöldfelületek is megújulhatnak. 
Végeredményben egy csak részben hasznosuló városi tér valódi közösségi 
funkciót nyerve, a kertvárosi térségben lakók részére is vonzó átalakulásával, 
beépítetlen területből, saját karakterrel bíró, hangulatos városi „Térré” válik. 
 

Zöldterület csökkenés és pótlás 
 
A Mátyás király tér beépítésre nem szánt 4725 m2 „Z-KK” övezetbe tartozó 
területe egy részének „I” építési övezetbe való sorolása, a zöldterület 
kategóriába tartozó terület mintegy 1779 m2-es csökkenésével jár. Ennek 
döntő, mitegy 1770 m2-nyi része, a (181016) hrsz.-ú telek eddig övezetbe nem 
sorolt, de jelenleg is zöldfelületként kialakított területének „Z-KK” övezetbe 
sorolásával helyben pótolható. Az ezután fennmaradó 9 m2 zöldterület 
csökkenést az aktív zöldfelület tervezett növekedése több forrásból is pótolni 
képes. Először az intézmény övezetben (templomkert) legkevesebb ~775 m2 
zöldfelület kerül kialakításra. Másodszor a tér jelenleg értékes vegetációval 
szinte nem rendelkező, extenzív zöldfelületű északi részének kiépítésével az 
is intenzív, aktív zöldfelületté válik. Harmadszor a Vasút sor vonalán tervezett 
út mentén a közkert zöldterületéhez közvetlenül kapcsolódóan, azzal együtt 
kiépítve és fenntartva, kb. 6,0 m széles, mintegy 500 m2 területű zöldsáv 
létesül a javaslat szerint. 
 

Biológiai aktivitásérték számítás 
 
A KVSZ övezet módosítással a terület egy része beépítésre nem szánt 
övezetből („Z-KK”) beépítésre szánt övezetbe („I”) kerül átsorolásra. 
Ugyanakkor az Étv. 8. § (2) bek. b) pont szerint érvényt kell szerezni annak a 
követelménynek, hogy az átminősítés során Budapest közigazgatási 
területének biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. Az alábbi, a vonatkozó 
9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerinti számítás igazolja, hogy az 
övezetátsorolás nem jelent a területen biológiai aktivitásérték csökkenést, 
ezért nem szükséges máshol a zöldterület pótlásról gondoskodni. 
 

Területfelhasználási egységekre vonatkozó biológiai aktivitásérték számítás 

 Hatályos FSZKT szerint Javasolt FSZKT szerint 

HRSZ 
Keret-
övezet 

Terület 
Érték-
mutató 

pont 
Ha 

Keret-
övezet 

Terület 
Érték-
mutató 

pont 
Ha 

(181016) 

„Z-KK” 4725 m
2 

6 2,83 
„Z-KK” 4716 m

2
 6 2,83 

„I” 2214 m
2
 1,75* 0,39 

„KL-köns” 5118 m
2
 0,6 0,31 

„KL-KT”   702 m
2
 0,6 0,04 

„KL-köns” 2211 m
2
 0,6 0,13 

összes:  9843 m
2
  3,14  9843 m

2
  3,39 

* Intézményterület min. 35 % zöldfelülettel: az R 4. § (2) értelmében arányosan módosított érték 
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Szabályozási Terv és előírások 
 
A szabályozás kiindulási alapját, a templom a Mátyás király térbe nyugati 
irányból befutó Szilágyság utcára orientált elhelyezésének építészeti 
koncepciója jelentette. A templom részére, az építési telket a közterületből 
ennek megfelelően kellett kiszabályozni. A létrejövő telek területét, az azt 
körbefogó utakhoz szükséges szabályozási területek mérete határozta meg. 
 
A vasútsor vonalán a TSZT-ben tervezett városi főútra a hatályos FSZKT 
keretövezeti tervlapja 24,00 m szabályozási szélességet rögzített, amit a 
KSZT övezeti terve is (számszerűsítetten) változatlan formában vett át. A 
Kolozsvár utca szabályozási vonalának a téren át való folytatásával, mintegy 
15,00 m szabályozási szélesség adódott. Az általános négyszög alakú telek 
másik két oldalát a Szilágyság utca vonalának folytatása, illetve a templom 
telkének területigénye határozták meg. 
 
A szabályozással kialakuló mintegy 2214 m2-es új építési telek alkalmas a 
templom és parókia elhelyezésére. A telek teljes egészében a (181016) hrsz.-
ú közterület területén belül helyezkedik el. Szokatlan módon körben ugyanaz a 
telek fogja körbe venni, mégsem „úszótelek”, mert közvetlenül közterülethez 
kapcsolódik és szabadonálló módon lesz beépíthető. A beépítési 
paraméterek, az intézmény övezetben megengedett értékek határain belül, 
illeszkednek a szomszédos lakóterületen kialakultakhoz is. Értelemszerűen 
torony építése érdekében az épület legmagasabb pontjának megengedett 
értéke jelentősen túl nő a környező beépítés mértékén. 
 
A templom részére tervezett telek környezetét döntő mértékben „L4” építési 
övezetbe sorolt „Kertvárosias lakóterület”, érintőlegesen „L7” építési övezetbe 
sorolt „Telepszerű lakóterület” alkotja. A területen jelenleg zöldfelületként 
funkcionáló játszótér „Z-KK” övezeti besorolása gyakorlatilag megmarad. A tér 
egy részének „Intézmény” övezetbe sorolása, a környező, saját kertekkel 
rendelkező családi házakból álló, lakóterületre negatív hatást nem jelent. Sőt, 
a jelenleg kissé funkcióhiányos közterület, szakrális funkciót kapva nyeri el 
méltó szerepét a városszerkezetben, illetve nagyobb összefüggésben a 
Szilágyság utcára fűzött Köztársaság tér, Ady Endre tér, Mátyás király tér, mint 
városi axis méltó lezárását. 
 
A szabályozási terv kitér az autóbusz végállomáshoz, lehetőség szerint a 
templom építészeti karakteréhez illeszkedő kis kiszolgáló-váró épület 
közterületen való elhelyezésére is, irányadó építési helyet jelölve mozgásteret 
hagyva az épület elhelyezése tekintetében. A KVSZ módosítás pontosítja az 
FSZKT-ban a Vasútsor vonalán tervezett kerületi jelentőségű főút által igényelt 
szabályozási terület elhelyezkedését és övezeti határait is. 
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Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A tér rendezésével kialakuló úthálózat, a kertvárosi jelleg megőrzésével és a 
templom központba helyezésével kialakítja a tér új karakterét, rendezi a 
funkció nélküli területeket. Az autóbusz végállomáshoz megépítésre kerülő 
megfelelő színvonalú kiszolgáló épülettel a lakosság, valamint a járművezetők 
részére is kialakításra kerülnek a XXI. századhoz méltó közösségi 
közlekedési, illetve munkakörülmények. 
 

Hálózatfejlesztési javaslat 
 
A Mátyás király tér külső hálózati kapcsolatai rövidtávon változatlanok 
maradnak. A területet hosszabb távon érintő legjelentősebb tervezett 
fejlesztés, a TSZT-ben rögzített új kerületi főút létesítése, ami a Vasútsor 
vonalán (volt kis-Burma vasút) valósulhat meg majd a későbbiekben. Az új 
összekötőút szabályozási szélességét az FSZKT 24,0 méterben határozta 
meg. A Vasútsor elvi mintakeresztmetszete igazolja, hogy a rendelkezésre álló 
felület elegendő a 2x1 sávos városi főút, külön gyalog-, és kerékpárúttal, 
illetve megfelelő zöld- és esetleg parkolósávokkal való kiépítéséhez. 
 
