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ÖSSZEFOGLALÓ
A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tervezési területek lehatárolása:
1. terület: Budapest, 20. kerület, Határ út – Mártírok útja – Balassa utca – Köteles utca által határolt terület
2. terület: Budapest, 20. kerület, Duna-parti sétány határolt területe
3. terület Budapest, 20. kerület, Barca köz területe

Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása
A terv elsődleges célja a hatályos Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása
1.
2.
3.
4.

a lakás rendeltetés feltételeinek feltárása és az ennek megfelelő építésjogi követelmények
meghatározása, annak érdekében, hogy a területen 20 lakásos lakóépület elhelyezhető legyen.
a Duna-parti sétány szabályozásának felülvizsgálata az elkészült tervek alapján, és a kiszabályozott
közterületek elépítése miatt, azaz a területen álló és hosszútávon megmaradó épületek miatt.
a Barca köz területén a közterület fenntartásának vagy megszüntetésének feltárása és ennek
megfelelő építésjogi követelmények meghatározása
A KÉSZ elmúlt években történt módosításainak egységes szerkezetbe foglalása

A célok megvalósítása érdekében pontosítani kell az építés szabályait.
A változtatások célja, hogy a területek beépítései, közterületei illeszkedjenek a környezet történeti, városképi
hagyományaihoz, biztosított legyen a területekre vonatkozó jogszabályok közötti összhang, valamint
biztosítottak legyenek a területek fejlesztéséhez szükséges építésjogi feltételek.
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület:
•

•

•
•
•

a településrendezési tervek kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan
településrendezési körülményeket, amelyek a településrendezési eszközök módosítását követően nem
tennék lehetővé a terület tervezett fejlesztését
Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT), az FRSz és a kerületei szabályzat alapján
o az 1. terület „Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)” területbe,
o a 2. terület „Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek)” területbe,
o a 3. terület „Kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) területbe tartozik.
a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosításával a területek fejlesztéséhez szükséges beruházások
építésjogi követelményei biztosíthatók;
közlekedési szempontból a meglévő és a tervezett közlekedési kapcsolatok megfelelő megközelítést
biztosítanak, a területek közlekedési feltárása biztosítható
a közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldott, illetve a konkrét
igényekkel összehangolható.

Az adottságok, illetve a megoldandó feladatok (elhelyezhető rendeltetések köre) a településrendezési tervek
javaslataiban kezelhetők.
Az 1. terület vonatkozásában az Önkormányzat Képviselőtestületének a fejlesztés befogadásáról hozandó
döntésének alapjául, - a településrendezési szerződés megkötése előtt - a beruházó által elkészíttetett
Városrendezési tanulmányterv szolgál. Pesterzsébet Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fejlesztési
elképzelést támogatta.
A 2. terület vonatkozásában a területre közösségi tervezés mellett megvalósított tanulmány szolgál, melyet az
Önkormányzat készíttetett.
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A 3. területre vonatkozóan az Önkormányzat Képviselőtestülete támogatta az elképzelést és a jelen módosítás
tervezési feladatának szabta.

Az eljárásra vonatkozó megállapítások:
A hatályos Kerületi Építési Szabályzat módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.
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RENDELET TERVEZET

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (......) 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 Képviselőtestülete 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. § (3) bekezdésében és (5) bekezdésének 6) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatáról szóló
26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészül:
„22/A. Építési övezetekre vonatkozó általános előírások” alcímmel
(2) A R. kiegészül a 22/A § bekezdésekkel:
„22/A §. A lakás hasznos alapterülete legalább 30 m2.
2. §
A R. 36. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Vi‐2/L jelű építési övezetek területén a rendeltetési egységek száma legfeljebb minden teljes 100 m2
telekterület után egy darab lehet, kivéve, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek”.
3. §.
(1) A R. 36. §-a (8) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a Határ út menti teleksor telkein minden teljes 50 m2 telekterület után egy darab lakás helyezhető el.”
(2) A R. 36.§-a (8) bekezdése következő e) és f) ponttal egészül ki:
„e) a Határ úttal határos telkeken a földszinten lakás nem létesíthető.
f) Új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése, átépítéssel egybekötött felújítása, átépítése, önálló rendeltetési
egység rendeltetésének, méretének, számának megváltoztatása, esetén a zaj- és rezgésvédelmet kell biztosítani,
amennyiben a zajterhelés a megengedett határértéket meghaladná.”
4. §.
A R. 36. § (8) bekezdése a) pontja hatályát veszti.
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5. §
A R. a Szabályozási tervet tartalmazó 2. a. melléklete kiegészül jelen rendelet 1. és 2. mellékletével
6. §
A R. 4. melléklete táblázatának 3.oszlopa hatályát veszti.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon, 2020. … …-én/án lép hatályba.
Budapest, 2020. …...

