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BEVEZETŐ 

 

Az ORD Invest Kft. telepítési tanulmányterv készítését kezdeményezte a hatályos 

budapesti Településszerkezeti terv módosításának okán. A terv elkészítésével az 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg, melynek előzménye, hogy az 

Urbanitás Kft. 2013-ban már készített egy hasonló tartalmú tanulmánytervet az 

érintett területekre és azok környezetére. 

 

A 2013-ban elkészült tanulmányterv tartalmából a jelenleg hatályos budapesti TSZT 

beemelt elemeket, de az időközben megváltozott tulajdonosi érdekek alapján újabb 

településszerkezeti módosítás vált szükségessé. 

 

A telepítési tanulmányterv célja egy tervezett településszerkezeti módosítás 

bemutatása és az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntések alátámasztása, de 

ezen felül az önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés megalapozását 

is szolgálja. A tanulmányterv elkészítése a 314/2012. (XI.) Korm. rendeletben rögzített 

tartalmi követelmények figyelembe vételével történt, azzal a kivétellel, hogy 

beépítési terv nem készült, mivel a tervezett településszerkezeti változás mélysége ezt 

nem indokolja. 

 

A terv célja, hogy a Kelebia vasútvonal és a Ráckevei (Soroksári) – Dunaág közötti, 

építési törmelékkel feltöltött 170187/87 hrsz-ú ingatlanon érvényben lévő közjóléti 

erdőterület (Ek) területfelhasználási besorolás, a telek szomszédos területeihez 

igazodóan, gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területre (Gksz-2) 

változzon. Ezzel egy időben a kerület délkeleti részén, a Tesco áruház melletti jelentős 

változással érintett gazdasági területen (Gksz-1), a fenti változáshoz arányosan 

igazodó méretű területen, közjóléti erdőterület kerülne kijelölésre. 

 

A telepítési tanulmányterv tartalmazza az érintett területek vizsgálatát és 

összefoglalja a módosítási szándékokat, ezek várható hatásait annak érdekében, 

hogy az Önkormányzat felelős döntést hozhasson arról, támogatja-e a kívánt 

változtatásokat. 

  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításához 
Budapest XX. kerület, Pesterzsébet területén 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

5 

 

1. A TERVEZÉSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA 
 

1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI 

 

A tervezett településszerkezeti módosítás két területet érint. Az egyik terület Budapest 

XX. kerület Pesterzsébet nyugati szélén található, a Kelebia vasútvonal és az RSD közé 

eső feltöltött területen. A másik terület a kerület délnyugati szélén, az M5 melletti 

áruházak területétől délre található. 

Az 1. terület jellemzően 

gazdasági (Gksz-2) területek 

közé ékelődik, míg a 2. terület 

gazdasági (Gksz-1) és közjóléti 

erdőterület (Ek) határán fekszik. 

 

Az 1. terület 3,66 ha méretű. 

Jelenlegi településszerkezeti 

besorolása közjóléti erdő (Ek). A 

valóságban a terület építési 

törmelékekkel feltöltött, amin 

korábban hasznosítatlan 

parlag volt, de a közelmúltban 

megkezdődött a terület 

egyenetlen felszínének 

rendezése. 

Az 2. terület 4,0 ha méretű. 

Jelenlegi besorolása gazdasági (Gksz-1) terület, de a jelenleg ez a terület is 

hasznosítatlan. 

 

Az1. terület a Helsinki (Soroksári) útról, a Meddőhányó utcán és a Zodony utcán 

keresztül, burkolt úton keresztül közelíthető meg. A Meddőhányó utca jelzőlámpás 

csomóponttal kapcsolódik a Helsinki útra. 
 

 

1. terület légifotó (forrás: google maps)  

BUDAPEST XX. 
PESTERZSÉBET 

1. terület 
Ek -> Gksz 

2. terület 
Gksz -> Ek 

M5 

Soroksári 
út 

Kelebia 

vasútvonal 
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A 2. terület beépítetlen terület. Egy része mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, másik 

része hasznosítatlan, melyet kisebb nagyobb erdősült foltok tagolnak. A területet 

megközelíteni legkönnyebben a Szentlőrinci út felől lehet. A Dél-Pesti kórház felől 

szintén határolja a területet egy dűlő út, de ez a beépített terület szélénél lezárásra 

került, így erre az útra csak az északi lakóterület felől (Mártírok útja) lehet behajtani. 
 

 

2. terület légifotó (forrás: google maps) 

 

Földhivatali térkép kivágatok: 
 

   

                                1. terület                                                                 2. terület 

 

A tervezési területek fotói: 
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA 

 

A vizsgálat célja az érintett területeken és közvetlen környezetükben a meglévő 

állapotok feltárása, az épített- és a természeti környezet vizsgálata, a jövőben 

megvalósítani kívánt fejlesztések megalapozása. 

 

2.1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT 

 

2.1.1. A budapesti TSZT és a területrendezési tervek viszonya 
 

Budapest új Településszerkezeti tervét Budapest Főváros Közgyűlése az 50/2015.(I.28.) 

határozatával fogadta el. Az elfogadáskor a TSZT-nek meg kellett felelnie az országos 

és térségi területrendezési terveknek (OTrT, BATrT) és illeszkedni kellett a hatályos 

területfejlesztési dokumentumokhoz. Mivel a TSZT elfogadása óta ezek nem 

módosultak, így területfelhasználási szempontból az új budapesti TSZT tekinthető 

viszonyítási állapotnak. 

 

OTrT 3. § (3) bek. 

„Az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei 

területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 

kategóriák területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

külön jogszabályban meghatározott települési területfelhasználási egységeket lehet 

kijelölni.” 

 

Mivel jelen tervezés keretében a cél a hatályos TSZT területfelhasználási kategóriáinak 

kismértékű módosítása, így a felsőbb rendű tervek (OTrT, BATrT) ennek függvényében 

is elemzendők. Ezen felül a területi tervek településrendezési terv készítésére 

vonatkozó előírásai vizsgálandók. 

 

2.1.2. Az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és a 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 

vizsgálata 

 

Településrendezési terv készítésére vonatkozó, a tervezési terület kapcsán releváns 

előírások és értelmezésük: 

 

1. terület 
 

A tervezési terület az OTrT 2. sz. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve - tervlapon 

1000 ha feletti települési térségbe, a BATrT 2. sz. melléklete – Szerkezeti terv – 

tervlapon városias települési térségbe sorolt. A területtel szomszédos Budapest - 

Kelebia vasútvonal az OTrT-ben egyéb országos törzshálózati vasúti pályaként, míg a 

BATrT-ban a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos 
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törzshálózati vasútvonalként van jelölve. A vasúttal párhuzamosan fut a Ráckevei 

HÉV vonala, melyet a BATrT is jelöl. A Helsinki út, mindkét tervben főútként jelölt, 

mellette országos kerékpárút-törzshálózat eleme fut. 
 

Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 

 

Az Ország szerkezeti terve 

 

A tervlap alapján a tervezési terület 

egésze települési térségbe sorolt.  

A Helsinki út főút. 

A Budapest – Kelebiai vasútvonal 

egyéb országos törzshálózati vasúti 

pályaként jelölt. 

2. melléklet 

Az Ország szerkezeti terve - részlet 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 

 

Szerkezeti terv 

 

A tervlap szerint az egész tervezési 

terület városias települési térségbe 

sorolt. 

A Helsinki út főút. 

A Budapest – Kelebiai vasútvonal 

transzeurópai vasúti áruszállítási 

hálózat részeként működő országos 

törzshálózati vasútvonalként jelölt. 
2. melléklet 

Szerkezeti terv - részlet 
 

 

Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül, a tervezési területet 

- az e) pont szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület és 

- a g) pont szerinti országos vízminőség-védelmi övezet érinti. 

