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BEVEZETŐ 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. telepítési tanulmányterv készítését 

kezdeményezte a hatályos Kerületi Építési Szabályzat módosítása céljából a 

Széchenyi utca, Bíró Mihály utca, János utca és Csík István utca által határolt 

170204/85 helyrajzi számú telek tekintetében. A terv elkészítésével az Urbanitas 

Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg. 

A telepítési tanulmányterv célja a hatályos Kerületi Építési Szabályzatban, a Vt-H/Ln1 

jelű építési övezet övezeti paraméterei között meghatározott maximális 45%-os 

beépíthetőség megváltoztatása a tervezési terület vonatkozásában. Ezt az értéket a 

beépítettség a telken – a hosszú ideje kialakult állapot szerint – jelenleg is 

meghaladja. Ennek azonban nem a szabálytalan túlépítés az oka, korábban ugyanis 

az INTERSPAR épületének megépítésekor a megengedett beépíthetőség még 60% 

volt. Ezt az értéket akkor sem használták ki, 2016-ig kb. 50%-os volt a telek 

beépítettsége, de akkor kb. 160 m2-nyi előtető elbontásával alakult ki a jelenlegi 47-

48% körüli beépítettség. 

Az INTERSPAR jelenleg egy kisebb előtetővel kívánja bővíteni a beépítettségét a 

János utcai oldalon, az épülethez csatlakozóan, melynek célja egy új „webshop” 

funkcióhoz kötődő fedett rakodótér kialakítása. A tervezett tető elhelyezése 

várhatóan nem építési engedély köteles tevékenység, de a valós állapotnak 

megfelelő szabályozás kialakítása érdekében a SPAR Magyarország Kereskedelmi 

Kft. kezdeményezi a hatályos előírások módosítását, melynek keretében 50%-ban kéri 

a maximális beépíthetőség megállapítását a vonatkozó építési övezetben. Ez az 

érték meg sem közelíti az OTÉK Vt övezetekre előírt 80%-os lehetséges legnagyobb 

beépíthetőségét és figyelembe veszi az építéskori meglévő építési jogot is. 

Mivel ez az építési övezet a kerület más részein is alkalmazott, ezért a tervezési 

területre új építési övezet kijelölése javasolt, mely övezetben a maximális 

beépíthetőség 50%-ban kerül meghatározásra. A tanulmányban a beépíthetőségen 

felül, a megvalósíthatóság érdekében, az adott építési övezet egyéb paramétereit is 

vizsgáljuk. 

A tanulmányterv bemutatja a tervezett változtatást és annak várható hatásait az 

ezzel kapcsolatos önkormányzati döntések alátámasztása érdekében. A 

tanulmányterv a 314/2012. (XI.) Korm. rendeletben rögzített tartalmi követelmények 

figyelembe vételével készült. 
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1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI 

A tervezési terület a Széchenyi utca – Bíró Mihály utca – János utca – Csík István utca 

közötti, 170204/85 hrsz.-ú 16.677 m2 területű ingatlant érinti, mely Pesterzsébet 

Erzsébetfalva – Pesterzsébet városközpont - városrészben található. A vizsgált terület 

a hatályos Településszerkezeti terven Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ 

területébe sorolt. A telek kialakult beépítéssel rendelkezik, melyen egy 

nagykiterjedésű kereskedelmi csarnoképület (INTERSPAR), illetve ehhez kapcsolódó 

épületszárnyban néhány kisebb kereskedelmi, szolgáltató funkció üzemel, a 

funkciókhoz kapcsolódó parkolóval. A tervezéssel érintett telek környezetében 

telepszerű beépítés és a hozzá tartozó (alap)intézmények találhatók. A telek kiváló 

kerületi szintű helyzeti potenciállal rendelkezik.  

1. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése 
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A tervezési terület városi és térségi kapcsolatai  

A vizsgált terület jó településszerkezeti adottságokkal rendelkezik. A telek a kerület 

egyik fő útvonala, a Topánka utca közelében található. A II. rendű főútvonal nyugati 

irányban a Gubacsi hídra vezet, különszintű csomópontot alkotva az I. rendű 

főútként nyilvántartott Helsinki úttal, keletre pedig a Török Flóris utcába torkollik, 

melyen keresztül elérhető a Határ út – tervezett I. rendű főútvonal -, illetve a XXIII. 

kerület. A közeli Kispest, valamint az M5 autópálya kivezető szakasza – Nagykőrösi út 

– a Topánka utca folytatásán, a Kossuth Lajos utcán keresztül közelíthető meg. A 

szomszédos Csepellel a Gubacsi-híd biztosít kapcsolatot, mely a tervezési területtől 

körülbelül 700 m-re található. A terület buszos tömegközlekedéssel jól ellátott, de a 

kötöttpályás kapcsolatot biztosító villamos vonalak (3, 51, 52) megállói is gyalogos 

távolságra vannak, illetve a H6-os Ráckevei HÉV, valamint a Budapest-Kelebia 

vasútvonal is egyaránt 1 km-en belül elérhetőek a területről.  

 

  

2. ábra: A tervezési terület kapcsolatai 
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA 

A vizsgálat célja az érintett területen és közvetlen környezetében a meglévő 

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

módosítások megalapozása. 

2.1. A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ VISZONYÁNAK 

VIZSGÁLATA 

2.1.1. A budapesti TSZT és a területrendezési tervek viszonya 

Budapest hatályos Településszerkezeti tervét Budapest Főváros Közgyűlése az 

1651/2017. (XII.6.) 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. 

Jelen tervezés keretében nem cél a hatályos TSZT területfelhasználási kategóriáinak 

módosítása, ezért csak a területi tervek településrendezési terv készítésére vonatkozó 

előírásai vizsgálandók. 

2.2. A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA  

2.2.1. 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: 

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 közvetlenül nem határos 

semmilyen kiemelt közlekedési, vagy közmű infrastrukturális elem, de a közelében 

található a Helsinki út, mely kiemelt főútvonal, a Baross utca, melyen országos 

kerkpárút-törzshálózat eleme jelölt, illetve a Budapest-Kelebia vasútvonal, mely 

országos törzshálózati vasúti pálya. A területhez közel húzódó Topánka utca a BATrT-n 

mint egyéb út jelölt.  
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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 vizsgált terület közelében főút, 

egyéb országos törzshálózati vasúti pálya, illetve 

országos kerékpárút-törzshálózat eleme található. 

 

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 területtől délre 

egyéb mellékút fut. Közelében főút, transzeurópai 

vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos 

törzshálózati vasútvonal, valamint országos 

kerékpárút törzshálózat eleme ábrázolt. 

 

2. melléklet 

Szerkezeti terv - részlet 

 

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

a teljes Budapestet lefedő f) világörökségi és világörökségi várományos terület; g) 

országos vízminőség-védelmi terület; és a szintén a teljes fővárost lefedő i) kiemelt 

fontosságú honvédelmi terület övezete érinti.  

Az OTrT 12. § (1) bekezdésben érintett elemek 

3.6. melléklet 

Világörökségi és 

világörökségi-

várományos 

terület övezete – 

részlet 

3.7. melléklet 

Országos 

vízminőség-

védelmi terület 

övezete 

3.9. melléklet 

Kiemelt 

fontosságú 

honvédelmi 

terület övezete 

 
A tervlapok szerint a tervezési terület 

egésze érintett a felsorolt övezetek 

által. 
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OTrT 14/B. § (1) bek. 