A tervezett útfejlesztés azonban feltehetően a templomépítésnél nagyobb 
időtávú, de az annak elhelyezéséhez készülő terveknél a helybiztosítás 
fenntartására természetesen figyelemmel kellett lenni. A templom 
elhelyezéséhez készülő KVSZ módosítás a meglévő közlekedési hálózatban 
módosítást nem tesz szükségessé. 
 

Közösségi közlekedésfejlesztési javaslat 
 
Az autóbusz végállomás a Mátyás király téren jelenlegi helyén marad. A BKV 
Zrt. által a végállomáshoz kért váró és pihenő épület a szabályozási terv része 
lett. A BKV Zrt.-vel történt egyeztetéskor felmerült, hogy csuklós autóbuszok 
közlekedésének vizsgálata is szükséges lehet, azonban a nagyméretű 
autóbuszok kanyarodása a vonal teljes hosszán gondokat okozhat és jelentős 
átépítési beavatkozás nélkül nem biztosíthatók a megfelelő kanyarodási ívek, 
ezért a terv a jelenleg közlekedő szóló autóbuszokra készültek el. 
 

Gyalogos és kerékpáros közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A Mátyás király tér beépítése a jelenlegi gyalogos közlekedésre nem lesz 
hatással. A gyalogosforgalom, a templom részére kiszabályozásra kerülő 
telket kikerülve, a jelenlegi hálózatnak megfelelően bonyolódhat. Gyalogos-
átkelőhelyek kijelölhetőségét is megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a 
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templomba érkezők által lökésszerűen generálódó forgalom nagysága nem éri 
el a kijelöléshez szükséges küszöbértéket. 
 

 
Tervezett közlekedési és közösségi közlekedési hálózat (M = 1:10000) 

 
Hosszabb távon a terület a városi kerékpárút hálózatba is bekapcsolásra 
kerül, a Vasútsor vonalán kijelölt tervezett nyomvonalon, ami megvalósulhat a 
kerületi főút kiépítésével együtt, de jelentősen alacsonyabb költsége okán 
időben meg is előzheti azt. 
 
A kialakított közlekedési és forgalomtechnikai állapot megfelel a fővárosi 
szabályozási kerettervben, illetve a KVSZ övezeti tervében, a Vasút sornak 
távoli fejlesztésében előírt szélesítésének.  
 
Az autóbusz végállomáshoz járda, valamint kis utas váró és kiszolgáló épület 
készül, illetve parkoló létesítése esetén mozgáskorlátozottak részére 
fenntartott állásokat is ki kell jelölni. Kerékpár tárolókat is javasolt építeni, 
aminek pontos helyét a templom bejáratának ismeretében célszerű 
meghatározni. 
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Parkolási javaslat 
 
A Mátyás király tér részbeni beépítése a parkolási lehetőségeket és igényeket 
csak kisebb mértékben módosítja. A Mátyás király tér körül, párhuzamos 
felállással kb. 55 db parkolóhely alakítható ki, ami elegendő a felmerülő 
igények kielégítésére. 
 

Tervezett út mintakeresztszelvények 

 
A tervezett templom hitéleti intézmény, huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiséget nem tartalmaz, ezért az OTÉK 4. melléklet 14. pontja szerint 
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parkolót nem szükséges hozzá létesíteni. A lelkészlakáshoz és a parókiához 
(kb. 20 m2 iroda) egy-egy, összesen két db gépkocsi telken belüli elhelyezését 
szükséges biztosítani. A hívek részére (heti néhány két óránál rövidebb idejű 
alkalom), a Főváros Városrendezési Ügyosztályával történt egyeztetésnek 
megfelelően, a Kolozsvár utca vonalán természetes módon biztosított 
gépkocsi parkolóhelyek közterületen is kijelölhetőek és a tényleges 
igényeknek megfelelően kiépíthetőek. Közülük kettőt, a bejárathoz közel, 
célszerű akadálymentes parkolóként kialakítani. 
 

Zöldfelületfejlesztési javaslat 
 
A tér egy kisebb részének beépülésével párhuzamosan a terület 
rendezésének és a zöldfelületek megújulásának megnő az esélye. A jelenleg 
elhanyagoltnak ható téren valódi közkert jöhet létre. A templom felépítése és a 
tervezett forgalmi változások a környezetre érdemleges többlet terhet nem 
jelentenek. 
 

 
Mátyás király tér északi irányból, a Mártírok útja felől 

 
A várható növénytelepítések, parkosítás végeredményben a környezeti állapot 
javulását előlegezik. A „biológiai aktivitás érték” számítás alapján a tervezési 
terület a szabályozás biztosította beépítés ellenére nem veszít ökológiai 
értékeiből. Ezt a tervezői javaslat és a tervezett szabályozás kedvező 
zöldfelületi előírásai alapján az alábbiak biztosítják: 

 intenzívebb zöldfelület fenntartási eszközök alkalmazása, 

 a meglévő és megmaradó „zöldterület” („Z-KK”) építési övezeten belül 
ténylegesen zöldfelület létesítendő, legalább gyepesítés és fasorok (pl. a 
tervezési terület É-i részén, ahol jelenleg a közúti áthajtás degradáló 
hatása tapasztalható), 

 a zöldfelületi javaslat lényege, hogy a tervezési területből az „I” építési 
övezetbe kerülő területen belül magas kötelezően kialakítandó zöldfelület 
létesítendő. 
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Az FSZKT szerint „KL-KT” övezetbe sorolt keskeny területrészen kívül 
fennmaradó terület, amely nem kerül „I” építési övezetbe, „Z-KK” övezetben 
marad és jelenleg övezetbe nem sorolt területekkel kibővül. Így ugyan két, 
egymástól területileg elkülönülő „Z-KK” övezet jön létre, de tekintettel arra, 
hogy az „I” építési övezetbe sorolt templom telek kialakítása is karakteresen 
zöldfelület jellegű, „templomkert” lesz, a tervezési terület „zöld-sziget” jellege 
megmarad, megtartható. 
 
A tér északi, jelenleg kopár területének parkosításával kis pihenőkert épülhet 
ki. A játszótér a jelenlegi helyén megmarad, a játszószereket, az ütéscsillapító 
burkolatot a szabványoknak megfelelően ki kell egészíteni. A határoló utak 
mentén, a fennmaradó közterületeken, nem érintve a megmaradó „KL-KT” 
övezeten belül létesíthető közlekedési pálya területét, fasorokat kell létesíteni. 
A rendezés eredményeképpen a Mátyás király teret, a kialakuló telekhatárok 
ellenére, összefüggő zöldfelület fogja borítani. 
 

Közműellátási javaslat 
 
A Mátyás király tér tervezett szabályozása a közműellátásban nem jelent 
lényegi változást. A meglévő hálózatok, mind a vízi, az energia, hír- és a 
távközlés tekintetében átalakítás és bővítés nélkül képesek kiszolgálni a 
meglévő és a tervezett új funkciókat. Az igényelt kapacitások nem jelentősek, 
a környező terület ellátását és a kiépített ellátó hálózatot nem érintik 
negatívan. A tervezési folyamat során, az igényelt közműbővítési igény, a 
templom és parókiaépület telkének közműbekötésének kiépítésére 
redukálódott. 
 