Ezen felül  

- az f) pont szerinti világörökségi és világörökségi várományos terület, illetve  

- az i) pont szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület is érintik a területet, 

mivel ezek az övezetek egész Budapest területét lefedik.  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításához 
Budapest XX. kerület, Pesterzsébet területén 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

11 

 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 

 

A tervlap szerint az övezet érinti a 

tervezési területet. 

3.5. melléklet 

Országos ökológiai hálózat övezete - részlet 

 

Országos vízminőség-védelmi terület 

övezete 

 

A tervlap szerint a tervezési terület 

egésze országos vízminőség-védelmi 

terület övezetébe sorolt. 

3.7. melléklet 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete - részlet 

 

 

Világörökségi és világörökségi-

várományos terület övezete 

 

A tervlap szerint a világörökségi és 

világörökségi várományos terület az 

egész tervezési területet érinti, mivel ez 

az övezet egész Budapest területét 

lefedi. 

 
3.6 melléklet 

Világörökségi és világörökségi-várományos 

terület övezete – részlet 

 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete 

 

 

A tervlap szerint a kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület az egész tervezési 

területet érinti, mivel ez az övezet 

egész Budapest területét lefedi. 

 
3.9 melléklet 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete - részlet 
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OTrT 14/A. § (1) bek. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete területét a kiemelt 

térségi és megyei területrendezési terv és 

annak alapján a településszerkezeti terv 

pontosítja. 
 

A budapesti TSZT 4. melléklete tartalmazza az 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezetének lehatárolását (fekete fogazott 

szaggatott vonal), ami azonban nem érinti a 

tervezési területet. 
 

Ebben a tekintetben ellentmondás van a 

Kerületi Építési Szabályzat és a TSZT között, mivel 

a KÉSZ 2.b. melléklete szerint a tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület 

határa mégis érinti a területet. A KÉSZ-ben 

használt vonal nagyjából az OTrT vonalához 

igazodik. 

 

OTrT 15. § (2) bek. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe „tartozó települések 

településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 

területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozó szabályokat kell megállapítani.” 

A hatályos TSZT szerint a tervezési terület beleesik az Országos vízminőség-védelmi 

övezet – Szennyvizek szempontjából érzékeny vízgyűjtőterületébe. A hatályos Kerületi 

Építési Szabályzat éppen ezért tartalmaz is kerületi szinten erre vonatkozó előírásokat. 

 

OTrT 14/B. § (1) bek. 

„A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint világörökségi és világörökségi várományos terület nem 

érinti a tervezési területet. 

 

OTrT 16/C. § 

„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti 

tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület 

vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint honvédelmi terület nem érinti a tervezési területet. 
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Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül a 

tervezési területet csak az e) pont szerinti ásványi nyersanyagvagyon-terület érinti. 
 

 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 

terület övezete 

 

A tervlap szerint az ásványi 

nyersanyag-gazdálkodási terület az 

egész tervezési területet érinti, mivel ez 

az övezet egész Budapest területét 

lefedi. 

3.15 melléklet 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

övezete - részlet 

 

 

OTrT 19/B. § (1) bek. 

„Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

adatszolgáltatása alapján) Budapest területét ásványi nyersanyagvagyon-terület 

nem érinti. 

 

 

2. terület 
 

A tervezési terület az OTrT 2. sz. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve - tervlapon 

1000 ha feletti települési térségbe, a BATrT 2. sz. melléklete – Szerkezeti terv – 

tervlapon városias települési térségbe sorolt. 

 

Az OTrT szerint egyéb országos törzshálózati vasúti pályaként jelölt vonalak veszik 

körbe a területet, melyek azonban nem közvetlenül a terület mellett futnak. 

Az OTrT és a BATrT is gyorsforgalmi útként jelölik az M5 autópályát, mely szintén a 

terület közelében kezdődik. 

A BATrT alapján a tervezési terület szomszédságában erdőállomány kataszter szerinti 

erdőfoltok találhatók.  
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Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 

 

Az Ország szerkezeti terve 

 

A tervlap alapján a tervezési terület 

egésze települési térségbe sorolt.  

A terület mellől indul az M5 autópálya, 

ami a terv szerint gyorsforgalmi útként 

jelölt. 

2. melléklet 

Az Ország szerkezeti terve - részlet 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 

 

Szerkezeti terv 

 

A tervlap szerint az egész tervezési 

terület városias települési térségbe 

sorolt. 

A tervezési terület szomszédságában 

erdőállomány kataszter szerinti 

erdőfoltok találhatók. 

2. melléklet 

Szerkezeti terv - részlet 
 

 

Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül, a tervezési területet 

- a g) pont szerinti országos vízminőség-védelmi övezet érinti. 

Ezen felül  

- az f) pont szerinti világörökségi és világörökségi várományos terület, illetve  

- az i) pont szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület is érintik a területet, 

mivel ezek az övezetek egész Budapest területét lefedik.  
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Országos vízminőség-védelmi terület 

övezete 

 

A tervlap szerint a tervezési terület 

egésze országos vízminőség-védelmi 

terület övezetébe sorolt. 

3.7. melléklet 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete - részlet 

 

 

Világörökségi és világörökségi-

várományos terület övezete 

 

A tervlap szerint a világörökségi és 

világörökségi várományos terület az 

egész tervezési területet érinti, mivel ez 

az övezet egész Budapest területét 

lefedi. 

 
3.6 melléklet 

Világörökségi és világörökségi-várományos 

terület övezete – részlet 

 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete 

 

 

A tervlap szerint a kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület az egész tervezési 

területet érinti, mivel ez az övezet 

egész Budapest területét lefedi. 

 
3.9 melléklet 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete - részlet 
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OTrT 15. § (2) bek. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe „tartozó települések 

településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 

területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozó szabályokat kell megállapítani.” 

A hatályos TSZT szerint a tervezési terület beleesik az Országos vízminőség-védelmi 

övezet – Szennyvizek szempontjából érzékeny vízgyűjtőterületébe. A hatályos Kerületi 

Építési Szabályzat éppen ezért tartalmaz is erre vonatkozó kerületi szintű előírásokat. 
 

OTrT 14/B. § (1) bek. 

„A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint világörökségi és világörökségi várományos terület nem 

érinti a tervezési területet. 
 

OTrT 16/C. § 

„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti 

tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület 

vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint honvédelmi terület nem érinti a tervezési területet. 

 

Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül a 

tervezési területet csak az e) pont szerinti ásványi nyersanyagvagyon-terület érinti. 

 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 

terület övezete 

 

A tervlap szerint az ásványi 

nyersanyag-gazdálkodási terület az 

egész tervezési területet érinti, mivel ez 

az övezet egész Budapest területét 

lefedi. 
3.15 melléklet 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

övezete - részlet 

 
 

OTrT 19/B. § (1) bek. 

„Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

Az új budapesti TSZT szerint (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

adatszolgáltatása alapján) Budapest területét ásványi nyersanyagvagyon-terület 

nem érinti.  
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2.1.3. Budapest Főváros Településszerkezeti tervének (TSZT) vizsgálata 

Budapest Főváros Közgyűlése 50/2015. (I.28.) határozata 

 

1. terület 
 

 
1. Területfelhasználás - részlet 

 

1. Területfelhasználás 
 

A tervezési terület Ek jelű (zöld), közjóléti erdő területbe sorolt. 