„A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT szerint világörökségi és világörökségi várományos terület 

nem érinti a tervezési területet. 

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 területet Országos vízminőség-védelmi övezet nem 

érinti. A vízminőség védelmével kapcsolatos előírásokat – az érintett területek 

vonatkozásában – a hatályos Kerületi Építési Szabályzat tartalmazza.  

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.” 

A hatályos 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. 

OTrT 19/B. § (1) bek. 

„Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT szerint (a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal adatszolgáltatása alapján) a főváros 

területét ásványi nyersanyagvagyon-terület nem érinti.  

 

3.15 melléklet 

Ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület övezete - 

részlet 
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2.3. A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

2.3.1. Budapest Főváros Településszerkezeti tervének (TSZT) vizsgálata 

Budapest Főváros Közgyűlése 1651/2017. (XII.6.) határozata 

1. Területfelhasználás 

 

1. Területfelhasználás - részlet 

A tervezési terület Vt-H jelű kiemelt 

jelentőségű helyi központ terület 

területfelhasználásba sorolt. 
 

A vizsgált területtől nyugatra Vt-H jelű 

kiemelt jelentőségű helyi központ 

területe, illetve Ln-T jelű nagyvárosias 

telepszerű lakóterület, északra Vi-3 jelű 

a helyi lakosság alapellátását szolgáló 

intézményterület, keletre Ln-3 jelű 

nagyvárosias, jellemzően szabadonálló 

jellegű lakóterület és ugyancsak Ln-T 

jelű területfelhsználás található. A 

vizsgált területtől délre közúti 

közlekedési terület, a Topánka utca 

húzódik. 

2. Közlekedési infrastruktúra 

 

1. Közlekedési infrastruktúra - részlet 

A tervezési területet a TSZT-ben jelölt 

közlekedési infrastruktúra elem 

közvetlenül nem érinti. Területéhez 

közel helyezkedik el a Topánka utca, 

mely II. rendű főútvonal. E mellett 

tervezett felszíni, közúti vasút (villamos) 

vonal fut, megállóval. Az utcát egy 

részen meglévő településszerkezeti 

jelentőségű kerékpáros infrastruktúra 

nyomvonala kíséri, mely tervezettként 

folytatódik észak-nyugati irányban a 

Török Flóris utcán. Ugyancsak tervezett 

településszerkezeti jelentőségű 

kerékpáros infrastruktúra nyomvonala 

ábrázolt a területhez közel található 

Baross utcán. 
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3. Az épített környezet értékeinek védelme 

  
3/a. Más jogszabállyal érvényesülő művi 

érték-védelmi, örökségvédelmi elemek - 

részlet 

A tervlap tartalma nem érinti a 

tervezési területet.  

Megj.: A Topánka utcától délre több 

fővárosi helyi védettségű építmény is 

megtalálható. 

 
3/b. Épített környezet védelmével 

kapcsolatos magassági korlátozások 

területi lehatárolása - részlet 

A tervlap tartalma nem érinti a 

tervezési területet. 

4. Zöldfelület-, táj- és természet-védelem 

 
4. Zöldfelület-, táj- és természetvédelem - 

részlet 

A tervezési területet a tervlap elemei 

közvetlenül nem érintik, azonban a 

közelében található Topánka utca 

mentén meglévő településképvédelmi 

jelentőségű fasor található.  

5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

 
5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és 

veszélyeztető tényezőjű területek - részlet 

A tervezési területet a tervlap tartalma 

nem érinti.  

Megj.: A tervezési területtől dél-

nyugatra Országos vízminőség-védelmi 

övezet – Vizbázisvédelmi terület 

található.  
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6. Védelmi és korlátozási területek 

 
6. Védelmi és korlátozási területek - részlet 

A tervezési területet a tervlap elemei 

nem érintik.  

Megj.: A területtől dél-nyugatra 

Hidrogeológiai B védőterület, illetve 

tervezett gyorsvasúti vonal térszín alatti 

szakaszának védelmi zónája ábrázolt.  

 

Területfelhasználás 
 

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

városközpont terület, azon belül pedig a kiemelt jelentőségű helyi központ terület  

(Vt-H).  

„Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) területfelhasználási 

egységbe tartoznak azok a kiemelt jelentőséggel rendelkező kerületi 

központok, amelyek a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott rövid 

utak városa célt is segítik teljesíteni. Ezeknek a területeknek a városközpont 

vegyes területekhez képest a beépítési sűrűsége részben alacsonyabb, 

illeszkedik a helyi jellemzőkhöz. Többségük az eltérő intenzitású, jellemzően 

kis- és kertvárosias lakóterületek hagyományos központja. Beépítési 

sűrűségük ezért tágabb határok között mozog és zónánként is eltérő. […] „ 

A Vt-H jelű építési övezet legnagyobb beépítési sűrűsége – a településszerkezeti 

helyzettől függően – 1,25 – 5,75 közötti. A legkisebb zöldfelület 20% a megfelelő 

zöldfelületi intenzitás biztosítása érdekében.  

Beépítési sűrűség 

A hatályos TSZT 4.1.3.4. fejezetében a beépítési sűrűségek kerültek meghatározására, 

mely szerint a beépítésre szánt, vegyes területeken belül a kiemelt jelentőségű helyi 

központ területén (Vt-H) a bs (beépítési sűrűség) értéke 1,25-5,75, ahol a bsá 

(területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók értéke) 0,75-

4,0 és bsp (kizárólag épületen belül elhelyezett parkolók számára igénybe vehető 

érték) 0,5-1,75.  

A fejezet szerint „a helyi központok esetén a beépítési sűrűség értéke azért tartozik 

igen tág keretek közé, mert ide sorolódnak a kisvárosias jellegű történeti központok 

ugyanúgy, mint a városias környezetben meglévő, vagy fejlesztésre kijelölt 

központok.”  
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2.3.2. Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) vizsgálata 

Budapest Főváros Közgyűlése 5/2015. (II.16.) rendelete, melyet a 48/2017. (XII.20.) 

Főv. Kgy. rendelete módosított: 

 

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 mellékletei a tervezési terület vonatkozásában a következőek: 

Az FRSZ 1. melléklete - A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az 

infrastruktúra elemek 

 
 

FRSZ 1. melléklet - részlet 

bs: beépítési sűrűség, ezen belül: 

bsá: területfelhasználási kategória szerint 

általánosan elhelyezhető funkciók 

bsp: kizárólag épületen belüli parkolóhelyek 

számára igénybe vehető 

 

Az FRSZ. 1 melléklete szerint az Vt-H jelű kiemelt 

jelentőségű helyi központ területfelhasználási 

egységen belül a megengedett beépítési 

sűrűség 2,25 (1,5+0,75). A bsá érték tehát 1,5, 

míg a bsp érték 0,75.  

Az FRSZ 3. melléklete – Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények 

számára kijelölt területek 

A tervlap elemei nem érintik a tervezési területet.  

Az FRSZ 4. melléklete – Budapest zónarendszere 

 

A 4. melléklet alapján a tervezési terület az Átmeneti zóna területének -3.2. Pest – része. 
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2.3.3. Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

A XX. kerület Képviselő-testülete 26/2015. (X.21.) Önkormányzati rendeletével 

fogadta el a Kerületi Építési Szabályzatot. (Jelenleg egységes szerkezetben hatályos 

a 28/2016. (X.26.), a 2/2017. (II.16.) és a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati 

rendeletekkel). 

