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RAJZI MUNKARÉSZEK 
 
Vizsgálatok 
VT-1 Alaptérkép         1:1000 
VT-2 Helyszínrajz         1:1000 
 
VK-1 Forgalmi rend vizsgálata       1:1000 
VK-2 Meglévő közművek vizsgálata      1:1000 
 
Javaslatok 
SZT-1 Szabályozási javaslat       1:1000 
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BEVEZETÉS 

A tanulmánytervben vizsgált terület 
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten található, a főváros déli részén, a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna vonalától keletre. A területet az (180519/56) hrsz-ú közterületi és az 
180519/56 hrsz.-ú ingatlanok alkotják. A felülvizsgálatot az érintett telkek tulajdonosainak 
megbízásából a KASIB Mérnök Manager Iroda Kft. készítette. 
 
A vizsgált terület lehatárolása az alábbiak szerint történt: 
Érintett terület: Budapest XX. kerület, Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca 
által határolt terület. A vizsgálat kiterjed a (180519/53) hrsz-ú közterületi telekre. 

 

 

Vizsgált terület  

IX. kerület - Ferencváros 

XXIII. kerület - Soroksár 

XIX. kerület - Kispest 
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ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK 

 

 
 



2302 – Budapest XX. kerület 
Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határol terület felülvizsgálata 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                       SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                         E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                               www.kasib.hu 

 

7 

7 

1. Fejlesztési szándékok 

A tanulmányterv célja, hogy a Budapest, XX. kerületi Orsolya utcában tervezett Coop áruház 
műszaki felújítását, átalakítását megelőzően annak építésjogi státusza tisztázásra kerüljön.  A 
(180519/53) hrsz-ú közterületen állóáruház épülete (180519/56 hrsz-ú telek) geodéziai 
felmérés szerint túlnyúlik a közterület felé, így a szabályozási előírások alkalmazásának 
feltételei nem adottak. A Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban:KÉSZ) módosításának 
kezdeményezésére jelen Tanulmánytervben bemutatásra kerül a valós állapotnak  
(telekhatároknak) megfelelő KÉSZ módosítás irányának bemutatása, az alátámasztó 
munkarészekben kidolgozottak szerint. 
A jelen kialakult állapot okán az érintett területen területfelhasználás és övezethatár 
módosítása szükséges, mely az önkormányzati tulajdonú közterületek csökkenésével jár. 
 
A tanulmányterv felülvizsgálja az érintett telkeket városrendezési, közlekedési és közmű 
szempontjából. A vizsgálati részek alátámasztják az ingatlanok célszerű kialakítására és 
telekalakítására irányuló településrendezési eszköz módosítási javaslatát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendeletben előírt tartalmi követelményeknek megfelelően, a változtatás irányát megkövetelő 
részletezettséggel.  
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1. Érintett terület, ingatlan elemzése 

1.1. Terület bemutatása 

A XX. kerületben található Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által 
határolt terület napjainkra kialakult telekfelhasználással, közlekedési infrastruktúrával és 
beépítettséggel rendelkezik. A terület jelenleg vegyes funkciókat lát el, nagy sűrűségű 
telepszerű lakóterületi beépítése mellett földszintes kiszolgáló épületek kerültek elhelyezésre. 
A kereskedelmi – szolgáltató épületek egyike a tervezésben érintett Coop áruház, mely az 
180519/56 hrsz-ú telken áll. Az épület mai és tervezett kialakítása nem egyezik meg a kerületi 
szerkezeti és szabályozási tervekben jelöltekkel, így módosítás szükséges. A vizsgálatok 
elősegítik a terület módosításához szükséges javaslat megalapozását. 
 

1.2. Tulajdonvizsgálat 

Hrsz. Tulajdonos Területfelhasználás 
Terület 

(m2) 
(ha) 

Övezeti 
besorolás 

180519/30 
BUDAPEST FŐVÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 

kivett 
gáznyomásszabályozó- 

állomás 
754 0,08 

Ln-
T/Közmű 

180519/31 TÁRSASHÁZ TULAJDON kivett lakóház, udvar 513 0,05 Ln-T/SZ1 

180519/32 
PACSIRTA 

LAKÁSSZÖVETKEZET 
kivett lakóház, udvar 2122 0,21 Ln-T/SZ1 

(180519/53) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT kivett közterület 4334 0,43 Kt-Fk-1 

180519/54 
KAMILLA PATIKA 

GYÓGYSZERKERESKEDELMI 
BT. 

kivett gyógyszertár 304 0,03 Ln-T/KSZ 

180519/55 

ÉRA SÜTI PÉKSÉG 
SÜTŐIPARI, 

KERESKEDELMI ÉS 
VENDÉGLÁTÓ KFT. 

kivett üzlet, udvar 186 0,02 Ln-T/KSZ 

180519/56 
UNIVER-COOP 

KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ ZRT. 