A tervezési területet a Zodony utca mentén meglévő Gksz-2 jelű (lila), jellemzően 

raktározást, termelést szolgáló gazdasági területek fogják közre. A XX. és XXIII. 

kerület határa mentén a tervezési területet jelentős szintkülönbség választja el a 

XXIII. kerületi területektől. 

A tervezési területtől északra eső gazdasági terület már beépült, a déli területet 

jelentős változással érintett területként jelöli a TSZT tervlapja. 

A tervezési területet érintő pontozott felület tervezett erdőterületet jelöl, de a 

valóságban a terület egy építési törmelékekkel – több méteres rétegben – feltöltött 

terület, ahol fákat telepíteni a talaj cseréje nélkül lehetetlen. 

 

2. Közlekedési infrastruktúra 
 

A tervezési terület közelében halad az I. rendű 

főútként jelölt Helsinki út. A tervlap felszíni 

vasútvonalként jelöli a Budapest – Kelebia 

vasútvonalat. 

3. Az épített környezet értékeinek védelme 

3/a. Más jogszabállyal érvényesülő művi érték-védelmi, örökségvédelmi elemek 
 

A tervlap tartalma alapján a teljes tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 

3/b. Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi 

lehatárolása 
 

A tervlap tartalma nem érinti a tervezési területet. 

  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításához 
Budapest XX. kerület, Pesterzsébet területén 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

18 

 

4. Zöldfelület-, táj- és természet-védelem 
 

A tervlap tartalma nem érinti a tervezési területet. 

 

5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és 

veszélyeztető tényezőjű területek 
 

A tervezési terület ér környezete ivóvíz hálózattal 

ellátott, de csatornázatlan. 

A tervezési területen rekultiválandó lerakót jelöl 

a terv. 

 

6. Védelmi és korlátozási területek 
 

A tervezési területen keresztül fut egy 30 m feletti 

magassági korlátozással járó mikrohullámú 

összeköttetés. 

 

Területfelhasználás 
 

A TSZT 4.1.3.2. fejezetében, a beépítésre nem szánt területek között szerepel a 

közjóléti erdő, mely területfelhasználásba első sorban a rekreációs és a turisztikai 

funkciójú erdőterületek tartoznak. 

 

A tervezési területen jelenleg nincs erdő, tervezett erdőterületet jelöl a terv rajta. A 

TSZT szöveges munkarésze alapján „a tervezett erdőterületek esetében a kerületi 

terveszközben a mezőgazdasági használat átmenetileg megengedett, de a távlati 

állapotot ellehetetlenítő épület nem helyezhető el”. Ugyanakkor ezen a területen az 

erdőtelepítés várhatóan sosem valósulna meg, mivel a terület építési törmelékkel 

feltöltött talaja ezt gazdaságosan nem teszi lehetővé. 

 

Egyéb elemek 
 

Az ivóvíz hálózattal ellátott, de csatornázatlan területeken a talajszennyezés mértéke 

jóval nagyobb lehet, ezért a beépítésre szánt területek esetén új beépítés csak teljes 

közművesítettség esetén valósítható meg. 

 

A TSZT-ben jelölt rekultiválandó lerakó területét a KÉSZ-ben a tényleges kiterjedésnek 

megfelelően kell lehatárolni, amennyiben az a KÉSZ készítésének idejére még nem 

történt meg.  
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2. terület 
 

 
1. Területfelhasználás - részlet 

1. Területfelhasználás 
 

A tervezési terület Gksz-1 jelű (lila), jellemzően kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület. A fekete vonalas sraff jelentős változással érintett területként 

jelöli meg. 

A nagy kiterjedésű gazdasági területet északon kapcsolódik a már meglévő 

nagyáruházak (Tesco, Media Markt) területéhez, de jelenleg ez a rész még nem 

gazdasági területként hasznosított. Déli irányból Ek jelű közjóléti erdőterülethez 

csatlakozik. 

 

2. Közlekedési infrastruktúra 
 

A tervezési terület közelében haladó Szentlőrinci út és 

a Köves út II. rendű főutak. 

3. Az épített környezet értékeinek védelme 

3/a. Más jogszabállyal érvényesülő művi érték-védelmi, örökségvédelmi elemek 

3/b. Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi 

lehatárolása 
 

A tervlapok tartalma nem érinti a tervezési területet. 

 

4. Zöldfelület-, táj- és természet-védelem 
 

A tervezési területet védelemre érdemes természeti 

terület érinti. 

5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

A tervlap tartalma nem érinti a tervezési területet. 

6. Védelmi és korlátozási területek 

A tervlap tartalma nem érinti a tervezési területet. 
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Területfelhasználás 
 

A TSZT 4.1.3.1. fejezetében, a beépítésre szánt területek között szerepel a jellemzően 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz-1). Ebbe a területfelhasználásba 

azok a kereskedelmi, szolgáltató létesítmények tartoznak, amelyek nem a 

lakóterületek integrált részeként vesznek részt a lakosság kiszolgálásában. Ide 

sorolandók a nagy területigényű és elsősorban gépkocsival megközelíthető 

kereskedelmi létesítmények is. 

 

Összhangban a városfejlesztési koncepcióval, a város belső tartalékterületein 

meghatározásra kerültek a fejlesztésre kijelölt, jelentős mennyiségi fejlesztési 

potenciállal rendelkező területek. A tervezési terület is ilyen jelentős változással 

érintett terület. A területek jelenleg részben használaton kívüliek, részben 

alulhasznosítottak. A területek belső tagolását, differenciált használatát a kerületi 

építési szabályzatban kell meghatározni, a tervezett területhasználattal összhangban 

a közlekedési célú területekkel és zöldterületekkel együtt. 

 

Egyéb elemek 
 

Helyi védelemre javasolt természeti területként olyan természeti oltalom alatt nem 

álló, de természetvédelmi szempontból értékes területek kerültek lehatárolásra, 

amelyek védelmét helyi (fővárosi) rendeletben javasolt biztosítani. Ezeken a 

területeken elsősorban a meglévő természetes állapot megőrzése a cél. 

 

 

2.1.4. Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) vizsgálata 

Budapest Főváros Közgyűlése 5/2015. (II.16.) rendelete 

 
 

II. fejezet: A beépítési sűrűségre vonatkozó előírások 
 

4.§ (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási egységekre vonatkozóan 

területi meghatározással rögzíti a beépítési sűrűséget, amelyet a kerületi építési 

szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra kerülő építési övezetek 

beépítési paramétereinek meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, 

hogy a területfelhasználási egységen belül meghatározott összes építési övezet 

megengedett szintterülete együttesen nem haladhatja meg a beépítési sűrűség 

alapján számított szintterületet.  

 

Az FRSZ 1. melléklete: 
 

A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek 

bs: beépítési sűrűség, ezen belül: 

bsá: területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók 

bsp: kizárólag épületen belüli parkolóhelyek számára igénybe vehető 
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1. terület 

Az FRSZ az Ek területre nem határoz meg beépítési 

sűrűséget, mivel ez a területfelhasználási kategória 

beépítésre nem szánt terület. A tervezési területet 

övező Gksz-2 jelű gazdasági területekre 1.0 (1.0+0.0.) 

beépítési sűrűséget határoz meg. 

 

 

 

 

 

 

2. terület 

Az FRSZ a tervezési terület vonatkozásában a Gksz-1 

jelű gazdasági területre 1.0 (1.0+0.0.) beépítési 

sűrűséget határoz meg. 

 

 

Az FRSZ 3. melléklete nem érinti a tervezési területeket. 

 

Az FRSZ 4. melléklete alapján az 1. terület Budapest Duna menti zónájának, míg a 2. 

terület az elővárosi zónájának a része. 
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2.1.5. Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015. (X.21.) Önkormányzati rendelete a Kerületi Építési Szabályzatról 

 

1. terület 
 

A hatályos KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv szerint, a tervezési terület 

besorolása a TSZT-nek megfelelő, Ek-1 jelű közjóléti elsődleges rendeltetésű 

erdőterület. 
 