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

besorolása a TSZT-nek megfelelő, Vt-H/Ln1 jelű kiemelt jelentőségű helyi központ 

terület építési övezet. 
 

 
A KÉSZ 2.a mellékletének kivágata a tervezési területről 

A tervezési terület Vt-H/Ln1 építési övezetbe sorolt. A Szabályozási terven a 

vizsgált területen építési hely került kijelölésre, mely a Széchenyi utcától 5,0 

méter, a János utcától 10,0 méter távolságot állapít meg. Ehhez 

kapcsolódik a Szabályozási terv jelmagyarázatában nem szereplő, 

azonban feltehetően egy az általánostól megkülönböztetett (szint alatti?) 

építési hely (kék sraff), mely a Bíró Mihály utcától és a Szeéchenyi utcától is 

5,0 méter elhagyását írja elő és 43,0 méter hosszan nyúlik a telek 

területébe. A telek dél-nyugati oldalán ezen felül – a Szabályozási terv 

jelmagyarázatában ugyancsak fel nem tűntetett – feltehetően 

közhasználat számára átadott magánterület található (Csík István utca), 

melynek szélessége 7,0 méterben került megállapításra.  
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Az építési övezet hatályos beépítési paraméterei: 

 

A hatályos KÉSZ értelmében a területre vonatkozó előírások az alábbiak: 

„35. § (1) A Vt‐H jelű építési övezetek Pesterzsébet kerületközpontjában 

elsősorban lakó és olyan települési szintű rendeltetést magába foglaló 

épületek elhelyezésére szolgálnak, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó 

rendeltetésre. 

(2) A területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –: 

a) igazgatási, iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

d) kulturális, közösségi szórakoztató és 

e) sport. 

(3) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül 

egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem 

helyezhető el. […] 

(8) A Vt‐H/Ln jelű építési övezetek a kerületközpont nagyvárosias karakterű 

területei, ahol épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete a 2000 m2‐t nem 

haladhatja meg. 

(8a) Vt‐H/Ln1, Vt‐H/Ln3, Vt‐H/Ln4 jelű építési övezetek területén épület 

földszintjén lakás nem helyezhető el. 

(9) A Vt‐H/Ln1 jelű építési övezet a szabadonálló beépítésű központ területe. 

[…]” 

A hatályos KÉSZ 2.b. melléklete – Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, 

kötelezettség elemei – szerint a tervezési területet közvetlenül nem érinti sem 

védelem, sem kötelezettség, sem korlátozás.  

 
A KÉSZ 2.b. mellékletének kivágata a tervezési területről és környezetéről 

A tervlapon ábrázolt elemek közül a tervezési területet közvetlenül egyik sem 

érinti.  
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2.3.4. A tervezési területre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és 

Településképvédelmi rendelet (TKR) vizsgálata 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerület 

Településképi Arculati Kézikönyvét a 173/2017. (VII.06.) számú önkormányzati 

határozatával fogadta el. A településkép védelméről az Önkormányzat Képviselő-

testülete a 24/2017. (IX.21.) számú rendelete rendelkezik, mely 2017. október 1-jén 

lépett hatályba.  

A pesterzsébeti TAK meghatározza a kerület főbb karaktereit és azok jellemzőit, 

értékeit, illetve javaslatokat tesz a településkép minőségi formálására. A TAK szerint a 

vizsgált terület a „lakótelepi, laza karakterű” területek közé tartozik. A városközponti 

területen, az egykori családi házak helyén épült lakótelep léptékében élesen 

elkülönül a kerületre jellemző kistelkes, családi házas területektől.  

A TKR 2. alfejezete tárgyalja a településképi szempontból meghatározó területek 

általános rendelkezéseit, ahol 4.§. e) pontja említi a lakótelepi, laza karakterű 

területeket, melyekre vonatkozó előírásokat a 6. alfejezetben fejti ki. A tervezési 

területet érintő előírások a következőek: 

„5.§ (1) Kültéri klímaberendezést a homlokzati tagozatot sértő és a 

szomszédos lakások használatát zavaró módon elhelyezni nem lehet.” 

„6.§ (1) Építmények elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő 

zöldfelület kialakítására kell törekedni.” 

3. ábra: A tervezési terület a kerület TAK-jában 
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„16.§ (2) Legfeljebb ötszintes lakóépületek magastetős ráépítéssel történő 

bővítése esetén 

a) oromfalas nyeregtetőtől eltérő tetőidom nem létesíthető, 

b) 35 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb tetőhajlásszög nem létesíthető, 

c) a tetőhéjalás anyaga cserép- és fémlemezen kívül más nem lehet, 

d) a lépcsőházi blokkok kivételével, a tetőfelépítmények a tetősíkból 

nem lóghatnak ki, és 

e) tartószerkezeti megerősítésen kívül térdfal nem épülhet. 

(3) Magastetős ráépítés nem lehetséges, ha 

a) a ráépítés bruttó alapterülete nem éri el a meglévő épület 

tetőfelületének 80%-át,  

b) a legfeljebb ötszintes lakóépület egyik homlokzati oldal hossza 

legfeljebb 1,5-szerese a másik homlokzati oldal hosszának, vagy 

c) legfeljebb kétszintes, eredetileg lapostetős középület emeletráépítése 

történik. 

(4) Lapostetős, ráépített épületrész alapterülete az eredeti tetőfelület 50 %-

ánál kevesebb nem lehet. 

(5) Az épületek tetőzetének átalakítása ütemezetten nem megengedett.”  

A TKR II. fejezete további követelményeket határoz meg, melyek a tervezési területre 

vonatkoztatva: 

„19.§ (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat 

és cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a 

homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges 

tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy 

együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, 

színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek és hirdetőtáblák 

utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés 

nem engedhető meg. 

(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 

(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más 

célú berendezés szerkezeti tagolást és épületdíszítő tagozatot nem 

takarhat el. 

(4) Cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés összfelülete 

nem haladhatja meg az épületek közterületről látható homlokzatának 5%-

át.” 
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2.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 

VIZSGÁLATA A TERVEZÉSI TERÜLET VONATKOZÁSÁBAN 

A tervezéssel érintett terület léptékéből és elhelyezkedéséből fakadóan a 

szomszédos települések terveire nincs közvetlen hatással. Ez viszont is igaz, a 

szomszédos települések településrendezési eszközei sem hatnak közvetlenül a 

tervezési területre. 

2.5. A TERVEZÉSI TERÜLET TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI 

A tervezéssel érintett telek humáninfrastrukturális ellátottsága kiválónak nevezhető. 

Közvetlen környezetében több iskola (Hajós Alfréd Általános Iskola, Nagy László 

Általános Iskola és Gimnázium), óvoda (Gyermekmosoly Óvoda), könyvtár (Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtára) és egészségügyi intézmény (XX. kerületi 

szakorvosi rendelő) is megtalálható. A városközpont közelségéből eredően több 

szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóegység is fellelhető a terület közelében, 

melyek segítik a helyi lakosság igényeinek kielégítését.  