A fennmaradó egyéb közmű igények (utak és közterületek, játszótér 
közvilágítása és csapadékvíz elvezetése) nem változik. Az „I” övezeten, a 
tervezett templom telkén belül célszerű a szétválasztott vízi közmű rendszer 
megépítése függetlenül attól, hogy a közterületen továbbra is csak egyesített 
rendszer üzemel majd. A közvilágítást betonoszlopokra helyezett nátrium 
lámpák biztosítják, aminek kisebb bővítését, a templom előterének 
megvilágítási, és esetleg díszvilágítási igénye jelenti majd. 
 
A tervezési területen létesülő templom és parókia előzetesen becsült közmű 
igényei az alábbiak: 
 

 Templom Parókia Gyülekezeti terem Összesen 

víz 30 l/fő 150 l/nap/fő  kb. 4 m
3
/nap 

gáz 5 nm
3
/óra 1,5 m

3
/óra 0,5 nm

3
/óra 7 nm

3
/óra 

elektromos 35 kW 15 kW 3 kW 53 kW 

díszvilágítás 5 kW   5 kW 
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4. ELŐZETES ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
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5. TERVIRATOK 







EMLÉKEZTETŐ 

 

Az egyeztetés időpontja: 2011.06.15. 14:00  

Az egyeztetés helye: a Városépítési Főosztály hivatalos tárgyalóhelyisége (III. emelet 400.) 

Tárgy: XX. kerület, (181016) hrsz-ú közterület – Mátyás király tér területére vonatkozó KSZT készítése 

Jelenlévők: Mártonffy Miklós tervező (Marius Építész Stúdió) 

  Jankovits Vera tervező (Marius Építész Stúdió) 

Pongrácz Katalin osztályvezető (FPH Városépítési Főosztály Városrendezési Osztály) 

Karancsi Borbála kerületi referens (FPH Városépítési Főosztály Városrendezési Osztály) 

Mártonffy Miklós bevezetőjében kifejtette a tervezés irányelveit, a meglévő állapotot, az előirányzott 

változásokat. Elmondta, hogy a jelenleg Z-KK jelű közkert övezetű területen egyetlen telket 

szándékoznak kiszabályozni, amelyen a későbbiekben a Szabótelepi Református Egyházközösség 

templomot és parókiát kíván elhelyezni. Jelenleg a területet egy gyűjtőút szeli ketté, amely miatt a 

közlekedési kérdésekkel kiemelten szükséges foglalkozni. Tekintve a közlekedési kapcsolatok kérdését – 

különös figyelemmel a BKV végállomással és a gyűjtőúttal kapcsolatos változásokra - Pongrácz Katalin a 

Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának Közlekedési Osztályával és a Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt-vel egyeztetéseket tart szükségesnek.  

Pongrácz Katalin a kialakítandó buszvégállomás és a szakrális tér egymás közelében történő 

megvalósítását problémásnak véli, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a kiszabályozandó telek 

esetén az építési hely lehatárolását módosítani szükséges, amely során megfontolandó a jelenleg 

működő játszótér kivétele abból. Hangsúlyozta, hogy csak abban az esetben szüntethető meg a 

játszótér, amennyiben arról Képviselő Testületi döntés születik. Ennek hiányában a játszótér területét, 

mint megtartandó elemet kell jelölni.  

Az építési hely kialakításával kapcsolatban Pongrácz Katalin további észrevétele volt, hogy az előkert 

területét ajánlott biztosítani. Mártonffy Miklós ezzel nem értett egyet, egyéb építészeti megközelítésből 

vizsgálja a kérdést. Pongrácz Katalin megjegyezte továbbá, hogy a szöveges szabályozási előírásokban 

javasolt az előkertre és a buszvégállomás beépítésére vonatkozó elvárásokat rögzíteni.  

Mártonffy Miklós a következőekben a parkolás kérdésére tért ki. A területen a későbbiek során a 

Református Egyházközösség többek között templomot és parókiát kíván elhelyezni. Mártonffy Miklós 

kifejtette, hogy – annak ellenére, hogy az OTÉK nem teszi kötelezővé – gondoskodni kell megfelelő 

számban a parkolóhelyek biztosításáról, amit a tervező a környező közterületeken kíván megoldani. 

Pongrácz Katalin véleménye szerint a templom esetén megoldható a parkolóhelyek közterületen 

történő elhelyezése, de egyéb funkciók parkolási igényét telken belül kell kielégíteni.  

Pongrácz Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy az elhelyezhető funkciókat is ajánlott szabályozni. 

Javasolta ezért az építendő funkciók körét megvizsgálni és indokoltság esetén a nem megfelelőeket 

kizárni.  

Az emlékeztetőt készítette Karancsi Borbála.  



M    a    r    i    u    S  

M A G Y A R  -  H O L L A N D  K F T                     1102 BUDAPEST, HÖLGY UTCA 11. 

É P Í T É S Z                     T E L E F O N  :  2 6 1 - 3 3 - 3 8 

             
 
 

 
 
 

E  M  L  É  K  E  Z  T  E  T  Ő 

 
 
 

Készült: Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának, 1088 
Budapest, József krt. 2-6. szám alatti, Állami Főépítészi 
irodájában, 2011. augusztus 2-án tartott tervegyeztetésről. 

 
 
Jelen voltak: Dr.Sersliné Kócsi Margit állami főépítész 
 Sári István Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri 

hivatala részéről 
Jankovits Vera építész (MARIUS Kft.) a tervezők részéről 
Mártonffy Miklós építész (MARIUS Kft.) a tervezők részéről 
 
 

Tárgy:  XX. kerület, (181016) hrsz-ú közterület – Mátyás király tér 
területére vonatkozó TSZT, FSZKT módosítás, és KSZT 
készítése 

 
A tervezési feladat a Szabótelepi Református Gyülekezet új templomának 
felépítéséhez szükséges építésjogi keret biztosítása: TSZT, FSZKT módosítás, és 
KSZT jóváhagyás. A jelenlegi „Z-KK” (közkert) terület átsorolása „I” (intézmény) 
övezetbe. 
 
Sári István bevezetőjében ismertette az önkormányzat szándékát.  
 
Tervező ismertette a vizsgálatok, a BKV-val való egyeztetés eredményét, valamint a 
kidolgozott javaslatot. 
 
A bemutatott tervekkel az állami főépítész egyetértett, illetve az alábbi 
észrevételeket, javaslatokat tette:  
 
Az állami főépítész véleménye szerint nem valószínű, hogy a fővárosban átmegy a 
terület „I”-i övezetbe való átsorolása. Javaslata a jóváhagyás eredményessége 
érdekében a végleges dokumentáció összeállítása előtt egy több alternatívás 
egyeztetési anyag összeállítása. Az alternatív szabályozási lehetőségek közül 
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete kiválasztaná a játszótér 
kialakítási lehetőségeivel kapcsolatban a kidolgozásra érdemes változatot. Ezek a 
következők lennének: 
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1. A teljes kiszabályozható telek „I” vagy „IZ” övezetbe való átsorolása. 
 