 
 

A tervezési területtől délre található telek Gksz-2/7 építési övezeti besorolású, mely 

besorolás – figyelembe véve a területek hasonlóságát és azonos tulajdonságait - a 

tervezett településszerkezeti módosítást követően akár alkalmazható lenne a 

tervezési területre is. 

 

A hatályos KÉSZ 2.b. melléklete – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei szerint, a 

tervezési terület: 

- feltöltött terület 

- érinti régészeti lelőhely 

- érinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (TSZT-vel 

ellentétes elem) 

Ezen felül a telekhez délről csatlakozó terület jelentős változással érintett terület. 
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KÉSZ 2.b. melléklet - részlet 

 

2. terület 
 

A hatályos KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv szerint, a tervezési terület 

besorolása a TSZT-nek megfelelő, Gksz-1/1 jelű gazdasági építési övezet. Meg kell 

jegyezni ugyanakkor, hogy a telken belül a településszerkezeti módosítással érintett 

területrész most is a telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt. 
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A tervezési területtől délnyugatra található terület Ek-1 jelű, közjóléti elsődleges 

rendeltetésű erdőterület, mely besorolás a tervezett településszerkezeti módosítást 

követően akár alkalmazható lenne a tervezési területre is. 

 

A hatályos KÉSZ 2.b. melléklete – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei szerint, a 

tervezési terület: 

- jelentős változással érintett terület 

- érinti egy a TSZT-ben meghatározott védelemre érdemes természeti terület 

(mocsár) 

 

KÉSZ 2.b. melléklet - részlet 

 

2.2. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

 

2.2.1.  Épített környezet vizsgálata 

 

1. terület 
 

A tervezési területen épületek, építmények nem találhatóak, jelenleg környezete is 

csupán kis mértékben beépített. Intenzív beépítés legközelebb az északra fekvő 

Mediterrán lakóparban található, melyet földszint + négyemeletes, szabadon álló 

lakóépületek alkotnak, melyekben átlagosan 30 lakás található. 

  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításához 
Budapest XX. kerület, Pesterzsébet területén 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

25 

 

 

 

 

  

 

 Mediterrán lakópark Hungaro Casing Kft.  
 

 

Markáns tömegként jelenik meg a terület szomszédságában fekvő raktárépület 

(Hungaro Casing Kft.) a több mint 150 méteres hosszával, 6-10 méteres 

magasságával. 

 

A területtől délre, Soroksár közigazgatási területén egy jellemzően gazdasági 

területen egyszerű, földszintes, nyeregtetős csarnoképületek találhatók, amelyek 

között egy-egy földszint + tetőteres illetve földszint + egyemeletes épület helyezkedik 

el. 
 

 

 

  

 

 
Telephelyek a Dél-pesti Szennyvíztisztító 

Telep mellett 
Mezőgazdasági terület a RSD irányában  

 
 

A területtől nyugatra fekvő részeken fából épült hétvégi házak, tárolók, fészerek 

találhatóak, csak elszórva jelennek meg téglaépítésű földszintes, földszint + tetőteres 

épületek. Ez a terület is már Soroksár közigazgatási területére esik és a tervezési 

területtől egy meredek töltés választja el szintben. 

 

2. terület 
 

Ez a terület jelenleg szintén beépítetlen. A terület közelében sincs beépítés. A 

legközelebbi beépített területek a Dél-Pesti kórház melleti gazdasági területek, illetve 

az M5 melletti nagyáruházak területe. 
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2.2.2. Természeti környezet 

 

1. terület 
 

A tervezési területen az erdőterületi besorolása ellenére erdőt, erdőfoltot nem 

találunk, csupán kisebb facsoportok, cserjék, bokrok fordulnak elő a területen. 

 

 

 

A terület felszíne korábban a feltöltés miatt egyenetlen volt, a felszínt kisebb-

nagyobb földfeltöltések kupacai és mélyedések szabdalták. Ezt az állapotot 

megszüntetendő a tulajdonos a közelmúltban elkezdte a terület felszínének 

rendezését, mely még nem fejeződött be teljesen, de a korábbi állapothoz képest 

láthatóan kezd kialakulni a területen a hasznosítható sík felszín. 

 

 

                     2013-as állapot                                         Jelenlegi állapot 
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A terület nyugati oldalán (kerülethatár 

mentén: Kajak dűlő) 3-4 méter magas 

rézsű halad végig. 

 

A terület egy korábbi agyagbánya 

rekultivált területe. A 2000-es évek eleje 

óta a Ráckevei-Duna és a Helsinki út 

között elterülő terület északról délre 

haladva fokozatosan beépült. Az új 

beépítések közúti kapcsolatainak 

fejlesztése céljából épült ki a Zodony 

utca, amely a tervezési terület mellett 

halad. 

 

A tervezési területen gyakorlatilag 

elvétve található növényzet, de 

környezete is kimondottan gyenge 

kondicionáló értékű zöldfelületekkel 

rendelkezik. 

 

 

 

2. terület 
 

A tervezési területet egy része mezőgazdasági szántó terület, míg a többi részét teljes 

mértékben zöldfelület borítja. A zöldfelület borítottság szempontjából vegyes, 

gyepszint, cserjeszint és erdősült részek is találhatók a területen. A terület közepén 

vizes, mocsaras terület található, mely a TSZT szerint helyi védelemre is javasolható. 
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2.3. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

 

1. terület 

 

Közúti közlekedés 
 

A terület főúthálózati kapcsolata a Helsinki út, a 2x2 sávos főút csomópontjai 

jelzőlámpás szabályozásúak. A terület közvetlen megközelítése a főút felől a 

Meddőhányó utcán történik, az utca a MÁV kelebiai vonala feletti felüljárón halad 

át. 

 

A Meddőhányó utca felől a terület a Zodony utcán közelíthető meg, a Zodony utca 

Gubacs területének kiszolgáló útja, észak felé a Vízisport utcán át kapcsolatot biztosít 

a Csepeli átjáróval is. Forgalma a Mediterrán lakóparkból, valamint az út menti sport- 

és raktárterületnek a Helsinki útra irányuló forgalmából adódóik össze, de így sem éri 

el a csúcsidőszakokban sem 400 E/óra értéket. 

 

Közösségi közlekedés 
 

A terület mentén húzódó ráckevei HÉV vonal és kelebiai vasútvonal megállói a 

területtől távol vannak. A Helsinki úton közlekedő autóbuszjáratok - 66, 66E - 300 

méteren belüli gyaloglással elérhetők. A közvetlen utasforgalmi kiszolgálást a Zodony 

utcán a Gubacsi hídfő felé közlekedő 119-es autóbuszjárat biztosít. 
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1. terület 
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1. terület 
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2. terület nem rendelkezik burkolt úthálózattal. A terület belseje földutakon keresztül 

közelíthető meg két irányból. Észak felől, a lakóterület irányából, a Mártírok útjáról 

leágazó dűlő úton át, illetve a Szentlőrinci út irányából, kiépített útcsatlakozáson át. 
 

 
 

A terület közösségi közlekedési kapcsolatait a Köves úton közlekedő 35, 36, 123, 123A 

autóbuszjáratok biztosítják. 

 

2.4. KÖZMŰ VIZSGÁLAT 

 

1. terület 
 

A tervezési terület a főváros XX kerületében helyezkedik el. A tömb teljes területe 

rendezetlen, inert építési hulladékkel feltöltött terület, rajta minimális zöldterület 

található. 