A tervezési területen gazdasági rendeltetésű épület funkcionális és fizikai bővítése 

tervezett, mely a helyi lakosság mennyiségi változását, vagy a jelenlegi 

humáninfrastrukturális ellátottság viszonyait nem befolyásolja.  

2.6. A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET GAZDASÁGI SZEREPE 

Pesterzsébeten a gazdasági ágazatok közül a legnagyobb arányt (27,9%) a 

kereskedelem képviseli. A szektorban jellemzően mikro-, illetve kisvállalkozásokról 

beszélhetünk, a közép- és nagyvállalkozások aránya igen csekély. A kerületben így 

jelentősebb munkaadók, melyek a térség szabad munkaerejét is kezelni tudják, 

illetve melyekhez a kisvállalkozók beszállítóként kapcsolódni tudnának, igen kis 

számban vannak jelen.  

A vegyes területfelhasználásba tartozó tervezéssel érintett telken 1998-ban épült fel 

az INTERSPAR Hipermarket, mely jelentős forgalomvonzó, nagyobb méretű 

kereskedelmi funkciójú létesítmény. Az épületet, kínálatát és egyéb funkcióit 2016-

ban újították fel csaknem kétmilliárd forintból. A terület gazdasági jelentősége 

magasnak mondható, ami a fővároson belüli regionális kereskedelmi, szolgáltató 

szerepet is képvisel. Az elmúlt években a hipermarket gazdasági mutatói stabilitást 

mutatnak.  

A XX. kerület más kerületekhez képest – több tekintetben - kevésbé kedvező 

gazdasági versenyképességi adottságokkal rendelkezik, így egy-egy nagyobb cég, 

mint a SPAR megtelepedése a kerültben több előnnyel jár. Az INTERSPAR a nyújtott 

szolgáltatásokon felül, jelentős foglalkoztatónak is mondható, mely szerep várhatóan 

a tervezett webshop kialakításával is csak erősödik. 
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2.7. A TERVEZÉSI TERÜLET KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA 

2.7.1.  Épített környezet vizsgálata 

A tervezési terület beépítésre szánt terület, ami jelenleg kereskedelmi és szolgáltató, 

gazdasági épületekkel beépített. A telek a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

tulajdonában áll, területe 16.677 m2, területfelhasználása Vt-H jelű vegyes terület 

(kiemelt jelentőségű helyi központ területe), építési övezeti besorolása Vt-H/Ln1. A 

telek jelentős hányadát az INTERSPAR Hipermarket földszintes (az észak-nyugati és 

dél-keleti sarokban földszint+1 emeletes) csarnoképülete foglalja el, melyhez az 

épület alatt, pinceszinten parkoló garázs is tartozik. Az 1998-ban, az országban 

hetedikként megnyitott, lapostetős hipermarketet 2016-ban újították fel. Az összesen 

több mint 6.500 négyzetméter alapterületű INTERSPAR eladótere 3.500 négyzetméter, 

mely két bejáraton át közelíthető meg.  

Az INTERSPAR-on kívül kisebb, földszintes, a főépülethez kapcsolódó, lapostetős 

kereskedelmi és szolgáltató egységek szolgálják ki a helyiek igényeit, melyek 

épületen belüli folyosóval kapcsolódnak a hipermarkethez. A kínálat szerint működik 

itt: kisállat kereskedés, elektronikai üzlet, patika, drogéria, és gyorséttermi vendéglátó 

egység is. A kereskedelmi funkcióhoz tartozó kültéri parkolóban alkalmi 

rendezvényeket is tartanak. 

  

4. ábra: A tervezési területen található épület fényképes bemutatása 
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A beépítési paraméterek vizsgálata  

A tervezési területen (részletes geodéziai bemérés nélkül, az adatszolgáltatásként 

kapott helyszínrajz alapján) a következő táblázatban mutatjuk be a jelenlegi állapot 

szerinti beépítési és zöldfelületi állapotot: 

 

A telken az építési övezet beépítési paraméterei alapján a megengedett 

legnagyobb beépítettség mértéke 45%. Ezt a kialakult állapot meghaladja, jelenleg – 

a 2016-os felújítás során történt 160 m2 épületterület bontása után – körülbelül 48%-os 

a beépítettség. A vizsgált területen az ingatlan zöldfelületi aránya csupán közelítő 

értékként adható meg, ugyanakkor a zöldfelületi minimumot tekintve 

megállapítható, hogy a kialakult állapot (kb. 10%) messze alulmúlja az előírt minimum 

35%-os zöldfelületi borítottságot. Az építési övezeti paraméterek szerint a szintterületi 

mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,5 m2/m2. A kialakult állapot ezt az 

értéket nem közelíti meg.  

Környező területek  

A tervezési terület környezetében főként 10 emeltes, közepes vagy jó állapotú 

panelépületek, valamint a telepszerű beépítéshez tartozó (alapszintű) földszintes, 

földszint+2 szintes intézményépületek találhatóak. Keletre egy lakópark 2-7 emeletes, 

újépítésű épületei, illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. egy gépháza áll. Délen 

jó állapotú földszintes, földszintes/egyemeletes kereskedelmi épületek találhatóak 

(McDonald’s, Penny), míg a Topánka utcán túl a településközpont vegyes beépítései 

találhatóak. A környező lakóépületek földszintjén többnyire kereskedelmi, szolgáltató 

és vendéglátó tevékenység folyik. 

Az épített környezet értékei  

A tervezési területen és közvetlen környezetében műemlék, műemléki jelentőségű 

terület, vagy műemléki környezet nem található. Fővárosi, vagy kerületi helyi védett 

épület/épületegyüttes sem érinti. A területen nincs sem nemzeti emlékhely, sem 

régészeti lelőhely.  

  

Telek területe 

(m2) 

Beépítés 

(m2) 

Beépítés felszín 

alatt (m2) 

Zöldfelület 

(m2) 

Összes beépített 

terület (m2) 

16677 ~8067 ~6575 ~1594 ~15184 

Vt-H/Ln1 Beépítettség 

(%) 

Beépítettség 

terepszint alatt (%) 

Zöldfelület 

mértéke (%) 

Szintterületi mutató 

(m2/m2) 

Az építési 

övezetben 

megengedett 

45 60 35 1,5 

Jelenlegi 

állapot 
~48 ~40 ~10 ~0,9 
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2.7.2. A természeti környezet és a zöldfelületi rendszer vizsgálata 

A tervezési terület – funkciójából fakadóan - nagyarányú beépítéssel és burkolt 

felületekkel rendelkezik. Az építési övezetének beépítési paraméterei szerint a 

legkisebb zöldfelületi mérték 35%, azonban ez ténylegesen csupán kb. 10%-os. 

Zöldfelületek a telek szélein találhatóak, ahol a gyepszintet cserjék és különböző 

fafajok is kiegészítik (Platanus, Celtis, Fraxinus, stb.). A Bíró Mihály utca, a Széchenyi 

utca déli szakaszán, valamint a János utca mentén is találhatunk utcafásításokat 

(ostorfa: Celtis, kőris: Fraxinus). A Csík István utcán, mely a vizsgált telek 

közhasználatra átadott része, szintén kezelt, közepes állapotban lévő zöldfelületek 

találhatóak vegyes korú faállománnyal. Itt több adventív gyom és cserjefaj is 

megjelent már, melyek eltávolítása, kaszálása nem csak esztétikai szempontból 

fontos.  