kivett üzlet, udvar 796 0,08 Ln-T/KSZ 

180519/57 TÁRSASHÁZ TULAJDON kivett posta 775 0,08 Ln-T/KSZ 

180519/58 XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT kivett iroda, udvar 653 0,07 Ln-T/KSZ 

180519/59 XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT kivett orvosi rendelő 403 0,04 Ln-T/KSZ 

 
A területen lévő telkek önkormányzati, társasházi és vállalati tulajdonban vannak. A 
(180519/53) hrsz-ú közterületi telken úszótelekként helyezkednek el a vizsgált ingatlanok. A 
földhivatali adatszolgáltatás szerint a módosítással érintett 180519/56 hrsz-ú telek kivett 
üzlet, udvarként került nyilvántartásba, a telek területe 796 m2 tulajdoni lap szerint. Az 
érintett ingatlan jelenleg az UNIVER-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tulajdonában áll. A 
XX. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő (180519/56) hrsz-ú kivett közterületi telek, 
melynek tulajdoni lapon rögzített területe 4334 m2. 
A két telket érintő konfliktust az 180519/56 hrsz-ú vállalati tulajdonban lévő telken álló 
kereskedelmi épület elhelyezkedése okozza az (180519/53) hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra való átnyúlással. 
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Tulajdonvizsgálat M 1:2000 

 

1.3. Jelenlegi területfelhasználás 

Az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt terület napjainkra 
kialakult állapotában jellemzően vegyes területfelhasználást mutat.  
 
Jelenlegi területfelhasználás vizsgálata M 1:2000 

 



2302 – Budapest XX. kerület 
Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határol terület felülvizsgálata 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                       SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                         E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                               www.kasib.hu 

 

11 

11 

 
A vegyes területfelhasználás mellett domináns a magas épületekkel kialakított lakóterület, 
melyek kiszolgálására intézményi, kereskedelmi-szolgáltató létesítmények kerültek 
elhelyezésre. A terület északkeleti felén található egybefüggő közterületi zöldfelület, az 
épületek között gyalogos és közúti közlekedési funkciókat ellátó területek létesültek. 
 

1.4. Épületállomány vizsgálat 

1.4.1. Funkcióvizsgálat 
Épületfunkciók vizsgálata M 1:2000 

 
 
Az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt területen jellemzően 
a magas lakóépületek kiszolgálását biztosító vegyes funkciójú épületek kerültek elhelyezésre. 
A 180519/30 hrsz-ú telken közmű szolgáltatás létesítménye áll, mely a gázellátó hálózat 
részeként funkcionál. 
 
A lakóépületek között 180519/59 hrsz.ú telken egészségügyi intézmény, orvosi rendelő áll. 
Ennek okából az 180519/54 hrsz-ú telken gyógyszertár került elhelyezésre. Egyéb szolgáltató 
funkciójú létesítmények a posta, fitneszterem és lottózó. Kereskedelmi létesítmények közül a 
Coop áruház épülete található az 180519/56 hrsz-ú telken, autósbolt az 180519/57 hrsz-ú 
ingatlanon és pékség az 180519/55 hrsz-ú telken. 
 
A terület északkeleti sarkában vendéglátó épület áll, jelenleg az (180519/28) hrsz-ú 
közterületi telken. 
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1.4.2. Épületek állapota 
Épületek állapotának vizsgálata M 1:2000 

 
A területen lévő épületek állapota homogén képet mutat, jellemzően közepes állapottal 
rendelkeznek. A területen álló épületek kis mértékben elhanyagoltak, homlokzataik felújításra 
szorulnak. Az egységes utcakép létrehozásához egymáshoz hasonló épülethomlokzatok 
kialakítása szükséges.  
 
1.4.3. Szintszámok 
Épületek szintszámának vizsgálata M 1:2000 
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Az épületek eltérő funkcióikból adódóan különböző szintszámmal rendelkeznek. A vizsgált 
területen lévő lakóépületek közül az 180519/31 hrsz-ú telken álló épület 10 emelettel 
rendelkezik, míg az 180519/32 hrsz-ú telken lévő szalagos épület földszinti és 9 emeleti 
kialakítással épület meg. 
A több szinttel álló épületek árnyékában földszintes vegyes funkciójú épületek helyezkednek 
el. A földszintes létesítmények szabadon állóan és a lakóépületekhez kapcsolódva is 
megtalálhatóak. A vizsgált áruház szintén földszintes kialakítású, önálló kereskedelmi 
funkcióval. 
 
Az épületek mindegyike lapostetős kialakítással került elhelyezésre a területen. 
 

1.5. Településszerkezeti összefüggések 

A vizsgált terület a főváros déli részén, a Ráckevei-Duna vonalától keletre helyezkedik el a XX. 
kerület, Pesterzsébet városrészben. A Fővárosi Rendezési Szabályzatában jelölt 
zónarendszerben a terület Pest elővárosi zónájaként szerepel, mely indokolja kevésbé sűrű és 
vegyes beépítettséget.  
 