 

A tervezési területtől északra található Vízisport utcában és a keleti irányból közeli 

Helsinki úton a teljes közműellátás kiépült, melynek keretében kiépült a vízellátás, a 

szennyvízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus hírközlés 

hálózati rendszere. A tömb mellett haladó Zodony utcában a vízvezeték épült csak 

ki, valamint rajta épült meg a Dél-Pesti szennyvíztisztító telepre északi irányból 

szennyvizeket szállító dn 250-es szennyvíz nyomóvezeték. A tervezési területen 

jelenleg más közművezetékek nem üzemelnek.  
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A közművizsgálatok az üzemeltetők 2013-as közműnyilvántartásának a 

felhasználásával készült, kiegészítve a helyszínen szerzett tapasztalatokkal. 

 

Vízellátás 
 

A tervezési terület térségének vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatja, az 

egységes hálózati rendszerén keresztül. A főváros vízellátása a Duna partjára 

telepített kutakból kitermelt vízzel történik. A tervezési terület vízbázisa a Csepeli 

vízmű, amelyből kitermelt vízzel látják el az ellátási körzetéhez tartozó hálózatokat. A 

körzet vízellátó hálózatában a víznyomást az ellennyomó tározóként működő a 

Gilice téri medence vízszintje határozza meg, amely 136,52 mBf. A körzet hálózati 

rendszerében a víznyomás megfelelő. 

 

A tervezési területet határoló Zodony utcában dn 200-as göv vezeték üzemel, 

biztosítva az általa ellátott ingatlanok vízellátási lehetőségét. 

 

Szennyvízelvezetés 
 

Budapesten a csatornahálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A 

hálózat főleg a belső kerületekben zömmel egyesített rendszerű, az utóbbi időkben 

azonban a külsőbb kerületekben már épültek elválasztott rendszerű 

csatornahálózatok is. A hálózatok befogadója a Duna, amelybe a közelmúltig 

tisztítás nélkül szállították a szenny- és csapadékvizeket. A közelmúltban megvalósított 

fejlesztések eredményeként ma már a szennyvizeket gravitációs főgyűjtőkön és 

nyomóvezetékek segítségével szállítják a szennyvíztisztító telepekig, ahol megfelelő 

kezelést követően már a tisztított vizeket vezetik a Dunába. 

 

A tervezési terület szennyvízcsatorna hálózata a Dél-pesti szennyvíztisztító telep 

vízgyűjtő hálózati rendszeréhez tartozik, itt a szennyvizeket ebben a tisztítótelepen 

tisztítják meg. A tisztított szennyvizek befogadója itt a Soroksári Duna. A 

szennyvíztisztító telep a tervezési terület szomszédságában, attól délre helyezkedik el. 

 

A tervezési területet közvetlenül határoló Zodony utcán üzemel a szennyvíztisztító 

telepre északi irányból szennyvizeket szállító dn 250-es méretű KPE szennyvíz 

nyomóvezeték. 

 

Csapadékvíz elvezetés 
 

Pesterzsébet beépített és nem beépített területein a felszíni vízrendezés vegyesen 

vagy zárt csapadékcsatorna hálózattal, vagy pedig nyílt árkos elvezető rendszerrel 

történik. A nem beépített területeken jelenleg a talajadottságok miatt a 

csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve a település külterületén, 

annak a belterületétől keletre, majd délre lévő részein húzódó Gyáli patakba, illetve 
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annak mellékágaiba gravitálnak, amely azokat a végbefogadó Soroksári Dunába 

szállítja.  

 

A tervezési terület környezetében, a Helsinki úton jelenleg zárt csapadékcsatornás 

elvezető rendszer épült ki. Ezen kívül a tervezési területen belül nincs csapadékvíz 

elvezetés, a területen a csapadékvizek elszikkadnak. 

 

A tervezési terület tömbje környezetében vízfolyás nem található, a legközelebbi 

vízfolyás a több száz m-re lévő Soroksári Duna. 

 

Energiaellátás 
 

A tervezési terület környezetének energiaellátására a villamosenergia ellátás és a 

földgázellátás épült ki, biztosítva a térség korszerű energiaellátási lehetőségét. 

 

Villamosenergia ellátás 
 

A Főváros és így a tervezési terület térségének is a villamosenergia ellátását a 

Budapesti ELMŰ-Émász Nyrt. biztosítja a kiépített fővárosi egységes hálózati 

rendszerén keresztül. A tervezési terület az üzemeltető 11 kV-os középfeszültségi 

elosztású rendszerű területéhez tartozik, amelynek táppontja a Pesterzsébet 132/11 

kV-os alállomás. 

 

Az alállomástól induló 11 kV-os földkábel hálózat nyomvonala a Helsinki út 

nyomvonalán éri el a tervezési terület közelét, majd erről ágazik le egy 11 kV-os 

vezeték, amely a Meddőhányó utca nyomvonalán halad és táplálja a körzet 

fogyasztói transzformátor állomásait. 

 

A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a 

fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű elosztóhálózat a körzetben már 

zömmel földkábelekkel épült ki. A tömbön belül a kisfeszültségű hálózat még nem 

épült ki. 

 

Földgázellátás 
 

A Főváros, így a tervezési terület térségében is a földgázellátás üzemeltetője a 

Fővárosi Gázművek Zrt., amely az egységes fővárosi hálózati rendszerén keresztül 

biztosítja a szolgáltatást. A tervezési terület körzetében a Helsinki út, Serény utca- 

Téglagyár tér, Csepeli átjáró nyomvonalon üzemel nagy-középnyomású 

gerincvezeték, amelyről a körzeti és az egyedi nyomáscsökkentők táplálása történik. 

A körzeti nyomáscsökkentő a Téglagyár téren épült meg, innen táplálják be a körzet 

kisnyomású ellátó hálózatát. 
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Vezetékes elektronikus hírközlés 
 

Budapest, benne a XX. kerület, s így a tervezési terület körzete vezetékes távközlési 

ellátását jelenleg a T-COM Nyrt. biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó 

Budapest primer központ a körzet vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros 

teljes közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve 

nemzetközi távhívó hálózathoz. 

 

A körzet jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem teljes körű, azaz 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
 

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. 

Ennek területi korlátja nincs. A körzet területén a topográfiai adottságai ellenére 

valamennyi vezeték nélküli táv-szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 

biztosítani. 

 

 

A 2. terület közművekkel ellátatlan terület, de a közeli Köves úton a teljes 

közműellátás kiépült, melynek keretében kiépült a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a 

villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere. 

 

A tömbön belüli erdő területén a közművek nem épültek ki, azon keresztül csak egy 

22 kV-os oszlopokra szerelt szabadvezeték halad keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2013-as közmű vizsgálati lapok 1. tervezési területet érintő részletei: 
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2.5. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

1. terület 
 

A területet korábban anyagnyerő helyként hasznosították, majd a visszamaradt 

lemélyült gödröket rekultiválásként nagydarabos betontörmelékkel, szeméttel 

töltötték fel. A terület jelenlegi talajtani adottságai emiatt igen kedvezőtlenek. A 

talajszerkezeten, talajminőségen csak nagy költséggel lehetne javítani (töltési 

törmelék, hulladék elszállítása; a terület termőfölddel történő feltöltése, talajjavító 

meliorációs beavatkozások). 

Budapest Főváros Településszerkezeti terve rekultiválandó lerakó területet jelöl a 

területen. A feltöltést korábban változó vastagságú, de vélhetőleg jellemzően 

vékony termőréteg fedte, ami alapvetően gyepszinten, de kisebb foltokban 

cserjeszinten is spontán „növényesedésre” adott lehetőséget. 

A közelmúltban kezdődött meg a terület felszínének rendezése, ami újabb feltöltéssel 

és a kialakult „talaj” újabb bolygatásával jár/járt. 