A tervezési területen nagy kiterjedésű felszín feletti parkoló is található, melynek 

fásítása megtörtént. A még fiatal faegyedek gondozása, szükség esetén pótlása 

állandó feladat.  

A tervezési terület környezetében a 

lakótelepek közhasználatú 

területein nagyobb kiterjedésű 

zöldfelületek találhatóak. Ezek 

állapota többnyire jó, ahol gyakran 

háromszintes növénytársulások is 

megjelennek. Legjellemzőbbek a 

nyárfélék (Populus), az ostorfa 

(Celtis), a juhar (Acer), az akác 

(Robinia), a hárs (Tilia) és a kőris 

(Fraxinus). A területen a zöldfelületi 

intenzitás érték azonban 

alacsonynak mondható (10-30%) a 

burkolatok és beépítések nagyobb 

arányának köszönhetően.  

A területen védett, vagy 

védelemre javasolt természeti érték 

nem található.  
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2.8. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

2.8.1. Közúti közlekedés 

A tervezési területet közvetlenül nem érintik a kerületi főúthálózati és gyűjtőút hálózati 

elemek. A hatályos Kerületi Építési Szabályzat közlekedési munkarésze alapján a 

legközelebbi gyűjtőút a Baross utca (tervezési területtől nyugatra). A legközelebbi II. 

rendű főút a Topánka utca és a Török Flóris utca. Előbbi által a Helsinki út érhető el, 

mely I. rendű főút, utóbbi által a Nagysándor József utca – II. főút – és a Határ út – I. 

rendű főútvonal.  

 
5. ábra: Közúti közlekedés (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 

A tervezési terület kereskedelmi épületének gazdasági kiszolgálása a János utcáról 

történik. Az üzletbe érkezők a Bíró Mihály utcáról közelíthetik meg a hipermarket előtt 

kialakított felszíni, valamint a hipermarket alatt, pinceszinten található parkolókat. 

2.8.2. Közösségi közlekedés 

A tervezési területet közvetlenül nem érintik a közösségi közlekedési hálózat elemei. A 

legközelebbi buszmegálló mely gyaloglási távolságban van, a Topánka utcában, 

illetve az Ady Endre utcában található. A megállókban a buszok széles skálája 

érhető el: 23, 23E, 35, 66, 66E, 119, 148, 166, melyek által a Határ úti metró (66, 66E), 

Kőbánya-Kispest vasútállomás (148), a Boráros tér (23, 23E), Soroksár, Pestszentimre és 

a Ferihegyi vasútállomás (166) is megközelíthető. A H6-os HÉV Pesterzsébet-felső 

állomása a tervezési terület északi szélétől gyalogló távolságban van. A buszok 

segítségével a közeli vasútvonal (Budapest-Kelebia) is könnyen megközelíthető. 

Kötöttpályás közlekedés legközelebb a Török Flóris utcán halad, ahol az 51-es és 52-

es villamos közlekedik. Előbbivel a Mester utca/Ferenc körút és a Nagysándor József 

utca, míg utóbbival a Határ úti metrómegálló elérhető. Elmondható tehát, hogy a 

vizsgált terület kiváló közösségi közlekedési adottságokkal rendelkező területen 

található.   



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros XX. kerület, 170204/85 hrsz. alatti ingatlan 

területére 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 24 

 

 
6. ábra: Közösségi közlekedés (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 

2.8.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros közlekedés 

számára kiépített infrastruktúra 

Pesterzsébet területén még 

hiányos, összefüggő hálózatot 

sok esetben nem alkot. Ez alól 

kivétel a tervezési területtől délre 

található Topánka utca, 

melynek érintett szakaszán 

kerékpárút fut, ami a Helsinki 

úton át kapcsolatot teremt a 

Belváros és Csepel irányába is. 

Északi irányban a Török Flóris 

utca kerékpározásra javasolt 

útvonal.  

A tervezési terület határoló közterületeken kétoldali, megfelelő méretű járda 

található, melyet zöldsáv is kísér. A tervezéssel érintett telek dél-nyugati határán futó 

Csík István utca – mely a telek közhasználatra átadott része - csupán gyalogos és 

alkalmi kerékpáros forgalmat bonyolít le, ahol gondozott zöldsáv és padok biztosítják 

a gyalogosok kényelmét. A Bíró Mihály utcán jelzett gyalogos átkelő a közelben 

nincs. A közeli, nagy forgalmú Topánka utcán történő gyalogos átkelés 

jelzőlámpával nem szabályozott.  

  

7. ábra: Kerékpáros közlekedés (Forrás: openstrretmap.hu) 
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2.8.4. Parkolás 

A Széchenyi utca mentén a parkolás nem megengedett, a Bíró Mihály utcán – az 

INTERSPAR telkéhez kapcsolódóan - a merőleges parkolás biztosított, míg a János 

utcában a párhuzamos parkolás lehetséges a KRESZ szabályait betartva. A 

tervezéssel érintett telken belül mélygarázs, valamint nyíltszíni parkolási lehetőség is 

biztosított, mely alapvetően a funkcióhoz kapcsolódó forgalmat kiszolgálja. 

2.9. KÖZMŰ VIZSGÁLAT 

A vizsgált telek a kerületközponthoz közel található, kereskedelmi és szolgáltató 

egységekkel beépített. A tervezési terület és környéke teljes közművesítéssel 

rendelkezik.  

2.9.1. Vízellátás 

A vízellátásról és az oltóvízigény biztosításáról, valamint a hálózat karbantartásáról a 

Fővárosi Vízművek Zrt. gondoskodik. A tervezési terület az 56. számú „Széchenyi 

nyomászónába” tartozik. A hálózat megtáplálása a Széchenyi utcai gépház által 

biztosított, mely a tervezési területtől keletre található telken áll. A gépházhoz egy DN 

700 mm-es főnyomóvezeték érkezik.  

 

 
8. ábra: Vízellátás (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 
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2.9.2. Csatornázás (Szennyvízelvezetés – Csapadékvíz elvezetés) 

A tervezési területhez közvetlenül csatlakozóan egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna 

(90/135) és egy egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna húzódik az alábbi ábra szerint: 

 
9. ábra: Csatornázás (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 

2.9.3. Villamosenergia ellátás 

A tervezési területet határoló közterületek mentén 10kV-os földkábel, valamint 

közvilágítási földkábel húzódik. A Csík István utca egy szakaszán szintén 10kV-os 

földkábel fut a tervezési területdél-nyugati oldalán lévő két 10/0,4 kV-os 

transzformátorig. A vizsgált telekkel szomszédos telken szintén 10/0,4 kV-os 

transzformátor található.  

 
10. ábra: Villamosenergia ellátás (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 
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2.9.4. Földgázellátás 

A tervezési terület déli részén távhő elosztó vezeték és kisnyomású gázvezeték 

található.  

11. ábra: Földgáz és távhő ellátás (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 

2.9.5. Elektronikus hírközlés 

A vezetékes hírközlés vezetékei a Széchenyi és a Bíró Mihály utcán egyaránt 

haladnak, melyet kiegészítenek a vezeték nélküli szolgáltatók. A János utcán a 

tervezési terület észak-keleti határához közel egy mikrohullámú antenna, dél-keleti 

határához közel egy másik Telenor mikrohullámú antenna található. A körzet 

területén valamennyi vezeték nélküli táv-szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 

biztosítani. 