A területet határoló Orsolya utca érintett szakasza kerületi szintű központi területet képez a 
rajta kétoldalt megjelenő kereskedelmi és szolgáltató létesítmények vonzásával. Az Orsolya 
utcán továbbá tömegközlekedési hálózat vonala is húzódik, mely szintén a terület központi 
szerepét segíti elő. 
 
A fővárosi és kerületi zöldhálózat-infrastruktúrában kiemelkedő szerepet nem tölt be. 
Budapest FRSZ Zónarendszer 
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1.6. Hatályban lévő terület-, és településrendezési eszközök 

 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 

 Budapest Főváros Településszerkezeti Terve 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadva  

 Budapest Főváros Rendezési Szabályzata 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelettel 
elfogadva 

 

 Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (X. 
21.) Önkormányzati rendelete a Kerület Építési Szabályzatáról 

  

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve 

TSZT kivonat 

 

 Budapest Főváros 

Településrendezési Tervének 

Szerkezeti Tervlapja 

területfelhasználás szempontjából 

az alábbiakat állapítja meg a vizsgált 

területen: 

 

 Ln-T - Nagyvárosias telepszerű 

lakóterület 
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Budapest Főváros Rendezési Szabályzata 

FRSZ kivonat 

 

 Budapest Főváros Rendezési 

Szabályzatának 1. számú melléklete 

(Területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűsége és infrastruktúra 

elemek) alapján az alábbi 

szabályozási elemek érintik a 

területet: 

 

 Ln-T : 1,75 (1,25+0,5) – 

Nagyvárosias telepszerű 

lakóterület övezete 

 

1.7. Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv rendelkezései 

 
Hatályos Szabályozási Terv kivonat  

 

 Budapest XX. kerület Pesterzsébet 

Kerületi Építési Szabályzatának 

Szabályozási terve alapján az alábbi 

övezetek érintik a vizsgált területet: 

 

Fásított közterek övezete: 

- Kt–Fk-1 –  

 

Nagyvárosias telepszerű lakóterület 

építési övezetei (Ln-T): 

- Ln-T/KSZ 

- Ln-T/SZ1  

- Ln-T/Közmű 
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Budapest XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzata 
 
Beépítésre szánt területek részletes övezeti előírásai: 
 
„NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (Ln) 
23. Általános előírások 

23. § (1) Az Ln jelű építési övezetek területei jellemzően 12,5 m‐es épületmagasságot meghaladó, 
több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek 
elhelyezésére szolgálnak. 

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai eltérően nem rendelkeznek, az elhelyezhető 
rendeltetések: 
a) lakás, 
b) kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetés, 
e) szállás jellegű rendeltetés, 
f) igazgatási, iroda, 
g) sport. 

 (3) Előkert nélküli beépítésnél az utcára nyíló lakóhelyiség padlószintjét a járda szintjéhez 
képest 1,0 méterrel magasabban kell elhelyezni. 

 (4) Új épület elhelyezése esetén a földszint utcai traktusában sorgarázsok nem helyezhetők el. 

(5) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat 
kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el; kivételt képez a 
gépjárműtároló, ami kizárólag meglévő beépítés esetén önálló funkciójú épületként létesíthető.” 

 
 
A vizsgált Coop áruházra vonatkozó rendelkezések: 
 
„25. Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln‐T) építési övezetei 

25. § (1) Az Az Ln‐T/SZ1 jelű építési övezet a sűrű telepszerű, úszótelkes lakóterületek kialakult, 
lakóépületekkel beépült területe. 

[…] 

(6) Az Ln‐T/KSZ jelű az építési övezet területén 

a) a nagyvárosias lakóterületek szerves részét képező kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási 
rendeltetések, és egyéb közhasználatú rendeltetés is elhelyezhető, 

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 2000 m2‐t, 

c) lakás az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50%‐án építhető, de az épületek földszintjén 
lakás nem helyezhető el. 

[…] 

(8) Az Ln‐T/Közmű jelű építési övezet területén a közművek sajátos építményfajtái helyezhetőek 
el. 

[…] 

(9) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 2. pontja 
tartalmazza. 
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(10) Kültéri klímaberendezést erkéllyel rendelkező lakás esetében csak erkélyre lehet kihelyezni 
úgy, hogy az a szomszédos lakások használatát ne zavarja. 

(11) Nyílászárók felújításánál, cseréjénél az épület egészére jellemző nyílászáró‐kiosztás és ‐ 
színezés a megengedett. 

(12)17 Az Ln‐T/SZ1, Ln‐T/SZ2 és Ln‐T/SZ3 jelű építési övezetek területén a meglévő rendeltetési 
egységek száma nem növelhető. 