2. A játszótér területével csökkentett telek „I” vagy „IZ” övezetbe való átsorolása. 
 
3. Csak a templom és a parókia részére úszótelek kialakítása „I” vagy „IZ” 
övezetbe való átsorolásával. 
 

 
Budapest, 2011. augusztus 18. 
 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Jankovits Vera 
építész 

 





sorsz hozzászóló hozzászólások, észrevételek, kérdések

válaszok az észervételekre

az alpolgármester, a főépítész, az önkormányzat, 

a gyülekezet és a tervezők képviselői

1
Magyar Éva, 

Mátyás király tér 16.

Aggódik, a templom építése esetén, a meglévő 

épületek állapotáért, az építkezés alatti 

teherforgalom megnövekedése, a munkagépek 

által okozott zaj, por megjelenése miatt. Nem 

ért egyet a zöldfelület megbolygatásával, a 

buszmegálló büdös, hangos, környezetromboló 

hatású. Zavarná az állandó harangozás is, 

sérelmezi, hogy kész dolgok elé állítják az 

embereket.

2
Trummer Tamás, 

főépítész

Az építés megkezdése előtt lehet a környező 

épületekről állagfelvételt, valamint 

talajmechanikai vizsgálatot készíteni. A templom 

egy időszakosan használt középület, általa a tér 

méltósága, minősége javulna, a jelenleg üres tér 

szervező elemévé válhatna.

3

Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

A Szabó-telepi 

református gyülekezet

Jelenleg két lakóépület között folyik, minden 

konfliktus nélkül, a gyülekezeti élet. A templom 

Budapest, Pesterzsébet ékessége lehetne, ez az 

egész térre értéknövelő hatással bírna. A 

templommal nem akarják az itt élők életét 

megbolygatni, megzavarni. Nem ért egyet azzal, 

hogy a térbe a buszok még beleférnek, de a 

harangozás már nem. Egyébként hetente egy 

alkalommal, vasárnap 10.30-kor, 2 percen 

keresztül, szól meg a harang. Ha a lakókat a 

játszótér nem zavarja, akkor a hívő emberek 

csendes imádsága sem lehet zavaró.

4
Teszik Ferencné, 

Mátyás király tér

"Gratulál" az ötletgazdáknak, a tervezőknek. 

Több, mint 40 éve itt él, eddig nem volt 

probléma a tér üressége. A játszótér maradjon, a 

templom kerüljön máshová, "menjen az 

erdőbe".

5

Dr. Berecz Benő,

Szilágyság utca 37, 

Kakastó utca 58, sarok

A Kolozsvár utca, Szilágyság utcában nagyon 

nagy a forgalom. A lakóházakhoz túl közel 

kerülne a buszmegálló. A templommal egyetért, 

de nem érti, hogy miért az út területére 

építenék a templomot. A templom legyen mert 

szép, de odébb, a szép nagy fák maradjanak 

meg. 

6
Dr. Vas Imre 

alpolgármester
 

Nem kész tervekkel jöttünk ide, egy elképzelést 

jöttünk bemutatni. A területet senki nem adta 

el, az az önkormányzaté marad, aki hosszú távra 

a Szabó-telepi református egyházközségnek a 

földet használatba adja egy korábbi 

önkormányzati döntés alapján.

Mátyás király tér rendezése, lakossági fórum, 2013. május 16.



7
Mártonffy Miklós, 

tervező

Ez egy lakossági tájékoztatás, melynek célja, 

hogy a templom Mátyás király téren való 

elhelyezésénel tervezett megoldásával 

kapcsolatos lényegi kifogások, gondok 

kerüljenek felszínre.

8

Hrubosné Fekete 

Gyöngyi,

Mátyás király tér 3.

Nagyon örül a templom elhelyezésének. Jelenleg 

hajléktalanok, drogosok gyűlekező helye a tér, 

ezzel megszünhetne ez a garázda viselkedés. A 

buszmegálló nem érinti, de egyetért azzal, hogy 

a javaslat szerint közel kerülne egyes 

lakóházakhoz.

9
Baranyi László,

Kakastó utca 64.

A templom elhelyezésével van gondja. Miért a 

meglévő karbantartott parkot, a kész területet 

kell megbolygatni? A Kakastó utcában eddig kicsi 

volt a gépkocsi forgalom, csak futók, gyalogosok, 

kismamák jönnek-mennek. 

10
Börzsönyi János,

nagytiszteletű úr

A templom, a tér tengelyében való elhelyezése 

nem az egyházközség, hanem Makovecz Imre 

építész gondolata volt. Mi, a gyülekezet ehhez 

nem ragaszkodunk. Mi a praktikum szempontjait 

vesszük figyelembe.

11
Varga Mária,

Kulcsár utca 6A

Nagyon szívesen megnézném a templom tervét. 

Ki finanszírozza az építkezést? A környezetben 

nincs hely, lehetőség a sportolásra.

12

Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

A Szabó-telepi ref. 

gyülekezet

A templom terve Makovecz úr halála előtt sajnos 

nem készült el, ennek befejezésére munkatársai 

alkalmasak lesznek. A reformátusokra a 

puritánság, egyszerűség a jellemző, nem tartunk 

körmeneteket. A templom a korábbi orvosi 

rendelő eladásából, illetve pályázati pénzekből, 

adományokból épülne. Az sem elhanyagolható, 

hogy Makovecz népes támogatói körrel 

rendelkezik, reménységünk szerint ők is 

támogatni fogják. Az egyházközség részéről nem 

indítványozták a buszmegálló áthelyezését, ha 

van lehetőség arra, hogy más pozícióban 

helyezzék el, akkor azt támogatjuk.

13
Baranyi László,

Kakastó utca 64.

Mi van akkor, ha elfogy a pénz, elszállnak a 

tervek?

14

Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

A Szabó-telepi ref. 

gyülekezet 

Nem vagyok jövőbe látó, de hívő emberként 

bízom a felépülésében. Félbemaradt 

templomokat nem igen láttam.

15
Mártonffy Miklós, 

tervező

Elhangzott, hogy a tinédzserek találkozó- és a 

kisgyerekek játszóhelye jelenleg összecsúszik és 

ez mindenkinek rossz. A templom ily módon való 

elhelyezése optimálisan választaná el e két 

korosztály által használt területet. A Főváros a 

Kis-Burma vasútvonal nyomvonalán 2x1 sávos 

utat tervez, ez megoldás jelenthetne a 

Kolozsvári utca tehermentesítésére is. A jelenlegi 

változatban a templom elhelyezése miatt 

egyetlen meglévő fát sem kell kivágni. Ha 

kapunk hasznosítható véleményeket, azokat 

beépítjük  a tervbe.



16
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

Kerületi utak és járdák felújítására idén 3 x annyi 

pénz lett elkülönítve, mint korábban és ha 

szükséges tovább bővíti az önkormányzat a 

forrásokat. Ez a kerületi önkormányzat 

kezelésében lévő járdákra és burkolatokra 

vonatkozik.

17
Trummer Tamás, 

főépítész

A templom ily módon való elhelyezésének 

előnye, hogy kevésbé lesz felszabdalt a tér. 

Lehet, hogy nem ez az elsődleges szempont, az 

elhangzottakkal szemben, egy biztos, amivel 

kapcsolatban sok az ellenvélemény, az 

mindenképpen átgondolandó. 

18

Zadraveczné Mózd Éva,

Mátyás király tér 22, 

Kakastó utca 59, sarok

Az Idősek Otthonában vagyok a szociális és 

mentálhigénés csoport vezetője. Nagyon a 

templom mellett vagyok, egyben Makovecz Imre 

nagy tisztelője is. A buszvonal Kakastó utca felé 

irányításával nem értek egyet, itt sok biciklista is 

közlekedik, nagyon veszélyes lenne. Valahogy 

találjuk ki együtt, hogy milyen megoldás lenne a 

legcélravezetőbb. Áldás és békesség legyen ezzel 

a templommal.

