
Ssz. Vélemény Válaszok 

18.5. körúttal kapcsolatos a megvalósulás tájékoztatást 
kérünk. Az út megvalósulása, illetve az alagútban való vezetés a kerület egyes 
alulhasznosított területeinek fejlesztése kapcsán kulcsfontosságú kérdés. 

A 2005 évi LXIV törvénnyel jóváhagyott Budapesti agglomeráció területrendezési terve tartalmazza a 

-
ben. 
A körút megvalósulása csak ho
területeit felszín alatt keresztezi. 

 
 

20.  XX. kerület 
 

 (Ügyiratszám: FÉ 6374/2016) 

 

Ssz. Vélemény Válaszok 

KER. 
20.3. 

Alsóhatár út kerületközi úttá fejlesztését XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzata nem támogatja. 
 

Elfogadásra nem javasolt.  
A távlati településszerkezet alakítása szempontjából a közúti kapcsolat megvalósítása – kizárólag 

– indokolt, 
továbbra is szükséges annak szerepeltetése a TSZT-ben. 
A XIX. kerület támogatja a kerületek közötti kapcsolatok javítása érdekében szükséges Vas Gereben út 
és Alsó határút - Vasútsor közötti 2x1 sávos kapcsolatot.  
A XX. kerület KÉSZ (26/2015. (X.21.) ök. rend.) alapján az út szélesítéséhez szükséges terület 
épületbontás nélkül biztosítható. 

KER. 
20.7.. 

Pesterzsébet Önkormányzata már korábban is jelezte, hogy a Szabadköz - Alsóhatár út 
- Vasút sor- Kéreg u. útvonal településszerkezeti tervezett 
kialakítását (továbbiakban: tervezett nem támogatják. Véleményük 
nyomatékosítása érdekében hivatkoznak a Budapest XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzat testületének 220/2016. (X.13.) számú határozatára, melyben 

a korábbi kerületi álláspontjukat. 
A kerületi véleményt a TSZT és az FRSZ elfogadásra nem javasolták, 
szükségesnek tartva az út fejlesztésének szerepeltetését a tervek között. A tervezett 

mentén a lakók több fórumon keresztül is jelezték, hogy nem értenek egyet a 
tervezett fejlesztéssel. A jelenlegi csendes, forgalomtól mentes kertvárosi 
környezet forgalma megnövekedne, megépítése az romlásával 
járna az út mindkét oldalán, és a lakók közvetlen környezetében egyaránt. A tervezett 

elvágná a A Kéreg u. menti 
telkek az út kiszabályozása miatt elveszítenék telkük részét. Az 1220/2014. 
(VI.30.) Kgy. számú, és az 1221/2014. (VI.30.) . Kgy. határozatok nem adnak 

garanciát Pesterzsébet számára a tervezett nyomvonal kialakításából adódó 
kártalanítás átvállalására, a fent jelzett Kgy. határozatok is ilyen esetben a 
közös megoldás keresését szorgalmazzák. 
A pesterzsébeti Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) szintén kimondja, hogy 
nem támogatja a tervezett útat (3.1. Középtávú célok. 2. A biztonságos és zöld 
kertváros feltételeinek javítása tematikus cél). 

Elfogadásra nem javasolt. 
Az M

nagyvárosnak számítana.  
A kerületek közötti forgalmi kapcsolatokat 

 

utca (33 m) és a XX. kerületben az Alsóhatár út (26m). 
 

A javasolt kapcsolat nélkül a két kerület déli térségeiben az egymás közötti forgalom továbbra is csak 
 

  
-testületének 26/2015. (X.21.) önkormányzati 

rendelete, a kerületi építési szabályzat (módosítva 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelettel) 
tartalmazza a tervezett Alsóhatár út területbiztosítását.  
A KÉSZ 33.§ (1) d) pontja alapján a Kéreg utca menti ingatlanok (összesen 10 ingatlan) új beépítése 
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Ssz. Vélemény Válaszok 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nyitott a Budapest  
Önkormányzatával, és az érintett kerületekkel közösen kialakított más alternatív 
nyomvonal kialakítására. Kérik, hogy a TSZT és az FRSZ felülvizsgálata során vegyék 
figyelembe a kerület véleményét. 

A 
 

 
 

 

21.  XXI. kerület 
 

 (Ügyiratszám: 59/1-181/2016) 

 

Ssz. Vélemény Válaszok 

KER. 
21.6 

Az FRSZ gyakorlati alkalmazásához volna egy szedetben/segédletben 
csoportosítani azokat a területeket, ahol az OTÉK felmentés a kerületek számára 
igénybe  

Elfogadásra nem javasolt. 
Az FRSZ az alábbi esetekben kapott OTÉK-tól való eltérési engedélyt: 

 a kertvárosi lakóterületeken belüli intézmények esetében 12,5 méteres beépítési magasság 
  

segédletben nem lehetséges.  
 levele alapján a további esetekben Lázár János miniszter úr nem járult hozzá 

az OTÉK-tól való eltéréshez, ezért az „OTÉK felmentést” a kerületek számára, az OTÉK II–III. 
fejezeteiben meghatározott követelmények esetében, ha azt különleges településrendezési ok vagy a 
kialakult helyzet indokolja, továbbá közérdeket nem sért, valamint az OTÉK 31. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények teljesülnek, a  

KER. 
21.7 

A tervezet azzal a feltétellel, hogy bizonyos területen infrastruktúra függvényében ad 
a fejlesztésre, túllépi a jogszabályi keretek közt meghatározott szerepét 

és hátráltatja a terület megújulását. A területrendezési eszköz 
Étv. 2.§ 35. pontjának felhatalmazása alapján pusztán az infrastruktúrák 
területbiztosítása érdekében hozhat szabályokat. Ugyanígy a 314/2012.(XI. 08.) 
Korm. rendelet 19.§ (1) c) felhatalmazását tekintve, a egészének 
biztosító infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az 
azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket állapíthatja meg. Az 
Infrastruktúra helyének biztosításán túl nincs felhatalmazás arra, hogy egyes 
területek fejlesztési korlátokat besorolást kapjanak. A szabályok 
túlterjeszkedését szintén alátámasztja Csepel Háros területének példája 
(infrastruktúra fejlesztés függvényében igénybe terület). A terv a fejlesztés 
feltételeként a Csepeli Hév meghosszabbítását vagy a II. Rákóczi Ferenc út kiépítését 
határozza meg. Ellentmondásos, hogy a település közigazgatási határa mentén 
ugyanezt az infrastruktúrát használják az agglomeráció települései, azonban 

– mivel nem a részei – nincs korlátja. Mindezért az 
a Hárosra rótt fejlesztési feltételek fenntartása mellett a közigazgatási 

határ mentén életszínvonalbeli eltérések rögzülhetnek. 
A felhatalmazás hiányában és az okkal következmények 

Elfogadásra nem javasolt. 
A teljes hárosi terület a korábban hatályos TSZT-ben ún. Infrastruktúra feltételhez kötött, külterületi 
fejlesztési, funkcióváltó terület volt. A terület közlekedési kapcsolatrendszerében változás nem történt, így 
továbbra is indokolt az infrastruktúra 
számára. 
Budapesten a beépítésre szánt területfelhasználási egységekbe sorolt területek ellátását nem tudja a 
jelenlegi közlekedés
közlekedési elem megvalósítását tartalmazza.  
A fentiek következtében a beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt területek növelése csak 
infrastruktúra fejlesztésének függvényében valósítható meg. 
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