(13)18 Ln‐T/Sz1 és Ln‐T/G építési övezet területén a meglévő, „kialakult"‐nak jelölt, 
megengedett legnagyobb beépítési paraméterek tovább nem növelhetők, és a megengedett 
legkisebb paraméterek tovább nem csökkenthetők.” 

 

 

 

 
 
 
Beépítésre nem szánt területek részletes övezeti előírásai: 
 
ZÖLDTERÜLETEK, FÁSÍTOTT KÖZTEREK 
58. Általános rendelkezések 

63. § (1) A zöldterületek területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági 
okból sötétedés után való zárva tartást. 

(2) A zöldterületek területén csak áttört kerítés létesíthető. 

(3) Térszínen csak a zöldterület mérete alapján a 4. melléklet szerint előírt számú 
személygépkocsi helyezhető el. 

(4) A fásítottság mértéke legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100 m2. 

 

61. Fásított közterek területe (Kt‐Fk) 

66. § (1) Az övezetekbe a nagy arányú burkolt felülettel bíró fásított közterek tartoznak. 

(2) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 20. pontja tartalmazza. 
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1.8. Értékvédelem 

1.8.1. Épített környezet értékei 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve nem jelöl a területen védett, védelemre javasolt 
objektumokat, nem található művi értékvédelmi és örökségvédelmi elem, valamint az épített 
környezetben értékeinek védelmére lehatárolt terület.  
 
3. a) számú melléklet - Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének az Épített környezet 
értékeinek védelméről szóló szerkezeti a) tervlapja a területet érintő művi értékvédelem 
alatt álló elemeket nem jelöl. 
 
3. b) számú melléklet - Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének az Épített környezet 
értékeinek védelméről szóló szerkezeti tervlapja nem jelöl magassági korlátozási elemet a 
vizsgált területre. 
 
6. számú melléklet - Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének a Védelmi, korlátozási 
területeiről szóló tervlapja a vizsgált területre nem jelöl védelmi, korlátozó elemet. 
 

- A hatályos Pesterzsébeti Kerületi Építési Szabályzat 2.b mellékleteként védelmi, 

korlátozási és kötelezettségi elemeket jelöl, melyek közül a nagy középnyomású 

gázvezeték biztonsági övezete érintik a vizsgált területet, a Coop áruház telkével 

nem érintkezően 

 
Budapest XX. kerület Szabályozási terv - Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei 

 

 Budapest XX. kerület Kerületi Építési 

Szabályzat – Szabályozási terének Védelem, 

korlátozás, kötelezettség elemeiről szóló 

tervlapja az alábbi védelmi elemeket jelöli 

az érintett terület környezetében: 

 

- Nagy középnyomású gázvezeték 

biztonsági övezete 

(Ritka utca – Pacsirta utca vonalán, 

az 180519/30 hrsz-ú telekre köt be) 

1.8.2. Táji-, természeti értékek 

4. számú melléklet - Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének a Zöldfelület-, táj- és 
természetvédelem című tervlapja a vizsgált területre nem jelöl jogszabállyal érvényesülő 
és egyéb értékes táji- természeti elemet. 
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5. számú melléklet - Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének a Környezetvédelem, 
veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek című tervlapra nem jelöl ki védelmi, 
korlátozással érintett területeket a vizsgált területen. 

2. Közlekedési vizsgálatok 

2.1. Közút-hálózati összefüggések, kapcsolatok 

A lehatárolt terület a főváros délkeleti részén, a XX. kerület, Pesterzsébet városrészben 
található. Az érintett területet az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca 
határolják, melyek Budapest közlekedési hálózatában nem tölt be főúthálózati szerepet. A 
vizsgált terület környezetében a Virág Benedek utca vonalán jelölt másodrendű főút vonala, 
emellett az Alsóhatár út folytatásában látható tervezett gyűjtőút és településszerkezeti 
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala. 
 
Közút-hálózat vizsgálata M 1:5000 

 
 
Kerületi szinten a területet érintő Orsolya utca került egyéb közösségi közlekedési útvonalként 
jelölésre, mely a gyűjtőútként jelölt Wesselényi utcába és a Pacsirta utcába csatlakozik. 
 

2.2. Forgalmi rend 

A lehatárolt területen jelzőlámpás szintbeni csomópont nem található. Kerületileg fontosabb 
szintbeni csomópontok a terület környezetében a Wesselényi utcán és a Virág Benedek utcán 
találhatóak. 