19

Túróczi Andrea,

Mátyás király tér 5, 

Rozsnyó utca 19, sarok

Mekorra lesz a templom? A pihenőtér jó lenne, 

de ki tartaná karban? Szükség volna egy 

szabadidő parkra is, sportolási lehetőségekkel.

20
Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

ref. gyülekezet

Egy 120 fős, kicsi és egyszerű templomot 

szeretnénk.

21
Mártonffy Miklós,

tervező

A templom kiemelt városszerkezeti helyen 

kerülne megépítésre, amivel egy különleges 

térsor, (a Köztársaság, az Ady Endre és a Mátyás 

király tér) befejező eleme méltó funkciót kapna. 

22
 Dr. Bátkai Zsuzsa,

Mátyás király tér 8b.

Örül a tervnek, a tér presztízse a templom által 

emelkedne. A tér kialakításában mindenki 

résztvehetne és hozzá tehetne lehetőségei 

szerint: fa ültetése, stb. Megújulhatna a 

növényállomány is.

23
Dr. Nyerges István,

Rozsnyó utca 

38 éve lakom itt, ez a tér sokáig rendben volt, mi 

kaszáltuk. Amióta különböző dolgok kezdtek itt 

épülni, lerakták a sittet, szemetet, azóta romlott 

le az állapota. Jobb lenne a templomnak a 

Mátyás király tér feletti (északi irányban lévő), 

széles zöld sávban, a cukrászda mögötti 

elhelyezni. Aggódik a parkolás által keletkező  

nehézségek miatt, keskeny az utca, keskeny a 

járda. Nem tartja jónak, hogy nem készült a 

templom elhelyezésére alternatíva.

24

Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

A Szabó-telepi ref. 

gyülekezet

Az a terület, amit a hozzászóló említ az a MÁV 

tulajdonában van. A tervben bemutatott terület 

kiválasztását szakmai, műszaki alkalmassága 

erősítette.

25

Komoróczy László,

önkormányzati 

képviselő

Mi az a barna vonal, a templom körül?

A Vasútsornak hosszútávon útnak kell maradnia, 

valamint alatta nagynyomású gázvezeték is 

halad, így itt nem alakítható ki építési telek.

26
Mártonffy Miklós, 

tervező

A terven a piros vonal, a tervezett templom 

tervezett építési telkének határvonala.



27 Szabó Józsefné

A gyerekeket most sem lehet kiengedni a 

játszótérre. A kisgyerekeket most is a Kós Károly 

térre viszik a szülők, mert az kultúráltan van 

kialakítva. A nagyobbak is csak unatkoznak, mert 

alig van a téren játszóeszköz. A busz 

semmiképpen ne a játszótér körül menjen, mert 

akkor végleg használhatatlanná válik.

28
Baranyi László,

Kakastó utca 64.

Legyen a buszvégállomás a templom mellett! 

Akár egyirányú utca kialakításával is!

29
Mártonffy Miklós, 

tervező
Ez egy nagyon jó, használható ötlet!

30
Sándor Imréné,

Késmárk utca 17.

Nagyon örül, méltatja Makovecz Imrét, örül a 

pihenőkertnek, a buszmegállóra biztosan van jó, 

a bemutatottnál jobb megoldás.

32 Lakók többen

A probléma a busz körül van. Ne menjen 

egyáltalán át a busz a téren, ezt a gyönyörű 

teret ne rongálja a busz. A Szabadka utcáról 

menjen vissza a Mártírok útra a busz.

33
Mártonffy Miklós, 

tervező

Összefoglalva az elhangzottakat, örülök, hogy a 

beszélgetés végére egyes kérdésekben 

megállapodás kezd körvonalazódni. A 

következőket biztosan rögzíteni lehet:

1. a templom legyen a téren

2. lehetőség szerint próbáljuk meg eltolni a 

templomot

3. a buszvégállomás a legproblematikusabb, 

nem szerencsés a Kakastó utcai elhelyezése

4. a játszótér minél teljesebb mértékben való 

megtartása, intenzívebb kialakítással, felújítva

5. jó a pihenőkert kialakítása

6. a buszvégállomásnak egy jobb helyet kell 

találni, a templom mellett

7. Cél, hogy az egész tér a templommal egy 

egységes zöldfelület hatását keltse, a 

közlekedési zavarok minimalizálása mellett. 

A tervezők részéről, az elhangzottakra 

figyelemmel fogjuk a tér rendezése során, a 

városépítészeti kereteket alakítani.

34
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

Örülök, hogy ilyen sokan tiszteltek meg minket 

jelenlétükkel, köszönjük az értékes 

hozzászólásokat.

35
Börzsönyi János,

nagytiszteletű úr

Köszönjük a konstruktív gondolatokat és 

hozzászólásokat.
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Készült: Pesterzsébet Önkormányzata, Kossuth Lajos tér 1. alatti 
hivatalos helyiségében, a kerületi Főépítész irodájában, 2013. 
07. 11.-én megtartott tervegyeztetésről. 

 
Jelen voltak: Trummer Tamás főépítész (Pesterzsébet Önkormányzat PH) 

 
Börzsönyi János nagytiszteletű úr (Szabótelepi Református 
Gyülekezet) 
 
Dósa Papp Tamás építész (Doparum Kft. - Makona 
egyesülés) 
 
Jankovits Vera építész (Marius Stúdió Kft.) 
 

Tárgy: XX. kerület, Mátyás király tér – (181016) hrsz-ú közterület – 
területére készülő KSZT 

 
 
A tervezők (a településrendezési eszköz készítői) részéről Jankovits Vera 
összefoglalta a KSZT lakossági bemutatására megtartott fórum (2013. 05. 16.) óta 
elkészített terv változatokat és a KSZT-vel kapcsolatos eseményeket.  
 
Először ismertette a lakossági észrevételek hatására kidolgozott 2. 
környezetalakítási javaslatot, amiben a templomtorony a Szilágyság utca 
tengelyében marad és a templom kisebb mértékű elfordításával, illetve egy 
„elkerülő út” beillesztésével sikerült a korábban a Kakastó utcába tervezett 
buszvégállomást a lakóházaktól és a templomtól is megfelelő távolságra 
elhelyezni. Elmondta, hogy a 2. változat egyeztetése során, azt a BKK 
forgalomtechnikai szempontból nem támogatta, az egyirányúsítás és a számukra 
indokolatlannak tetsző megtört utcatengely kialakulása miatt. A BKK egyébként 
elegáns javaslatát, amiben a Szilágyság utca tengelyébe helyezett templomot 
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szigetszerűen kerüli ki az út két egyirányú ága, azért kellett elvetni, mert 
megvalósulása esetén nem lehet kialakítani az egyházi intézményhez szükséges 
min. 2000 m2 nagyságú telket. 
 