12. ábra: Elektronikus hírközlés (Forrás: KÉSZ helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész) 

  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros XX. kerület, 170204/85 hrsz. alatti ingatlan 

területére 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 28 

 

2.10. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

A Magyar Állami Földtani Intézet – Magyarország felszíni földtana c. térképe alapján 

a tervezési terület talaját a felső-pleisztocén időben keletkezett folyóvízi - eolikus 

homok alkotja. A talaj építésföldtani adottságait Budapest mérnökgeológiai 

térképének építés alkalmassági rétege alapján több csoportra lehet osztani. A telek 

nagy része beépítésre 4-5 szintig alkalmas. Észak-keleti csücske beépítésre 4-5 szint 

felett is alkalmas, míg dél-nyugati területeinek többszintes beépítése gazdaságtalan.  

  

 

 

 

 

 

A területet felszíni vízfolyás nem érinti. A felszín alatti vizek állapota szempontjából 

Pesterzsébet a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny besorolású. A 

kerületet felszín alatti vízbázis és hidrogeológiai védőterület nem érinti. A vizsgált 

területen a talajvízszint mélysége – a Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország 

talajvíz térképe alapján – 4 - 8 méter. A tervezési terület belvizesedésre nem 

hajlamos.  

A XX. kerület a 4/2002. (X.7.) KVVM rendelet alapján a „Budapest és környéke” 

légszennyezettségi agglomerációba sorolódik. A levegőminőség kerületi átlagban 

enyhén szennyezettnek minősül. Főként az esetenként megnövekvő nitrogén-dioxid 

és a szálló por koncentráció jelent problémát. A légszennyező források jellemzően: 

- a fő közlekedési útvonalak (Nagykőrösi út, Helsinki út, Határ út) - ezek a 

tervezési területtől viszonylag távolabb esnek, így hatásuk is mérsékeltebben 

jelentkezik, 

- telephelyek pontszerű kibocsátása – ezeknek nincs közvetlen hatása a 

tervezési területre, 

- a téli időszak alatt a lakossági fűtésből eredő szennyezőanyag-kibocsátás  

- időszakos, eseti bűzterhelés  

A zaj és rezgésterhelés szempontjából leginkább a közúti és közösségi közlekedésből 

származó hatások jelentősek a kerületben. A vizsgált telek közelében a Topánka utca 

küszöbérték feletti sávba eső egész napos közúti zajterheléssel érintett. Azonban a 

tervezési területet e zaj- és rezgéshatások már csökkentett mértékben érintik. A vasúti 

és légi közlekedésből eredő zaj mértéke nem számottevő. Zajterhelési konfliktus a 

tervezési területen nincs.  

Budapesten a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, működtetése 

alapvetően fővárosi önkormányzati és nem kerületi feladat, így a XX. kerületben is a 

Fővárosi Önkormányzat az FKF Zrt.-n keresztül biztosítja a hulladékkezelési 



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros XX. kerület, 170204/85 hrsz. alatti ingatlan 

területére 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 29 

 

közszolgáltatás ellátását, vagyis a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, 

elszállítását valamint kezelését. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a papír, 

műanyag, fém és üveg frakciók elkülönített gyűjtésére van lehetőség, míg a házhoz 

menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer a XX. kerületben közel 100%-os 

lefedettségű. 

2.11. KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi. CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet 

alapján a belügyminiszter 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. számú mellékletében 

Budapest XX. kerületét I. katasztrófavédelmi osztályba sorolta. A tervezési területet a 

Budapesti Agglomeráció Településrendezési tervének 3.18. sz. melléklete szerinti 

földtani veszélyforrás területek övezete nem érinti.  

Az alábányászott területek, barlangok, csúszás és süllyedésveszélyes területek 

meghatározásának szempontjából elmondható, hogy a tervezési területen a TSZT 5. 

sz. – Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek – 

tervlapja alapján karsztos területek, alábányászott területek, barlangok és pincék 

területe, csúszás- és süllyedésveszélyes területek nem találhatóak. Katasztrófavédelmi 

szempontból – nem lokális, hanem általános - veszélyeztető hatásként 

jelentkezhetnek az egyre gyakoribbá váló rendkívüli időjárási jelenségek és az általuk 

okozott károk. A tervezési területen a nagy arányú burkolt felületek és 

nagykiterjedésű lapostetős beépítések miatt különösen fontos a hirtelen lehulló 

csapadékmennyiség megfelelő elvezetése és kezelése. Magyarország földrengés-

veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján készült. A szeizmicitás 

alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői mellett 

figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talaj 

vízszinthelyzetét. Az adatok alapján Pesterzsébet területén 1,1-1,13 m/s2 a maximális 

horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő 

magyarországi értékek átlagát mutatja. A tervezési területet természetes vízfolyás 

nem érinti, így nagyvízi meder, árvízvédelmi vonal, vagy műtárgy nem található 

területén. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.16. sz. 

mellékletében rögzített rendszeresen belvízjárta területek övezete nem érinti a 

tervezési területet. A TSZT 5. és 6. sz. szerkezeti tervlapjai alapján a tervezési területen 

Országos vízminőség-védelmi övezetek, karsztos területek, hidrogeológiai 

védőterületek és víztermelő kutak nem találhatóak. A vizsgált területet kedvezőtlen 

morfológiai adottságok, mélységi és magassági korlátozások nem érintik. A területen 

egyéb tevékenységből adódó korlátozások nincsenek érvényben.  

2.12. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A vizsgálat során feltárt körülmények alapján megállapítható, hogy a tervezett 

módosításnak különösebb akadálya nincs. A tervezési feladat keretében a hatályos 

Kerületi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

szükséges.  
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3. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA – BEÉPÍTÉSI TERV 

A tervezett módosítás célja a hatályos Kerületi Építési Szabályzatban, a jelenlegi 

Vt-H/Ln1 jelű építési övezet övezeti paraméterei között meghatározott maximális 

45%-os beépíthetőség növelése a tervezési terület vonatkozásában. Ezt az értéket a 

beépítettség a telken – a kialakult állapot szerint – jelenleg is meghaladja. Ennek oka 

nem a szabálytalan túlépítés, mivel korábban az INTERSPAR épületének 

megépítésekor (20 éve) a megengedett beépíthetőség még 60% volt. Ezt az értéket 

nem használták ki, 2016-ig kb. 50%-os volt a telek beépítettsége. 2016-ban egy 

nagyobb átépítés keretében, kívül elbontásra került egy kb. 160 m2-nyi előtető és így 

alakult ki a jelenlegi 47-48% körüli beépítettség. A korábbi 60%-os maximális 

beépíthetőség miatt a telken a jelenlegi beépítettség szerzett jog, de a jövőbeni 

építési engedélyköteles, vagy a beépítettséget befolyásoló egyéb tevékenységek 

érdekében, célszerű a kialakult valós állapot és a helyi építési előírások közötti 

összhang megteremtése. 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a beépítési maximumot a 170204/85 hrsz-ú 

telkén a jelenlegi 45%-ról 50%-ra kéri emelni. Ennek oka részben a fent bemutatott 

kialakult állapot, részben pedig a beépítettség tervezett minimális növelése, melynek 

keretében a János utcai oldalon, az épülethez csatlakozóan egy új „webshop” 

funkcióhoz kötődő fedett rakodótér kialakítása (előtető) tervezett. Az 50%-os 

beépítési maximum nem ellentétes az OTÉK általános előírásaival, mely szerint Vt jelű 

építési övezetben 80%-os lehetne a maximális beépíthetőség. 