Vizsgált terület 



2302 – Budapest XX. kerület 
Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határol terület felülvizsgálata 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                       SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                         E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                               www.kasib.hu 

 

20 

20 

 
Az Orsolya utca és a vele párhuzamosan futó Eperjes utca élvez elsőbbségi szerepet a 
közlekedésben. Az utcákat összekötő Károly utca és Pacsirta utca alacsonyabb rendű lakossági 
funkciókat ellátó utak. A területet határoló utcák kétirányú forgalmat bonyolítanak le kétszer 
egy sávon, forgalmi sávonként 3-3 méter szélességgel. Az Orsolya utca tömegközlekedést is 
lebonyolító szerepkörét tekintve buszmegálló is elhelyezésre került az utca érintett szakaszán, 
mely kialakított buszmegálló öböllel nem rendelkezik. 
 
Az utcákban jellemzően nem található útburkolati felfestés, kivéve a buszmegálló jelölését. 
Gyalogos átkelők sem jelzőtáblával sem burkolati felfestéssel nem jelöltek. 

2.3. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

Az Orsolya utcán, a Pacsirta utcában és az Eperjes utcában kétoldali gyalogosforgalmat 
lebonyolító 1,5 méteres járda halad, míg a Károly utcában csak az érintett tömb oldalán 
található egyoldali járda. Az utcák által határolt területen a gyalogos forgalmat nagymértékű 
burkolt felület biztosítja a kereskedelmi-szolgáltató létesítmények és a lakóépületek között. 
 
Kerékpáros közlekedés nyomvonala nem jelölt a területen, jelzőtáblák és útburkolati felfestés 
sem jelzi kerékpáros útvonal irányát. 

2.4. Parkolás 

Az Orsolya utca áthaladó forgalmat és tömegközlekedést lebonyolító szerepe mellett egy oldali 
parkolási lehetőséget biztosít. A 3+16 férőhelyes merőleges parkoló a területen lévő 
kereskedelmi-szolgáltató létesítményeket is szolgálja. 
A Pacsirta utcában két oldalon került kialakításra merőleges és párhuzamos parkoló, az utca 
nagyjából 70 db személygépjármű elhelyezését biztosítja. Emellett a Pacsirta utcáról nyíló 
telken belüli burkolt parkolóhelyek kerültek kiépítésre, mely további 20 férőhelyet 
eredményez.  
A Károly utcában egyoldali párhuzamos parkolás lehetséges, mely a terület északnyugati 
részén elhelyezett vegyes funkciójú épületeket szolgálja. 
 
A területen fedett személygépjármű tároló létesítmény nem található. 
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3. Közművesítés 

A közmű munkarészek a kerület honlapján közzétett releváns dokumentációk felhasználásával 
került kidolgozásra. 

3.1. Vízi közművek  

Vízellátás 
A vizsgált terület vízellátása megfelelően 
kiépített, a hálózatot a Fővárosi Vízművek 
Zrt. üzemelteti. A terület vízellátása a 
Vécsey nyomászónáról történik, mely a 
Pesti alapzónára épül. A Pacsirta utca és az 
Eperjesi utca keresztezésénél található 
nyomásfokozó gépház a hálózat elemeként 
üzemel. Az üzemi nyomás a zónában 
nagyjából 5,4 bar, mely a szivattyúk által 
biztosított.  
 
A Vécsey nyomózóna kisebb területet lát el, 
legnagyobb vezetéke DN 150 mm. Elosztó 
hálózata DN 100 mm-es, DN 80 mm-es és 
DN 50 mm-es vezetékekből áll, javarészt 
idős, cserére szoruló állapotban vannak. 
 

 
Budapest XX. kerület KÉSZ módosítás –Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész (véleményezési szakasz) 

 

 

 
 
A vizsgált terület tűzivíz ellátás biztosítása szempontjából az 58. számú zónába tartozik, ahol 6 
db földfeletti és 5 db földalatti tűzcsap került elhelyezésre. A tűzcsapok megfelelő 
lefedettséggel, 100 méteres körzetben látják el feladatukat. 
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Csatornázás 
A csatornahálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A rendszer működtetése 
során a szennyvizek a fővárosi csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre 
kerülnek, ahol a szennyvizeket megtisztítják, tisztított szennyvizek befogadója a Duna. 
 

A kiépített egyesített szennyvíz és csapadékcsatorna a főgyűjtő hálózata húzódik az Orsolya 
utca és az Eperjes utca mentén. A főgyűjtőcsatornához két oldalról az ingatlanok bekötéséig 
egyszerűsített rendszerű gyűjtőcsatorna hálózat vezet. 
 
A csatornarendszer főgyűjtő csatorna hálózata a XXIII. kerületi Dél-Pesti Szennyvíztisztító 
telephez vezet. 
Budapest XX. kerület KÉSZ módosítás –Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész (véleményezési szakasz) 

 

 

 

3.2. Energia közművek 

Villamosenergia-hálózat 
A helyi villamosenergia ellátást az ELMŰ Hálózati Kft. szolgáltatja. A terület közvilágítása 
földkábeles kialakítású elektromos hálózaton történik, nyomvonala az érintett tömböt 
körülvéve, és azon belül az épületeket összekötve húzódik. A vizsgált területet érintve két 
10/0,4 kV-os transzformátor is elhelyezésre került a Pacsirta utcában. 
 