Ismertette az ezt követően kidolgozott a 3. környezetalakítási javaslatot is, amiben 
a Szilágyság utca téren átvezető szakasza érintetlenül marad, a templom az utca 
tengelyéből kikerülve a Mátyás király tér beépítetlen területén épülhetne fel, 
ahogyan azt alpolgármester úr a lakossági fórumon levázolta. Ezen változat 
előnyei nyilvánvalóak: a felújított utca, a játszótér, a növényzet megmarad, a 
templom a térre kerül, a buszvégállomás szinte eredeti helyén marad és nem kerül 
túl közel sem a lakóházakhoz, sem a templom bejáratához, sem a parókiához. 
Egyetlen, de igen jelentős hátránya, hogy Makovecz Imre által rögzített feltétel, 
mely szerint a templom a téren az utca tengelyébe kerül a legméltóbb helyre, nem 
teljesülhet. 
 
A kidolgozásra került környezetalakítási javaslatok, illetve elutasításuk okainak 
erősen leegyszerűsített összefoglalása: 
 

 1. változatot a lakosság utasította el, a buszvégállomás lakóházakhoz való 
túlzottnak ítélt közelsége miatt. 

 2. „elkerülő utas”, az utcatengelyben lévő toronnyal, kissé elfordított 
templommal és eltérített tengelyű úttal megoldott változatot a BKK 
forgalomtechnikai szempontból nem támogatta. 

 3. beépítési változat, az út megtartásával és a térre helyezett templommal, 
ami a templom tervezőjének, a Makovecz irodának kiinduló feltételét, a 
templom úttengelybe helyezését sérti. 

 
Belátható volt, hogy nincs, nem lehet minden preferált feltételt egyszerre kielégítő 
megoldás, a feltételek halmazának nem lesz közös része. Döntést kell hozni, 
amiben ki kell választani, hogy melyik feltétel elutasítása jár a legkevésbé súlyos 
következménnyel, mert városépítészeti szempontból mindegyik megoldás 
megvalósítható, de az ellenérvek is akceptálhatók. 
 
Összes költség tekintetében a legolcsóbb a 3. változat, illetve a legdrágább a 2. 
változat megvalósítása. A kialakítandó, a közterületből kiszabályozni tervezett, 
építési telek a három változatban jelentősen eltér egymástól, ezért döntés kell 
szülessen, hogy melyik alapján készüljön el az új településrendezési eszköz, a 
kerületi szabályozási terv. 
 
Időközben jelentős előrelépésként a Fővárosi Közgyűlés is döntést hozott a hozzá 
benyújtott „Keretövezetmódosítási Hatástanulmány” tárgyában. A 
974/2013.(V.29.)Főv.Kgy. számú határozatában hozzájárult a szükséges övezet 
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módosításhoz. Eszerint a hatályos TSZT-nek megfelelően, az FSZKT módosítható 
úgy, hogy a templom részére kialakítandó telek területe intézményterület építési 
övezetbe kerüljön, a környező lakóterületekre érvényes paraméterek 
figyelembevételével, illetve a torony építését lehetővé tevő legmagasabb pont 
meghatározása mellett. 
 
A tervismertetést követően, az elhangzottak alapján, a jelenlévők az alábbi 
észrevételeket, javaslatokat tették: 
 
Dósa Papp Tamás a templom tervezője végighallgatva a három változat 
ismertetését, úgy vélte, hogy korábbi álláspontjával szemben, a templomtorony 
Szilágyság utca tengelyéből való elmozdításával is van lehetőség a Mátyás király 
téren, a templom méltó elhelyezésére. Javaslata, hogy a 3. változatban szereplő 
módon, a templom tornyával (bejáratával) a Szilágyság, Kakastó és Kolozsvár 
utcák csomópontjának irányába nézzen, de a 3. környezetalakítási terven 
bemutatottnál kissé nagyobb előtér biztosításával. 
 
Börzsönyi János Nagytiszteletű úr a református gyülekezet képviseletében 
semmilyen feltételt nem szabott. A gyülekezet szempontjából mindhárom változat 
elfogadható, de szeretnék, ha a kiválasztott megoldás minden fél, szakmai 
álláspont, számára megfelelne, és megnyugtató eredményt hozna. 
 
Trummer Tamás főépítész összegezve az elhangzottakat, úgy vélte, hogy a 3. 
változat kiválasztásával sérülnek a legkevésbé a különböző szakmai igények és 
feltételek. Emellett, ez a változat a leggazdaságosabban végrehajtható is, ami 
nem elhanyagolható szempont. A tervezőket arra kérte, hogy a KSZT-t a 
bemutatott 3. környezetalakítási javaslat alapján dolgozzák ki. 
 
Az egyeztetés résztvevői mindannyian elfogadták a Főépítész javaslatát, tervezők 
a 3. környezetalakítási javaslat szerint készítik el a KSZT egyeztetési anyagát, 
illetve ez a változat kerül a július 24.-re kitűzött második lakossági fórumon 
bemutatásra. 
 
 
Budapest, 2013. július 15. 
 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Jankovits Vera 
építész 



sorsz hozzászóló hozzászólások, észrevételek, kérdések

válaszok az észervételekre

az alpolgármester, a főépítész, az önkormányzat, 

a gyülekezet és a tervezők képviselői

1
Mártonffy Miklós,

tervező

Ismertette a tervi előzményeket és bemutatta a 

templom elhelyezésére készített új 

tervjavaslatot.

2

Északi Béláné

Mátyás király tér 14./2a

Hol fognak megállni az autók, nem látok parkoló 

helyeket? Vasútsor főútvonal lesz?

3
Trummer Tamás, 

főépítész

A Vasútsor főútvonallá alakulásának nincs 

realitása.

4
Mártonffy Miklós,

tervező

A parkolására, a ténylegesen felmerülő 

igényeknek megfelelően, az utcával 

párhuzamosan, a zöldsávban lehet, valamilyen 

környezetbarát módon, pl. műanyag 

gyeprácson, helyet biztosítani. A parókiához 

természetesen telken belül lesz kialakítva az 

előírt parkoló.

5
Trummer Tamás, 

főépítész

Fontos adalék, hogy a  templomba csak 

hullámszerűen, a vasárnapi istentiszteletre 

érkeznek a hívők.

6
Börzsönyi János,

nagytiszteletű úr

Gyülekezetünk templomának látogatottsága 60-

80 fős, melynek 70%-a gyalogosan érkezik. 

Jelenlegi tapasztalatunk szerint max. 3 autó 

érkezik, amikor sokan vannak. A Mártírok útja  

és a tér sarkán, a Sziget ABC-nél van egy 

kiépített parkoló, mely vasárnapi napokon üres, 

így nagyobb lélegzetű összejöveteleinken azt 

fogjuk javasolni híveinkenek, hogy ott 

parkoljanak.

7 Szabó Józsefné

Sok a gyerek, rájuk is kell gondolni. Ez a játszótér 

nagyon elhanyagolt, mocskos, kulturált 

játszóteret szeretnének. Ezt is vegyék 

figyelembe, erre is költsenek egy kis pénzt.

8
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

Úgy gondolom, hogy a templom építése jó 

hatással lesz az egész térre. Jótékony hatása lesz 

a játszótér kulturált fenntartásához.

9 Szabó Józsefné
Fekvőrendőrök elhelyezése is jó lenne, mert 

nagyon gyorsan száguldanak itt az autósok és 

motorosok.

10
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

Ahol busz közlekedés van ott nincs lehetőség 

sebességcsökkentésre. Ennek ellenére 

igyekszünk ezeket a területeket növelni a 

kerületben, itt is jobban oda fogunk figyelni erre 

a problémára, köszönjük szépen az észrevételt.

11
Fekete Albert, Kakastó 

utca 70.