 

A Vt-H/Ln1 jelű építési övezetben meghatározott minimális zöldfelület jelenleg 35%. A 

vizsgálat keretében megállapítást nyert, hogy a kialakult állapot szerint csak a telek  

kb. 10%-a zöldfelület. Az előírt 35%-os minimális zöldfelület – a beépítési maximumhoz 

hasonlóan – jóval az INTERSPAR épületének megépítése után került meghatározásra. 

A jelenlegi állapot nem a közelmúltban alakult ki, a 10% körüli zöldfelület az elmúlt 20 

év gyakorlata. Mivel az elsődleges cél a kialakult valós állapot és a helyi építési 

előírások közötti összhang megteremtése, így javasolt a zöldfelületi minimumértéket is 

a valós állapothoz igazítani és az OTÉK-ban is megengedett 10%-ban meghatározni. 

Hangsúlyozandó, hogy a javasolt módosítás nem jár valós zöldfelületek 

megszüntetésével, csak a hosszú ideje kialakult valós állapothoz illeszkedik. 

Tekintettel arra, hogy az érintett Vt-H/Ln1 építési övezet a kerület más részein is 

alkalmazott, a tervezési területre új „Vt-H/Ln1/2” jelű építési övezet kijelölése 

javasolt, mely építési övezetben a maximális beépíthetőség 50%-ban, míg a 

minimális zöldfelület – a kialakult állapothoz illeszkedve – 10%-ban kerül 

meghatározásra. 
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4. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ - A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A 

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTANDÓ ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

A tervezett módosítás a hatályos Településszerkezeti tervet nem érinti. 

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

A tervezett módosítás a Kerületi Építési Szabályzatot és mellékletét a Szabályozási 

Tervet (KÉSZ 2.a melléklete) is érinti, az alábbiak szerint: 

4.1.1. A Szabályozási terv javasolt módosítása 

A tervezési terület vonatkozásában új településközponti vegyes (Vt) építési övezet 

kijelölése szükséges, mivel a jelenlegi Vt-H/Ln1 építési övezet más területekre is 

kiterjed, ezért nem elég csak az adott építési övezet építési paramétereit módosítani, 

hanem egy új, specifikus építési övezetet kell kijelölni, mely alapvetően megegyezik 

a korábbi építési övezettel, kivéve a beépítettségi maximumot - amely 45%-ról 50%-ra 

nő – és a zöldfelületi minimumot – amely 35%-ról 10%-ra csökken. Az új építési övezet 

jele: Vt-H/Ln1/2. 

A Szabályozási terv egyéb módosuló elemei: 

- Az SZT-n meghatározott elő- és oldalkertek úgy módosulnak, hogy a Bíró 

Mihály utca felől és a János utca felől egységesen 5,0 m-es előkert kerül 

meghatározásra, míg a Széchenyi utca és a Csík István utca (közhasználat 

számára átadott magánterület) felől megszűnik az előkert. A bemutatott 

módosításokat a kialakult állapot indokolja. 

- A rajzról lekerül az építési hely jelölése, helyette az építési hely – a fent 

bemutatott módosítások alkalmazásával – szövegesen kerül meghatározásra. 

A kéken sraffozott (az általánostól eltérő) építési hely szintén lekerül a rajzról, 

mivel az a hatályos terv jelmagyarázatában sem szerepel, így alkalmazása 

jogbizonytalan helyzetet teremt. 

4.1.2. A kerületi építési szabályzat (KÉSZ) javasolt módosítása 

A tervezett új építési övezet bevezetése miatt a KÉSZ szövege is kisebb technikai 

módosítást igényel. A KÉSZ 35. §-a tartalmazza a Vt-H jelű építési övezetek előírásait, 

melyben változást csak a tekintetben javasolunk, hogy a Vt-H/Ln1 építési övezetre 

vonatkozó előírások egészüljenek ki a Vt-H/Ln1/2 építési övezet nevesítésével is, ezzel 

is biztosítva az építési paramétereket nem érintő egyéb előírások változatlan 

alkalmazását. A tervezett módosítás a KÉSZ 35. §-ának (8a) és (9) bekezdéseit érinti. 

Ezen felül a KÉSZ 1. melléklete is módosul az „Építési övezetek és övezetek 

szabályozási határértékei” vonatkozásában. A melléklet 8. pontja kiegészül az új  

Vt-H/Ln1/2 építési övezettel. A tervezett módosítások részletesen az alábbiakban 

kerülnek bemutatásra.  
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4.1.3. A hatályos KÉSZ módosítás jóváhagyandó munkarészeinek tervezete 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (......) önkormányzati rendelete 

a Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § (1) bekezdés, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontban és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

A Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 35. 

§ (8a)-(9) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„(8a) Vt‐H/Ln1, Vt‐H/Ln1/2, Vt‐H/Ln3, Vt‐H/Ln4 jelű építési övezetek területén épület 

földszintjén lakás nem helyezhető el. 

(9) A Vt‐H/Ln1 és Vt‐H/Ln1/2 jelű építési övezetek a szabadonálló beépítésű 

központ területei.” 

 

2. § 
 

A R. 35. §-a az alábbi (9a) bekezdéssel egészül ki: 

„(9a) A Vt‐H/Ln1/2 jelű építési övezetben 

a) a Bíró Mihály utca felől és a János utca felől az előkert mérete 5,0 m; 

b) a Széchenyi utca felől az előkert mérete 0,0 m; 

c) az oldalkert mérete 7,0 m, melyet közhasználat céljára átadott területként 

javasolt kialakítani a 2. a. mellékleten jelölt módon.” 

 

3. § 
 

A R. az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékeit tartalmazó 1. 

mellékletének 8. pontja az alábbi Vt‐H/Ln1/2 építési övezettel egészül ki: 
 

Építési  
övezet  

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telek terület 
( m2 ) 

Beépítési  
mód 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke 
( % ) 

Épületmagasság 
( m ) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

( % ) 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 
( % ) 

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke      
( m2/m2 ) 

Legkisebb 
Legnagyob

b 
Általános 

Parkolásra 
fordítható 

Vt-H/Ln1/2 5000 szabadonálló 50 6,0 15,0 10 60 1,5 0,75 
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4. § 
 

A R. a Szabályozási tervet tartalmazó 2. a. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete szerinti tartalom lép, az 1. melléklet jelmagyarázatán „Módosítással érintett 

terület”-ként jelölt terület tekintetében. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon, 2018. … …-én/án lép hatályba. 

 

Budapest, 2018. …... 

 

 

      Szabados Ákos Dr. Demjanovich Orsolya 

      polgármester                            jegyző 
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4.2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK VISZONYA A MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL 

A tervezett építési övezeti módosítás megvalósíthatóságának feltétele, hogy a 

javasolt paraméterek megfeleljenek a magasabb szintű tervekben meghatározott 

kereteknek. A javasolt paraméterek az OTÉK előírásainak megfelelnek, de az értékek 

a TSZT és az FRSZ előírásainak tükrében is vizsgálandók. 