 

Budapest XX. kerület területe a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet meghatározása 

szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A 

szennyeződésérzékenység miatt a terület hasznosításakor fokozott figyelemmel kell 

gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

A tervezési terület sérülékeny földtani környezetű vízbázist, illetve vízbázis 

védőterületet nem érint. 

 

A vizsgált terület jelenlegi településszerkezeti besorolása szerint nem tartozik a 

védendő területek közé, ugyanakkor a tervezett településszerkezeti módosítás 

keretében a jövőben beépítésre szánt gazdasági területté válhat, így a zaj 

szempontjából meg kell említeni a 150-es számú, Budapest-Kelebia vasúti fővonalat, 

a vele párhuzamosan futó H6-os jelzésű Ráckevei HÉV vonalat (Budapest, 

Közvágóhíd–Ráckeve) és a Helsinki utat, mint városi főút közlekedési forgalmának 

zajterhelését. 

A beépítetlen területen üzemi zajforrás nincs. A jégcsarnokhoz vezető Zodony utca 

forgalma elhanyagolható környezeti hatású közlekedési zajforrás. 

 

A környezeti levegő állapotát a területen a háttérszennyezés és a terület 

közelségében lévő légszennyező források – Helsinki út közúti közlekedése, 

Pesterzsébeti Szennyvíztisztító légszennyező anyag kibocsátó forrásai – kibocsátásai 

határozzák meg alapvetően. 

A terület keleti határán húzódó Helsinki útnak, mint városi főútnak a forgalmából 

eredő légszennyező hatás legerősebben az úthoz közeli területsávban érvényesül, de 

a beépítetlen és fás növényzettel is gyéren fedett területen a légszennyező anyagok 

akadálytalanul terjedhetnek nyugatra, a Kis-Duna irányába. 
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A szennyvíztisztító telepen nagy költségigényű, jelentős műszaki fejlesztést valósítottak 

meg az elmúlt időszakban, így a szennyvíztisztító mű környezeti légszennyező anyag 

kibocsátása, környezeti terhelése jelentősen javult, a zavaró mértékű bűzhatással 

érintett időszakok ritkultak, rövidültek, de teljesen még nem szűntek meg. 

 

A vizsgált terület környezetében lévő beépített területeken a város a szervezett 

szemétszállítás szolgáltatását biztosítja. A vizsgált területen nincs beépítés, nincs 

települési hulladék termelésével járó területhasználat. A területen jelenleg szinte 

egyáltalán nincs zöld növényzet, így zöldhulladékra sem kell számítani. A 

későbbiekben átmenetileg (más célú hasznosításig) kialakulhat a területen 

gyepszintű növényzet, ez esetben esetleg keletkezhet majd zöldhulladék, amikor az 

allergén növények elterjedését akadályozva, évi 1-2 alkalommal kaszálás történik. 

 

2. terület 
 

A tervezési terület erdővel fedett részét a területre jellemző, eredeti termőtalaj fedi.  

 

A tervezési terület közepén található egy mélyfekvésű területrész, aminek 

víztelenítését több, már a korábbi katonai felméréseken is jelölt felszíni vízelvezető 

árok, pl. Sós-Mocsár árok biztosítja. 

A tervezési terület sérülékeny földtani környezetű vízbázist, illetve vízbázis 

védőterületet nem érint. 

 

A tervezési területen jelenleg nincs zajvédelmi szempontból védendő 

területhasználat, de ezzel együtt is megállapítható, hogy a vizsgált területtől keletre, 

több száz méter távolságban haladó M5 autópálya közúti forgalmának sincs jelentős 

hatása a terület környezeti zajhelyzetére. 

 

A vizsgált terület közelében bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs. 

 

A vizsgált terület környezetében lévő beépített területeken és a telephelyként 

hasznosított területen a város a szervezett szemétszállítás szolgáltatását szerződés 

szerint biztosítja. Az erdőtervezett területeken zöldhulladék keletkezik, aminek 

kezeléséről, hasznosításáról az erdőgazdálkodó gondoskodik. 
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3. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A tanulmány tervhez a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti 

tartalommal beépítési terv nem készült, mivel a tanulmányterv elsődleges célja egy 

településszerkezeti módosítás megalapozása, melynek keretében erdőterületek és 

gazdasági területek „cserélődnének ki” a kerület két pontját érintően. A tervezett 

gazdasági terület tekintetében konkrét beruházói szándék egyelőre nem ismert, így a 

terv is a környezethez igazodó átsorolást irányozza elő. Az átsorolás célja – mindkét 

terület esetében - az érintett területek meglévő környezetükbe való jobb illeszkedése. 

 

Az egyes területek hosszú távú hasznosítása érdekében az alábbi célokat jelöljük 

meg a tanulmányterv keretei közt: 
 

- A 3,6 ha méretű 170187/87 hrsz.-ú ingatlan településszerkezeti átsorolása 

közjóléti erdő övezetből gazdasági kereskedelmi szolgáltató 

(továbbiakban: Gksz-2) övezetbe. Az átsorolás oka az említett 

településszerkezeti illeszkedésen túl, hogy a tárgyi ingatlan telekadó 

fizetési kötelezettséggel terhelt, ugyanakkor a besorolásának megfelelő 

erdőterületet a kialakult talajállapot miatt gazdaságosan telepíteni 

nem lehet rajta. A telek a tervezett átsoroláshoz – a szomszédos 

meglévő gazdasági területekhez hasonlóan - kiváló közlekedési 

kapcsolatokkal is rendelkezik. A területen a tervezett valós 

területfelhasználás elsősorban logisztika és raktározás lenne a 

környezetben lévő telkek területfelhasználásához hasonlóan. 
 

- A felsőbbrendű jogszabályok nem teszik lehetővé erdő területfelhasználási 

egység megszűntetését anélkül, hogy az a közigazgatási területen belül, 

valahol máshol, pótlásra ne kerüljön. Emiatt a 195025/10 hrsz-ú (jelenleg 

Gksz-1 besorolású) telek egy részén kerülne pótlásra a másik területen 

megszüntetendő erdőterület. Ez a terület jelenleg is határos kijelölt 

erdőterülettel és a hatályos KÉSZ szerint a teleknek ezen – átsorolásra 

javasolt – része, egyébként is a telek zöldfelületként megtartandó részét 

érinti, melyen belül még helyi védelemre javasolható természetvédelmi 

terület is található (TSZT). A tervezett átsorolás erősíti az értékesebb zöld 

felület védelmét is. Az átsorolás ezen a területen 4,0 ha-t érintene, ami 

egy kevéssel még nagyobb is, mint a másik területen megszüntetendő 

erdőterület. 

 

A fentiek alapján mindkét terület esetében kijelenthető, hogy a tervezett 

településszerkezeti módosítás szerinti állapot, jobban megfelel a valós állapotnak és 

a meglévő településszerkezeti környezethez is jobban illeszkedik a jelenlegi 

állapotnál.  
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4. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ - 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTANDÓ 

ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

 

4.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

 

A hatályos Településszerkezeti terv szerint a jelenlegi területfelhasználás az 1. 

területen közjóléti erdőterület (Ek), míg a 2. területen kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület (Gksz-1). Figyelembe véve minkét terület – korábban részletesen 

bemutatott - településszerkezeti pozícióját és kialakult valós állapotát, a két területen 

településszerkezeti területfelhasználás cseréje tervezett. 