Az ingatlanok villamosenergia ellátását 10 kv-os földkábel vezeti, mely kisfeszültségű 
földkábelen keresztül csatlakozik az épületekhez.  
 
Budapest XX. kerület KÉSZ módosítás –Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész (véleményezési szakasz) 
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Gázhálózat 
A vizsgált területen lévő gázellátást a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemelteti, mivel a területen 
nem került bevezetésre távhő ellátás. Az ingatlanok kisnyomású és növelt kisnyomású 
gázvezetékeken kerültek bekötésre. 
 
A Pacsirta utca és Eperjes utca sarkán található DN 400 HA gáznyomásszabályozóból nagy-
középnyomású gézvezeték (DN 150 HA 6 bar) indul a Pacsirta utca vonalán. 
 
Budapest XX. kerület KÉSZ módosítás –Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész (véleményezési szakasz) 

 

 

 

 

3.3. Táv- és hírközlés 

A terület táv- és hírközlési hálózatát a Magyar Telekom Nyrt. és a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. szolgáltatja. A táv és hírközlést mindkét vállalat légvezetéken biztosítja. 
 
Az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt tömbben 
megtalálható a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone 
Magyarország Zrt. áltat felállított mikrohullámú antenna. 
 
Budapest XX. kerület KÉSZ módosítás –Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész (véleményezési szakasz) 
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4. Fotódokumentáció 

 

Coop áruház épülete, és bejárata az 
Orsolya utca felől, háttérben a 9 és 10 
emeletes lakóépületekkel 

  

 

Nemzeti dohánybolt és a Coop áruház 
bejárata 

  

 

A Coop áruház épülete a vizsgált tömb 
belseje felől, gyalogos forgalom számára 
burkolt felülettel körülvéve 

  

 

Az áruház képe és gazdasági bejárata a 
Károly utca felől 



2302 – Budapest XX. kerület 
Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határol terület felülvizsgálata 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                       SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                         E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                               www.kasib.hu 

 

25 

25 

ÖSSZEFOGLALÓ  

A XX. kerületben lévő Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt 
tömb felülvizsgálata a területen több konfliktusra is rávilágított. A módosítással érintett 
180519/56 hrsz-ú telek és (180519/63) hrsz-ú közterületi telek állapota és beépítettsége a 
földhivatali nyilvántartástól eltérő  telekhasználatot mutat. A Coop áruház épülete jelen 
állapotában nem jelent konfliktust, a közterületi telekre való átnyúlása nem akadályoz.  
 
A vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett területen telekhatár vonalának módosítása 
szükséges, melynek következtében az önkormányzat tulajdonában lévő (180519/53) hrsz-ú 
telek területe kis mértékben csökken a közhasználatú területek rovására. 
 
Vizsgálatok összegzése 
 

Városrendezési szempontok szerint 

ÉRTÉK  PROBLÉMA 

 Telepszerű beépítés teremtette nagy 
számú lakásállomány; 

 Lakóterületeket kiszolgáló vegyes 
funkciójú létesítmények jelenléte; 

 Nagy kiterjedésű közterület az 
úszótelkek között 

  Nagyfokú beépítettség és burkolt felület; 
 Zöldfelület jelenlétének hiánya; 
 Fasorok, fásítás nem megfelelő, hiányos 
 

 

Közlekedési szempontok szerint 

ÉRTÉK  PROBLÉMA 

 Orsolya utcában haladó 
tömegközlekedési hálózat megléte; 

 Enyhe áthaladó forgalom; 
 Zaj és rezgés szennyezettség mértéke 

elhanyagolható; 
 Megfelelő mennyiségű parkoló a 

személygépjárművek elhelyezésére; 
 Gyalogos forgalom számára burkolt 

hálózat a tömb belsejében  

  Kerékpáros közlekedés hálózatának hiánya; 
 Nagyszámú felszíni parkolók, aránytalanul 

nagy kiterjedésű burkolt felületek 
helyfoglalása; 

 Közúti burkolati felfestések, gyalogos 
átkelőhelyek hiánya 

 

Közműhálózat szempontjából 

ÉRTÉK  PROBLÉMA 

 Teljes körű közművesítettség; 
 Elektromos vezetékek földkábelben 

történő vezetése; 
 Egyesített szennyvíz- és csapadék-

csatorna 

  területen lévő mikrohullámú antennák és 
nagy-középnyomású gázvezeték jelenlétének 
veszélye 
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JAVASLATI MUNKARÉSZEK 
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1. Szabályozási javaslat 

Településrendezési eszköz módosításának javaslata: 
 
Az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt területen az 
180519/56 hrsz-ú telket és az (180519/53) hrsz-ú közterületi telket érinti a tervezett 
módosítás. A terület felülvizsgálata megerősítette a módosítás szükségességét.  
 