4.2.1. TSZT előírás a zöldfelületi átlagérték kapcsán 

A TSZT jellemzően az egyes területfelhasználási egységek tekintetében meghatároz 

zöldfelületi átlagértékeket. Nem kivétel ez alól a Vt-H jelű, kiemelt jelentőségű helyi 

központ területe sem, ahol a TSZT 20%-ban határozza meg a legkisebb zöldfelületi 

átlagértéket. 

4.2.2. TSZT és FRSZ előírások a maximális beépítési sűrűség kapcsán 

A TSZT alapján, a Vt-H területfelhasználási egységeken belül, a beépítési sűrűség 

általánosan – OTÉK-tól eltérően – 1,25 és 5,75 értékek között került meghatározásra a 

Főváros területén. A módosítással érintett területen az FRSZ 1. melléklete szerint a 

beépítési sűrűség (bs) 2,25 értékben került meghatározásra, melyből 

• a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciókra (bsá) 

1,5 érték vehető igénybe, míg 

• a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló férőhelyek elhelyezésére (bsp) 

0,75 érték vehető igénybe. 

4.2.3. A bemutatott TSZT és FRSZ előírásoknak való megfelelés igazolása 

  

                 FRSZ 1. melléklet – részlet                        Tervezett szabályozási terv – részlet  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros XX. kerület, 170204/85 hrsz. alatti ingatlan 

területére 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 37 

 

FRSZ – Vt-H 

Sűrűség Terület Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp m2 Általános Parkoló 

1,50 0,75 56 380 84 570 42 285 
 

KVSZ 
     

Építési övezet 

/övezet jele 
Terület m2 

Szintterületi mutató 

megengedett legnagyobb 

mértéke m2/m2 

Építhető szintterület m2 

Szma Szmp Általános Parkoló 

Vt-H/Ln1 32 536 1,50 0,75 48 804 24 402 

Vt-H/Ln1/2 16 677 1,50 0,75 25 016 12 508 

Kt-Zk-1 2 601 0,03 0,00 78 0 

Kt-Kk 4 566 0,00 0,00 0 0 

Összesen: 56 380 
  

73 898 36 910 
 

Bsa | Szma 

84 570 > 73 898 megfelel Tartalék (m2) 10 672 

Bsp | Szmp 

42 285 > 36 910 megfelel Tartalék (m2) 5 375 

 

Zöldfelületi átlagérték (TSZT): 20% 

Építési övezet 

/övezet jele 
Terület (m2) 

Zöldfelület legkisebb 

mértéke (%) 

Zöldfelület legkisebb 

nagysága 

Vt-H/Ln1 32 536 35% 11 388 

Vt-H/Ln1/2 16 677 10% 1 668 

Kt-Zk-1 2 601 60% 1 561 

Kt-Kk* 4 566 0% 0 

Összesen 56 380 26% megfelel 
 

* A Kt-Kk övezetben a valóságban kialakult állapot szerinti út menti zöldfelületek 

beszámíthatók lennének, de pontos geodézia hiányában ezekkel nem számoltunk, 

mivel a TSZT szerinti 20%-os zöldfelületi átlagértéket a terület ezek nélkül is 6%-kal 

felülmúlja. 

  



Telepítési tanulmányterv – Budapest Főváros XX. kerület, 170204/85 hrsz. alatti ingatlan 

területére 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 38 

 

5. A JAVASOLT VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI KÖZLEKEDÉS, 

KÖZMŰFEJLESZTÉS, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI IGÉNYE 

5.1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

A tervezési terület személygépjárművel történő megközelítése a Bíró Mihály utca felől 

történik. A gépjárművek elhelyezésére egy kültéri, illetve egy az épület alatt 

elhelyezkedő parkolóban van lehetőség, melyek kapacitása megfelelő.  

Az INTERSPAR gazdasági és logisztikai kiszolgálása a János utcáról történik. Az új 

webshop funkcióhoz kapcsolódó előtető kialakítása is ide tervezett, mivel ezen 

terület a teherforgalom számára már előkészített. A János utca forgalma jelenleg 

elbírja az INTERSPAR-t kiszolgáló teherforgalmat, amin várhatóan az új funkció sem 

változtat, mivel az napi szinten nem generál jelentős többlet forgalmat. 

Közösségi közlekedés tekintetében a terület jól ellátott, nem igényel további 

fejlesztést. 

A biztonságosabb gyalogos átkelés elérése érdekében megfontolásra javasolt új 

gyalogátkelőhelyek felfestése a Bíró Mihály utca és a Széchenyi utca, valamint a Bíró 

Mihály utca és Csík István utca találkozásánál. 

5.2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

A közművek vizsgálata során bemutatásra került, hogy a szükséges közmű 

infrastruktúra a területen biztosított. A tervezett tető-hozzáépítés további 

közműfejlesztést nem igényel.  

5.3. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA IGÉNYEK 

A tervezett fejlesztés gazdasági jellegű. Társadalmi jelentőségű változások a 

beruházás során nem várhatóak, így nincs szükség a humáninfrastrukturális 

szolgáltatások megváltoztatására. 

6. A JAVASOLT VÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÉS ZÖLDFELÜLETI HATÁSAI 

Környezeti hatások, javaslatok:  

A tervezési terület jelenleg is beépített, gazdasági funkciójú vegyes, helyi központi 

terület. Jelen módosítás keretén belül a maximális beépítettség mértéke minimálisan 

módosul (+5%-al). A tervezett fejlesztés keretében ezt a többletet részben a kialakult 

állapot megtartására, részben pedig egy kisebb előtető elhelyezésére kívánják 

felhasználni. A változás önmagában nem hordoz a környezet terhelő jelentős 

mértékű hatást, mivel a tervezett előtető az épület hátsó részén, a kiszolgálást 

biztosító oldalán, már jelenleg is burkolt felület fölé kerülhet elhelyezésre. 
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Zöldfelületi hatások, javaslatok:  

A tervezési területen az előírt legkisebb zöldfelület mértéke jelenleg 35%, melyet a 

telken belüli valós zöldfelületi arány (~10%) nem ér el. A kialakult állapot, 

gyakorlatilag az INTERSPAR megépülése óta fenn áll. Figyelembe véve a beépített 

telekterületet és a kialakított, burkolt parkoló felületeket, nem látszik reális esélye 

annak, hogy a kialakult zöldfelületi arány belátható időn belül jelentősen 

növekedjen. 

Tervezői javaslat, hogy mérlegelve a telek városközponti szerepet erősítő funkcióját, 

a tervezési területen a valós állapot és a vonatkozó előírások összhangját 

megteremtve, a minimális zöldfelületi arány 10%-ra módosuljon, mely módosítást az 

OTÉK is lehetővé tesz. 

Fontos, hogy a javasolt módosulás nem jár meglévő zöldfelületek megszüntetésével. 

Igaz ez a tervezett előtető esetében is, mivel a fejlesztés már burkolt területen 

valósulhat meg. 

 

A javasolt módosítás mellett továbbra is kiemelt feladat a telek jelenlegi 

zöldfelületeinek fenntartása, mely a kültéri parkolók fiatal faegyedeinek kezelését, 

védelmét, esetleges pótlását is érinti. 

7. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A tervezési területet nem érinti sem örökségi, sem környezeti érték. 
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