A Kakastó utca végében jelenleg nincs szilárd 

burkolat, a terven, ha jól látom úttest van 

ábrázolva. Ez azt jelenti, hogy a 

templomépítéssel összefüggésben ez is 

elkészülne?

Mátyás király tér rendezése, lakossági fórum, 2013. július 24.



12
Mártonffy Miklós, 

tervező

Nincs köze a kettőnek egymáshoz, szerkezetileg, 

az út kapcsolat szempontjából jó volna ez az 

összekötés, de nem kapcsolódik közvetlenül a 

templom építéséhez. Már az első vizsgálat 

alkalmával is lehetett tapasztalni, hogy ott 

effektíve áthaladnak az autók.

13
Máté Lászlóné, Kakastó 

utca 

A Kakastó utcát megyszakítja a rajta áthaladó 

Vasútsor, így itt nem lehet autóval áthaladni. 

Lesz-e ez rendezve?

14
Trummer Tamás, 

főépítész

Felvetését rögzítjük.

15

 Huszoki Zoltán, Mátsás 

király tér 12., a Zenta 

utca felett

A tér közepén , a Zenta utcával szemben van 

elhelyezve egy szelektív hulladékgyűjtő, amivel 

nagyon sok probléma van. A legjobb volna 

megszüntetni. Ezzel mi a terv?

16
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

A Főv. Önkormányzat elkezdte kihelyezni 

házanként a papír és műanyag gyűjtőket. 

Hosszabbtávon mennyiségileg csökkenni fognak 

a közterületre kihelyezett szelektív gyűjtők. 

Köszönöm a kérdését.

17
Földesi Gyula 

országgyűlési képviselő

Külön köszönöm a lakosság konstruktív 

közreműködését a tér jövőbeni kialakításának 

tervezési fázisában. Egyedi, különlegeset 

szeretnénk alkotni a téren, ezért annak idején 

Makovecz mestert kértük fel a tervezésre, 

akinek utolsó munkája volt ez a templom. 

Időközben sajnos elhunyt, de a vázlatokat 

elkészítette. A templom építésének a 

védnökségét Jókai Anna írónő elvállalta. A 

templom megépítésével reményeink szerint egy 

nyugodt, békés, rendezett, lelkiségében gazdag 

környezet fog kialakulni. Egyébként a 

Pesterzsébeti házakhoz 2014. február-

márciusában fognak megérkezni a 

hulladékgyűjtők, ekkor a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek meg fognak szűnni, 

hiszen ezek  nem érték el céljukat, mivel 

szemétlerakó hellyé váltak. Mindenkinek 

köszönjük a hozzászólását és támogatását.

18
Északi Béláné

Mátyás király tér 14./2a

Kicsi a játszótér, nem megoldott a különböző 

korosztályok igénye. Kitaláltak-e már valamit a 

templom telkével érintkező pihenőkertre?

19
 Trummer Tamás, 

főépítész

Arra is jó egy ilyen lakossági fórum, hogy ilyen 

felvetésekkel megtaláljuk a pihenőkert 

legoptimálisabb funkcióját. A templom maga is 

egy olyan közösség szervező tényező, ahol akár 

ilyen kérdésekben is összetud fonódni a 

gyülekezet az itteni lakókkal.

20

Dr. Börzsönyi 

Zsuzsanna,

A Szabó-telepi ref. 

Gyülekezet

Egyházközségünk ellát családi-, ifjúsági-, szociális 

feladatokat is, működnek ezek a csoportok. Azt 

is reméljük a templom felépítésétől, hogy még 

több fiatal fog megjelenni a közösségben is. Azt 

gondolom, hogyha felépül egy új épület, akkor 

az közvetlen környékére is pozitív hatással lesz 

és ezáltal az ingatlanok értéke növekedni fog. 



21
Dr.Berecz Benő, 

Szilágyság utca 38.

Szeretnék gratulálni mindenkinek, az elmúlt 

lakossági fórum óta eltelt időszak alatt szerintem 

a legjobb megoldás született meg. A 

templommal semmi bajunk a mai napon, itt már 

egész másokról kezdünk beszélgetni és ez egy 

nagyszerű dolog.  Nagyon jó lenne a nagyobb 

gyerekeknek egy kosárlabda pálya, persze nem 

lenne a legszerencsésebb ha a templom fala 

mellett pattogna a labda mise közben. Jó lenne 

erre is valamilyen megoldást találni. Ezek mellett 

az egész területre sebesség csökkentést 

javasolok.

22
Mártonffy Miklós, 

tervező

A rend kedvéért szeretném összefoglalni az 

elhangzottakat. Sikeresnek tekinthető a 

lakossági fórum, hiszen teljes egyetértés 

született. Azt nem tudom megígérni, hogy a 

minimálisra csökkentett pihenőkert területén a 

fiatalok minden igényét ki lehet majd elégíteni. 

Itt is bebizonyosodott, hogy a lakossági részvétel 

elsődleges és nagyon fontos szempontnak 

számít. Mindenkinek nagyon köszönöm a 

konstruktív hozzáállást. Bízom abban, hogy az 

államigazgatási egyeztetési eljárás is hamarosan 

eredményesen lezárul, majd a képviselő testület 

elfogadja a szabályozási tervet, ami alapján 

benyújthatóvá válik a templom építési 

engedélyezési terve.

23
Dr. Vas Imre 

alpolgármester

Örülök, hogy sikerült tervezőknek sikerült egy 

olyan megoldást találni, amely mindenkinek 

elnyerte a tetszését, gyakorlatilag a templomról 

nem is beszéltünk, hanem a tér rendezése 

kapcsán felmerülő egyéb problémákról. 

Köszönjük szépen a részvételüket és ennek 

ismeretében nyilvánvalóan a képviselő testület 

nyugodt szívvel szavazhatja meg a Mátyás király 

tér szabályozási tervét.

24
Börzsönyi János,

nagytiszteletű úr

"Isten szeretet"- ezt a nagyszerű gondolatot 

hozhatnánk közelebb az itt lakókhoz egy épület 

és egy szépen kialakított környezet formájában. 

A templom megépítése az emberek közös ügye. 

Ezt a feladatot szeretnénk elvégezni Isten 

dícsőségére. Ha Isten kegyelméből megépül az 

épület többféle funkciója is lesz, esztétikai és 

lelkiségi. Köszönöm a jelenlévők segítő 

támogatását. Áldás békesség, Dícsértessék a 

Jézus Krisztus, Erős vár a mi Istenünk, Áldja meg 

az Úrjézus a testvéreket....
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Készült: Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának, 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
szám alatti, Állami Főépítészi irodájában, 2013. augusztus 13-án 
tartott tervegyeztetésről. 

 
 
Jelen voltak: Dr.Sersliné Kócsi Margit állami főépítész 
 Jankovits Vera építész (MARIUS Kft.) a tervezők részéről 

Mártonffy Miklós építész (MARIUS Kft.) a tervezők részéről 
 
 

Tárgy:  XX. kerület, (181016) hrsz-ú közterület – Mátyás király tér 
területére vonatkozó KSZT készítése 

 
 
A tervezési feladat a Szabótelepi Református Gyülekezet új templomának,  
Budapest, XX. kerület Mátyás király téren való felépítéséhez szükséges építésjogi 
keret biztosítása, az FSZKT és KVSZ módosításával. A tervezők ismertették a tervi 
előzményeket, a vizsgálatokat, a BKK-val való egyeztetések eredményét és a 
környezetalakítási javaslat változatokat. Ismertették továbbá a lefolytatott lakossági 
fórumokon felmerült kérdéseket, az önkormányzat döntését és az ez alapján 
kidolgozott szabályozási javaslatot. 
 