Az érintett 180519/56 hrsz-ú telken lévő Coop áruház épülete kis mértékben átnyúlik az 
önkormányzati tulajdonú (180519/53) hrsz-ú közterületi telekre. A közterületből felhasznált 
terület jelenleg vegyes területként hasznosított, a kialakult telekhasználat és kereskedelmi 
funkció nem okoz konfliktust a vizsgált területen.  
 

Szabályozási Terv módosítási javaslat 

 A telek határának rendezése javasolt, a meglévő épület magába foglalásával. Az épület 
északi kontúrvonalához illesztve javasolt kialakítani az új telekhatárvonalat a 
telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet 4.§ (4) bekezdésében előírtak 
betartásával.  
„(4) A 2. § b) pontja szerinti tömbtelken a már meglévő épületek részére úszótelkek 

alakíthatók ki. 
(5) Az úszótelket úgy kell kialakítani, hogy az magába foglalja legalább 
a) az épületet, 
b) az előlépcsőt és az épület körüli járdát, 
c) az épülethez tartozó közmű-műtárgyakat, valamint 
d) az épület külső falsíkjának függőleges vetületétől mért - a tömbtelken belüli - 1 méteres 

területsávot.” 
javasolt telekhatár módosítás ábrázolása 

 
 

 A közterületi kapcsolat módosítása a Szabályozási tervlapon szabályozási vonal 
kijelölésével kerül feltüntetésre: 
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1.  a Tulajdonostól kapott geodéziai felmérésen jelölt, módosított épülethomlokzat 
határa +01,00 méteren, 

2. közműalaptérképen feltüntetett, épület bejárathoz kapcsolódó rámpa és járda 
műtárgyak kiterjedésének határán 

 
Az érintett telkek telekhatárának módosításával a magántulajdonban lévő területek 
gyarapodnak, míg az önkormányzati tulajdonú közterület csökken. A vizsgált terület 
településszerkezetben elfoglalt szerepe nem változik a településrendezési eszközök 
módosítását követően. 
 
A telkek tulajdonságai a módosítást követően az alábbi módon alakulnak: 
 
Területi kimutatás 

Hrsz. Tulajdonos 
Jelenlegi terület 

(m2) 

Módosítás esetén 
bekövetkező 

területváltozás (m2) 

180519/30 
BUDAPEST FŐVÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 754 nem változik 

180519/31 TÁRSASHÁZ TULAJDON 513 nem változik 

180519/32 
PACSIRTA 

LAKÁSSZÖVETKEZET 2122 nem változik 

(180519/53) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 4238 -96 

180519/54 
KAMILLA PATIKA 

GYÓGYSZERKERESKEDELMI BT. 304 nem változik 

180519/55 
ÉRA SÜTI PÉKSÉG SÜTŐIPARI, 

KERESKEDELMI ÉS 
VENDÉGLÁTÓ KFT. 

186 nem változik 

180519/56 
UNIVER-COOP KERESKEDELMI 

ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 892 +96 

180519/57 TÁRSASHÁZ TULAJDON 775 nem változik 

180519/58 XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 653 nem változik 

180519/59 XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 403 nem változik 

 
 
 
A Budapest Településszerkezeti Terve szerint Ln-T jelű nagyvárosias lakóterület 
területfelhasználási egységébe sorolt területek esetén 1,0-3,0 közötti beépítési sűrűséget 
határoz meg. Emellett a lakótelepek biológiailag aktív felületeinek megőrzésére minden 
lakótelepi egységre vonatkozóan meghatározza a legkisebb zöldfelületi átlagértéket, mely 
35%. 
 
A módosítással érintett tömb a Wesselényi utca – Eperjes utca – (180519/10) hrsz-ú telek – 
Ábrahám Géza utca – Ritka utca – Pacsirta utca és Orsolya utca által határolt lakótelepi 
egységbe tartozik. 
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A lakótelepi egységbe tartozó közterületi zöldfelületként kijelölt terület a következő telkekből 
tevődik össze: 
 

Hrsz. Tulajdonos 
Terület 

(m2) 
(ha) 

Övezeti 
besorolás 

(180519/17) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 21481 2,14 Kt-Fk-2 

(180519/53) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 4334 0,43 Kt-Fk-1 

(180519/34) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 24293 2,49 Kt-Fk-2 

(180519/49) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 4908 0,49 Kt-Fk-3 

Területük összesen: 55016 5,50 - 

 
A lakótelepi egység teljes területe:    85 571 m2. 
A lakótelepi egységben lévő zöldfelületek területe:  55016 m2 
 
A Lakótelepi egység legkisebb zöldfelületi átlagárétke 64,29%  
 
Az érintett 180519/56 hrsz-ú telek telekhatárának kiterjesztésével és a szabályozási vonal 
elhelyezésével a lakótelepi egység biológiailag aktív felületeinek aránya csak kis mértékben 
változik. A módosítással az (180519/53) hrsz-ú közterületi telek területe -96 m2-rel csökken. 
Az így kapott értékekkel a lakótelep zöldfelületi átlagértéke is csökken, de az előírt 35%-os 
átlagértéket a csökkentéssel együtt továbbra is jelentősen meghaladja. 