 

4.1.1. A javasolt TSZT módosítás az 1. területre 
 

A fentiek alapján a hatályos településszerkezeti terv az alábbiak szerint módosulna: 
 

 

Hatályos TSZT – részlet  
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A tervezési terület – igazodva a környezetéhez – 

a jelenlegi Ek, közjóléti erdő terület-

felhasználásból, Gksz-2 területfelhasználásba 

kerülne át. Figyelembe véve a terület 

hasonlóságát és tervezett hasznosíthatóságát a 

telek déli irányból szomszédos telkével, a tervezési 

területre is kiterjesztésre kerül a „jelentős 

változással érintett terület” megjelölés is. 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezett TSZT  
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4.1.2. A javasolt TSZT módosítás a 2. területre 
 

A megfogalmazott célok alapján a hatályos településszerkezeti terv az alábbiak 

szerint módosulna: 
 

 

Hatályos TSZT – részlet 

 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

(Gksz-1) átsorolása Ek jelű, közjóléti erdőterületbe, 

jobban megfelel a jelenlegi valós és a távlati 

területhasználatnak is, illetve jobban biztosítja a 

területen található természeti területek távlati 

védelmét is. A tervezett területfelhasználáshoz 

illeszkedően a módosítással érintett területre is 

kiterjesztésre kerül a szomszédos területen jelölt 

„tervezett erdőterület” jelölés.  
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Tervezett TSZT 

 

4.1.3. A tervezett módosítások alapján számított területi mérleg: 
 

Területi mérleg 

A hatályos állapot szerint 

1. terület 

Ek 36 614 m2 

2. terület 

Gksz-1 40 000 m2 

Összesen: 76 614 m2 

A tervezett állapot szerint 

1. terület 

Gksz-2 36 614 m2 

2. terület 

Ek 40 000 m2 

Összesen: 76 614 m2 
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A mérleg alapján megállapítható, hogy az 1. területen megszűnő Ek terület pótlására 

a 2. területen nagyobb erdőterület kerül átsorolásra, ezáltal kerületi szinten 

valamelyest nő az erdőterületek mérete és csökken a kijelölt gazdasági terület. 

A bemutatott mérlegen felül az átsorolás mellett szól, hogy míg az 1. területen a 

kijelölt erdőterületen gazdaságosan nem lehet valódi erdőt telepíteni, addig a 2. 

terület átsorolással érintett részén a valós állapot szerint is erdőfoltokkal tarkított, 

egybefüggő zöldfelület található. 

 

4.2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

 

A Településszerkezeti terv módosításával összhangban a Kerületi Építési Szabályzat és 

melléklete a Szabályozási Terv (KÉSZ 2.a melléklete) szintén módosul, az alábbiak 

szerint: 

 

4.2.1. A javasolt SZT módosítás az 1. területre 
 

 

Hatályos SZT (KÉSZ 2.a-1 melléklet) – részlet  
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A tervezett állapot kialakításakor, figyelembe véve a tervezési területhez déli irányból 

csatlakozó telekkel való hasonlóságot, célszerű az arra alkalmazott Gksz-2/7 jelű 

építési övezet kiterjesztése a tervezési területre, az alábbiak szerint: 
 

 

Tervezett SZT 
 

A hatályos Kerületi Építési Szabályzat alapján: 

42. § (1) A Gksz-2 jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül 

a) siló, ömlesztettanyag-, folyadék-  és gáztároló, 

b) építménynek minősülő antennatartó szerkezet a 14. § rendelkezései figyelembe 

vételével, és 

c) zászlótartó oszlop 

is elhelyezhető. 

43. § (1) A Gksz-2/1től Gksz-2/8-ig számozott építési övezetek területén elhelyezhető 

rendeltetések: 

a) környezetbarát termelői funkció, 

b) kisipar, 

c) raktározás, logisztika, 

d) kutatás-fejlesztés, 

e) iroda, 

f) kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, 
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g) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet 

számára szolgáló lakás. 

(2) Kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1.500 m2 lehet. 

(2a) A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó rendeltetési 

egység létesíthető. 

(3) Szabadtéri anyagtárolás nem megengedett. 

(4) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 12. 

pontja tartalmazza. 
 

1. melléklet 12. pontja (részlet): 

 

 

4.2.2. A javasolt SZT módosítás a 2. területre 
 

 

Hatályos SZT (KÉSZ 2.a-2 melléklet) – részlet  
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A tervezett állapot kialakításakor, figyelembe véve a tervezési területhez délnyugati 

irányból csatlakozó telekkel való hasonlóságot, célszerű az arra alkalmazott Ek-1 jelű 

övezet kiterjesztése a tervezési területre, az alábbiak szerint: 
 

 

Tervezett SZT 
 

A hatályos Kerületi Építési Szabályzat alapján: 

67.§ (1) Az övezetekbe a rekreációs, turisztikai funkciójú erdőterületek, és az 

erdősítésre alkalmas azonos célú területek tartoznak. 

(2) Az övezetek területén sportolási célra közhasználat elől elzárt terület nem 

létesíthető. 

(3) Az övezetek területén 

a) a burkolt felületek összterülete sem az 5%-ot, sem az 1000 m2-t nem haladhatja 

meg, 

b) a felszíni gépjármű várakozóhelyeket szilárd burkolattal kell kialakítani. 

(4) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértéket az 1. melléklet 21. pontja 

tartalmazza. 
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1. melléklet 21. pontja (részlet): 

 

 

 

5. A JAVASOLT VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI KÖZLEKEDÉS, 

KÖZMŰFEJLESZTÉS, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI IGÉNYE 

 

5.1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

 

Az 1. terület kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, melyek bővítése a 

tervezett településszerkezeti módosítás miatt nem indokolt. Közúti fejlesztés a 

tervezési terület környezetét sem érinti, ugyanakkor a közösségi közlekedés várható 

fejlesztései: 

- A MÁV kelebiai vonalán a második vágány építését tervezik. 

- A Ráckevei HÉV vonala az Észak-déli regionális gyorsvasúti rendszer része 

lehet. 

 

A 2. területet érintő tervezett módosítás nem igényel közlekedési fejlesztést. 

 

5.2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

 

Az 1. területen a tervezett módosítás logisztikai, raktározási funkciójú épületek 

létesítésének lehetőségét teszi lehetővé. Ezek számára a teljes közműellátás 

biztosítása szükséges, amelyhez a tervezési területet határoló utcák meglévő 

közművezetékei rendelkezésre állnak. A megnövekedő burkolt felületek miatt az 

elvezetendő csapadékvizek mennyisége nőni fog, így várhatóan a többlet vizek 

helyben való ideiglenes tározásáról és az abból csökkentett kifolyással való 

továbbvezetéséről kell gondoskodni. 

 

A közműigényeket a területet határoló közterületi utcák nyomvonalán kiépített 

meglévő közművezetékekről lehet kielégíteni. A közműszolgáltatók a közműellátás 

műszaki-gazdasági feltételeit a tényleges beruházói igénybejelentéskor rögzítik. 

 

Vízellátás 
 

A tervezési területet határoló utcában a vízelosztó hálózat kiépült, a Zodony utcában 

dn 200-as vízvezeték üzemel. A tervezett logisztikai funkciójú létesítmények ellátására 

a meglévő vezetékekről lehet bekötő vezetékeket létesíteni. 
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Szennyvízelvezetés 
 

A tervezési területet közvetlenül határoló Zodony utcában üzemel a szennyvíztisztító 

telepre északi irányból szennyvizeket szállító dn 250-es méretű KPE szennyvíz 

nyomóvezeték. 

 

Új létesítmények megvalósulása esetén a területről a keletkező többlet szennyvizet a 

meglévő szennyvízcsatorna hálózattal el kell vezetni. A lehetséges beépítések 

szennyvíz elvezetésére az utca nyomvonalán kell szennyvízcsatornát építeni, 

befogadója a szennyvíztisztító telepre vezető gravitációs csatornák egyike lehet. 