A bemutatott tervekkel az állami főépítész egyetértett, illetve az alábbi 
észrevételeket, javaslatokat tette a szabályozási terv előírásai vonatkozásában:  

 a Mátyás király tér szabályozása a KVSZ módosításaként készüljön, az 
alátámasztó munkarészeknek csak a konkrét feladathoz mérten indokolt 
aktualizálásával. (közművek, környezetvédelem, közlekedés, stb.). 

 mivel a templom építéséhez kialakított építési telket közterület veszi körül az 
előkert differenciált mértékkel legyen biztosítva, az építési hely alakja ne 
legyen hegyesszögű. 



 
 

 

 
 

 
2 

 

 a templomhoz, mint hitéleti létesítményhez, ami huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiséget nem tartalmaz, nem szükséges telken belül parkolót 
létesíteni, de a környező közterületeken megoldandó a látogatók várható 
arányában. 

 a parókiához, a lakófunkcióval azonos módon, a szükséges parkoló épületben 
vagy legalább telken belül legyen biztosítva. 

 a szabályozási tervben és az előírásokban fontos a városképi részletekkel is 
foglalkozni, különösen a terület használatához tartozó építmények 
kialakításával: buszváró, kerítés, növényzet megjelenése. 

 a BKK buszváró és a végállomás épületének építészeti kialakítására előírások 
szükségesek, hogy a templom építészeti karrakteréhez illeszkedő legyen. 

 ugyancsak szükséges a kerítés lehetséges elhelyezésének és kialakításának 
szabályozása. 

 a templom telkén belüli és a tér közterületi zöldfelületeire együttes tervezés 
előírása javasolható. 

 
 
Budapest, 2013. augusztus 24. 
 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Jankovits Vera 
építész 
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6. ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN ÉRKEZETT 
ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK, A TERVEZŐI VÁLASZOK ÉS A 
VÉLEMÉNYELTÉRÉSI EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS 

 



































sorsz Véleményező hatóság észrevételek, javaslatok tervezői válaszok

1
BFKH, Építésügyi Hivatal, 

Állami Főépítész

1. A rendelettervezetben kérem a területi lehatárolást pontosítani.                                  

2. A szabályozási tervet, mint a rendelettervezet mellékletét - úgy az 

alaprendeletben, mint annak mellékletében - jelölni szükséges.                                   

3. A szintvonalak magassági értékeinek megadását kérem pótolják a terven.                                

4. Amennyiben a szabályozott területen közút vagy közhasználatú magánút 

tervezett, úgy azt jelölni szükséges.                                                                            

5. A tervzett szabályozás nem biztosítja az útszabályozási szélességet, a 

Vasút sor esetében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. A rendelettervezetben a terülti lehatároslás pontosításra került. 

2. A szabályozási terv a rendeletben, annak mellékleteként megjelölésre 

került.

3. Az abszolút magasság jelölésre került. (A terep gyakorlatilag sík.) 

4. A szabályozott területen az úthálózat kialakult, köz-, vagy közhasználatú 

magánút nincs tervezve. 

5. A vasútsor FSZKT által meghatározott és a KVSZ övezeti tervlapján is 

szereplő 24,0 m szabályozási szélességét a szabályozási terv biztosítja.

2

BFKH,Földhivatala, 

Földmérési és Földügyi 

Osztály 

A 181016 hrsz. Számú földrészlet kivett közterület, ezért jelen KVSZ 

módosítása földvédelmi hatáskörbe tartozó kérdéseket, földvédelmi 

jogszabályon alapuló követelményeket nem érint.

nem szükséges intézkedés

3

Budapest Főváros 

Önkormányzata, 

Főpolgármesteri Hivatal, 

Városépítészeti Főosztály

A véleményt a Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes Úr levele 

tartalmazza.

nem szükséges intézkedés

4

Budapest Főváros 

Önkormányzata, 

Városfejlesztési 

Főpolgármester-helyettes

1. A dokumentációban tévesen szerepel az FSZKT módosítására való utalás, 

mivel az Étv.60.§ (10) bekezdésben foglaltak lényege, hogy az FSZKT nem 

módosul.                                                                                                                             

2. A rendelettervezet nem rendelkezik sem a KVSZ 1. számú mellékletét 

képező övezetitervlap módosításáról, sem arról, hogy a szabályozási terv 

mely rendelet részét képezi.                                                                                                           

3. A szabályozási terven a szabályozási  vonal méretezése hiányos; a 

jelmagyarázatban a kötelező és tájékoztató elemek megkülönböztetése 

szükséges. 

1. Az egyeztetési anyagban az FSZKT módosításra vonatkozó téves utalások a 

végleges dokumentációban a hivatkozott jogszabálynak megfelelően 

javításra kerülnek.

2. A rendelettervezetet kiegészítettük a Övezeti tervlap módosításáról 

rendelkező tervvel és a rendelettervezet mellékleteként jelöltük meg a 

szabályozási tervet. 

3. A tervezett szabályozási vonalakat további kótákkal láttuk el és a 

jelmagyarázatban szétválasztottuk a kötelező és tájékoztató elemeket.

5

Fővárosi Kataszrófavédelmi 

Igazgatóság, Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

A véleményezéssel kapcsolatos iratokat , mint hatáskörrel és illetékességgel  

rendelkező hatósághoz további eljárásra átteszem, a Kataszrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához.  

nem szükséges intézkedés

Budapest, XX. Kerület Mátyás király tér KVSZ módosítás 

Az államigazgatási egyeztetési eljárásban érkezett véleményezések és tervezői válaszok 2013. 10-11.



6
Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 

Igazgatóság

A KVSZ módosításával kapcsolatban kifogást nem emelünk. nem szükséges intézkedés

7

BFKH, Közlekedésügyi 

Felügyelősége, Útügyi 

Osztály

A KVSZ módosításával és az építési paraméterek tervezett meghatározása 

ellen közlekedési szempontból kifogást nem emelünk.                                           

A Vasútsor tervezett elvi keresztmetszetével kapcsolatos észrevételünk, 

hogy a gyalogos járda részére a biztonsági sávval együtt 2,00 m szélességű 

terület biztosítandó. 

A Vasútsor elvi útkeresztmetszetén a tervezett járda szélessége 2,25 m.

8

Közép-Duna-Völgyi, 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

A Felügyelőség a tervezett módosításokkal, táj- természetvédelmi, 

levegőtisztaságvédelmi, zaj-és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási és 

vízügyi szempontból egyetért, kifogást nem emel.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (3) értelmében, az Étv.2012.12.31-

én hatályos szabályainak és az OTÉK 2012. VIII.6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 

megfeleően 2013.XII. 31-ig gondoskodni kell.

nem szükséges intézkedés

9
BFKH, Budapest XX. Kerületi 

Népegészségügyi Intézet

A megkeresésést hatáskör hiányában átadta a BFKH Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervéhez.

nem szükséges intézkedés

10
Nemzeti Média-és Hírközlési 

Hatóság

A módosítás hírközlési érdeket nem érint, elfogadása ellen a Hatóság 

kifogást nem emel.

nem szükséges intézkedés

11
BFKH, Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve

A    funkcióváltásra vonatkozóan közegészségügyi szempontból észrevételt 

nem teszek.

nem szükséges intézkedés
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