Budapest Településszerkezeti Terve - kivágat 

 

 Budapest Főváros Településrendezési 

Tervének Szerkezeti Tervlapja 

területfelhasználás szempontjából az 

alábbiakat állapítja meg a vizsgált 

területen: 

 

Ln-T - Nagyvárosias telepszerű 

lakóterület 
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A módosítást követően az alábbi módon változik a lakótelepi egység legkisebb zöldfelületeinek 
aránya: 
  

Hrsz. Tulajdonos 
Terület 

(m2) 
(ha) 

Övezeti 
besorolás 

(180519/17) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 21481 2,14 Kt-Fk-2 

(180519/53) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 4238 0,43 Kt-Fk-1 

(180519/34) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 24293 2,49 Kt-Fk-2 

(180519/49) XX. KER. ÖNKORMÁNYZAT 4908 0,49 Kt-Fk-3 

Területük összesen: 54920 5,49 - 

 
A lakótelepi egység teljes területe:       85 571 m2. 
A lakótelepi egységben lévő zöldfelületek területe a változást követően:  54 920 m2 
 
A Lakótelepi egység legkisebb zöldfelületeinek aránya a változást követően 64,18%. > 35% 
 
 
Az TSZT-ben meghatározott legkisebb zöldfelületi arány a módosítást követően is 
teljesül. 
 

2. Közlekedési javaslat 

Az érintett terület módosítása nem befolyásolja a közlekedési infrastruktúra elemeit. A 
módosítás nem érinti közút meglévő nyomvonalát, valamint meglévő járda vonalát sem. A 
terület közlekedési viszonyai változatlanok maradnak, a forgalom intenzitása és az utcák 
lakosságot kiszolgáló funkciója is megmarad. 
 
A telkek és az épületek megközelíthetősége a módosítást követően is a meglévő módon 
lehetséges.  
 
A terület megfelelő számú személygépjármű elhelyezésére alkalmas parkolóval rendelkezik, 
újabb parkolók kialakítása nem javasolt. 
 
A területen jelenleg nem található kerékpár útvonal, azonban az utcák forgalma kedvező a 
kerékpáros forgalom számára. A környezetbarát közlekedési eszköz használatának 
szorgalmazására burkolati jel vagy kerékpárság felfestése javasolt. 
 

3. Közmű javaslat 

A módosítással érintett területen energia, vízi közmű, valamint táv- és hírközlési hálózata 
megfelelően kiépített. Az ingatlanok megfelelő víz, gáz, villamosenergia ellátásban részesülnek, 
több szolgáltató is kiépített rendszerrel biztosít táv- és hírközlési szolgáltatást. A közterületek 
kiépült, korszerű kialakítású közvilágítással rendelkeznek. Emellett az ivóvíz hálózatra 
csatlakozó tűzivíz ellátás is biztosított. 
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A tervezett módosítás nem befolyásolja a jelen állapotot. A kialakult beépítés nem kerül 
módosításra, így egyéb közműszolgáltatás kiépítése nem szükséges. 

4. Várható környezeti hatások 

A vizsgált területen nem áll környezetkárosító tevékenységet folytató üzem, vagy egyéb 
építmény. Jelentős áthaladó forgalommal a tömb nem rendelkezik, jellemzően lakossági 
közlekedést látnak el a környék utcái. Nagy kiterjedésű burkolt és zöldfelületei biztosítják a 
környezetbarát közlekedési lehetőségek használatát. A tömbben lévő magas épületek védetté 
teszik a közrezárt területet. 
 
Az 180519/56 hrsz-ú telek határának kiterjesztésével, telekhatárának módosításával nem 
keletkezik káros környezeti hatást képző elem. Az érintett tömb mára kialakult beépítéssel és 
területfelhasználással rendelkezik, mely a módosítást követően nem változik.  
 

5. Örökségi, környezeti érték sérülésének lehetőségei 

Az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca és Pacsirta utca által határolt területen nem 
helyezkedik el országos műemlékvédelemben és helyi értékvédelemben nyilvántartott épület, 
építmény. Emellett környezeti, természeti értékvédelem területeinek lefedettsége alatt nem áll. 
 
A javasolt módosítást így nem érinti örökségi, környezeti érték. 
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és fásított közterek

építési övezet, övezet határa

szabályozási vonal

szabályozási szélesség
2 m
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