 

A tervezési területről a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba csak a megengedett 

szennyezettségű szennyvizet lehet bevezetni, az ettől eltérő szennyezettségű 

szennyvizeket a keletkezés helyén kell előtisztítani. 

 

Csapadékvíz elvezetés 
 

A tervezési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén az épületek, a 

telken belüli utak, burkolt felületek, valamint a közterületi feltáró utak burkolt 

felületeiről jelentősen nagyobb, és gyorsan lefolyó vízmennyiséget kell elvezetni, 

illetve elhelyezni. 

 

A tervezett új létesítmények burkolt felületeiről elfolyó csapadékvizeket zárt 

csapadékcsatornákkal javasoljuk elvezetni. A hálózati rendszer által elvezetetnő 

vizek számára jelenleg befogadó nem áll rendelkezésre, ezért a Soroksári Dunáig 

javasolunk egy csapadék gerinccsatornát építeni. A nyomvonalának kijelölésére egy 

tanulmányterv készítését javasoljuk. 

 

A csapadékvíz elhelyezésére készítendő létesítményeket vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárás keretében kell engedélyeztetni az illetékes hatóságokkal. 

 

Villamosenergia ellátás 
 

Az alállomástól induló 11 kV-os földkábel hálózat nyomvonala a Helsinki út 

nyomvonalán éri el a tervezési területet, majd erről ágazik le egy 11 kV-os vezeték, 

amely a Meddőhányó utca nyomvonalán halad és táplálja a körzet fogyasztói 

transzformátor állomásait. Ez a vezeték lehet a tervezett létesítmények bázisa, az új 

létesítmények ellátására róla betáplált új transzformátor állomást kell telepíteni. 

 

A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a 

fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű elosztóhálózatot földkábelekkel kell 

kiépíteni. 
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Földgázellátás 
 

A tervezési terület közelében, a Vizisport utcában üzemel egy dn 110 KPE 

gázvezeték. A teljes tervezett beépítés megvalósulása esetén fellépő gázigényeket 

várhatóan a meglévő vezetékekről már nem lehet kielégíteni, így akkor a meglévő 

nagy-középnyomású gerincvezetéktől kell a tervezési területig nagy-középnyomású 

gerincvezetéket építeni és egy arról betáplált nagy-középnyomású/kisnyomású 

nyomáscsökkentő berendezést telepíteni. Erről a maximális igények is kielégíthetők 

lesznek. 

 

Vezetékes elektronikus hírközlés 
 

A körzet jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem teljes körű, azaz 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. A többlet igényeket a meglévő 

hálózati rendszer továbbépítésével ki lehet elégíteni. A kiépítendő hálózatot 

földkábelekkel kell kiépíteni. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
 

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. 

Ennek területi korlátja nincs. A körzet területén a topográfiai adottságai ellenére 

valamennyi vezeték nélküli táv-szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 

biztosítani.  

 

A többlet vezeték nélküli mobiltelefon ellátási igényeket a meglévő rendszerről 

biztonságosan ki lehet elégíteni. 

 

A 2. területet érintő tervezett módosítás nem igényel közmű-fejlesztést. 

 

5.3. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA IGÉNYEK 

 

A tervezett fejlesztés - települési szinten nem jelentős - volumene miatt várhatóan 

humán infrastruktúra iránti többlet igény nem jelentkezik. 
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6. A JAVASOLT VÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI 

 

A tervezett településszerkezeti módosítás nagyságrendi változást várhatóan nem 

okoz a meglévő környezeti állapotban. Annál is inkább, hiszen az 1. területen kijelölt 

erdőterület helyén jelenleg nincs zöldfelület, miközben a 2. területen tervezett 

erdőterület egy részén jelenleg is értékes zöldfelület található, aminek távlati 

megőrzését a tervezett átsorolás is erősíti. 

 

6.1. Biológiai aktivitásérték számítás 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) 

bek. b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 

település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 

aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai 

aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell számítani. 

 

A tervezett módosítás területi mérlege és a hivatkozott jogszabály előírásai alapján 

számított biológiai aktivitásérték-egyenleg: 
 

BAÉ mérleg 

A hatályos állapot szerint 

1. terület 

Ek 36 614 m2 = 3,66 ha 

BAÉ szorzó 9 

Számított BAÉ 32,94 

2. terület 

Gksz-1 40 000 m2 = 4,00 ha 

BAÉ szorzó 0,4 

Számított BAÉ 1,6 

BAÉ összesen: 34,54 

A tervezett állapot szerint 

1. terület 

Gksz-2 36 614 m2 = 3,66 ha 

BAÉ szorzó 0,4 

Számított BAÉ 1,46 

2. terület 

Ek 40 000 m2 = 4,00 ha 

BAÉ szorzó 9 

Számított BAÉ 36,00 

BAÉ összesen: 37,46 

BAÉ egyenleg: +2,92 

 

Tehát a biológiai aktivitásérték szinten tartása biztosított, mivel a tervezett állapotban 

a BAÉ emelkedik.  
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6.2. Várható környezetvédelmi változások 

 

A tervezési területre vonatkozóan a tanulmánytervnek kiemelten fontos feladata 

volt, hogy a TSZT-ben erdőterületként meghatározott, azonban erdőtelepítésre 

alkalmatlan terület területhasználat-váltásának lehetőségeit vizsgálja. 

 

Az 1. területen a várható változások alapján a gazdasági funkciójú területhasználatra 

történő váltás megoldható a jelenlegi környezeti zajhelyzet és a jelenlegi környezeti 

levegőminőség romlása nélkül. A magasabb rendű jogszabályi előírások betartása 

ezen feltétel rendszer teljesülését biztosítja. 

 

A területen javasolt új területhasználat várhatóan vízhasználattal, szennyvíz és szilárd 

települési hulladék kezelésével jár. A funkcióváltás megvalósulása után termelési 

hulladék keletkezésével várhatóan nem kell számolni. A terület közműellátásának – 

különösen a szennyvízelvezetés, a csapadékvíz kezelés (gyűjtés helyben tartás, 

elvezetés, stb.) - és a szervezett szemétszállítás folytonosságának biztosítása 

megoldható. 

 

A 2. területen a meglévő állapot változásával egyelőre nem kell számolni. 

 

7. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

 

Örökségi értékek 
 

A hatályos KÉSZ 2.b. melléklete szerint a teljes 1. tervezési terület régészeti lelőhely 

területbe esik. A KÉSZ nem tartalmaz külön előírásokat erre vonatkozóan, így a 

felsőbbrendű jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

 

A 2. területet nem érinti örökségi érték. 

 

Környezeti értékek 
 

Az 1. területet az OTrT és a KÉSZ védelmi, korlátozási lapja alapján „tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület” érinti. 

 

Az OTrT szerint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása 

érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és 

az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. Erre azonban a 

megváltozott jogszabályi környezet már nem ad lehetőséget, mert ilyen jellegű 

előírásokat a helyi építési szabályzat már nem tartalmazhat, helyette a településképi 

rendeletben határozhatók meg erre vonatkozó szabályok. Pesterzsébet egyelőre 

nem rendelkezik új településképi rendelettel, de a jogszabály szerint legkésőbb 2017. 

október 01-ig meg kell alkossa azt.  
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A 2. területet „védelemre érdemes természeti terület” érinti. A KÉSZ 8. § (2) bek. 

értelmében: a védelemre érdemes természeti területen a természetes terepfelületet 

megváltoztatni, a talajvíz adottságait és a növényzetet károsan befolyásolni nem 

szabad. 

A terület jelenlegi építési övezeti besorolásához (Gksz-1/1) képest a tervezett 

beépítésre nem szánt közjóléti erdő övezet (Ek-1) besorolás, a terület környezeti 

állapotának megőrzését is jobban szolgálja. 
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