polgármester

jegyző
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Budapest Fõváros XX. ker. Pestszenterzsébet
Kerületi Építési Szabályzatának módosítás 2020
Szabályozási javaslat Dunaparti terület

ÉDRV távlati nyomvonala (térszín alatt)
Megszûnõ kötöttpályás közlekedés (hév, villamos)

Vá

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Belterületi határ

Településtervezés:

Dátum: 2020.12.hó Lépték: 1:1500

Máyer Andrea
TT/1 É 01-1521

Telekhatár
182098
155,5

Helyrajzi szám
Magassági pont (mBf.)
Meglévõ épület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
A térkép kizárólag a településrendezési eszköz készítésére használaható fel.
Méretek a helyszínen ellenõrizendõk.
Ez a terv az Obeliszk Kft szellemi tulajdona..
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Indoklás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6)
bekezdés 6. pont értelmében a Kerületi Önkormányzat felhatalmazást kapott kerületi építési szabályzat
megállapítására.
A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének (továbbiakban
KÉSZ) területén belül a vizsgált tömbökben szükségessé vált módosításokat új, az Önkormányzat képviselőtestülete által támogatott lakossági igények indokolták, valamint a Duna-parti Sétány esetében a tervezett
közterület elépítése.

Részletes indoklás
1. §
A lakások legkisebb méretének szabályozását a módosítás 2 pont indokolja.
2. §
Lakossági kérés alapján a Határ út menti Vi-2/L intézményi területek építési övezetében a rendelet módosítása
lehetővé teszi, hogy lakás épüljön.
3. §.
A lakossági kérést megalapozó telepítési tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően a Határ út menti telkeken
az elhelyezhető lakások számának pontosítása szükséges. Fontos szempont az egészségügyi és környezetvédelmi
követelmények betartása, így a lakások létesítését a földszintes a rendelet nem teszi lehetővé, illetve előírja, hogy
a zaj-és rezgés védelmet a lakások létesítése esetén megoldani.
4. §.
A rendelkezés törlése amiatt szükséges, mert az övezeti előírások közé került.
5.§
A módosítással érintett területek szabályozásainak rajzai.
6.§
Önkormányzati érdekből hatályon kívül helyezett parkolást érintő rendelkezés.
7.§
Hatályba lépésről szóló rendelkezés.

11

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat
Képviselő‐testületének
26/2015. (X.21.) Önkormányzati rendelete
a Kerületi Építési Szabályzatról
(Egységes szerkezetben a 28/2016. (X.26.) ör., a 2/2017. (II.16.) ör., a 34/2017 (XI.15.) ör., a
18/2018 (VI.21.) ör., az 1/2019. (I.25.) ör., a 7/2020. (II.26.) ör., és a ..… /2020. (..……)
önkormányzati rendelettel)

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 és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdésében és (5)
bekezdésének 6) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
-

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, részvételi szándékáról
nyilatkozó államigazgatási szervek Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság, Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya,
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága, Pest Megyei Kormányhivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti
Bányakapitányság, Nemzeti Média‐és Hírközlési Hatóság, ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal),

-

a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzat (Budapest Főváros Önkormányzata), és az
érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc‐Pestszentimre Önkormányzata, Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzata, Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata),

-

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály, Építésügyi Osztálya

véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
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ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.

A rendelet területi hatálya

1.§
(1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendeletet a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 17/2019. (V.21.) ör rendeletével
a településkép védelméről együtt kell alkalmazni.
(3) E rendelet hivatkozásai utalnak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendeletre (továbbiakban: OTÉK).

2.
2.§

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

1.

Átmeneti tartózkodás: rövid időtartamú tartózkodás, tipikusan napi vagy heti időtartam (szálláshely
igénybevétele esetén).

2.

Egyéb sátor: nem üdülést szolgáló sátor

3.

1

4.

Kerületi jelentőségű kerékpáros infrastruktúra: meglévő kiszolgáló utakon forgalomtechnikai eszközökkel
kialakított kerékpáros nyomvonalak.

5.

Kegyeleti épület: Elhunytat megillető tisztelet adására szolgáló épület.

6.

Kisipar: kézi szerszámokkal és egyszerűbb gépek alkalmazásával műhelyekben űzött árutermelő ipari
tevékenység.
2

6a.

Konténer: Szállításhoz, raktározáshoz használatos alapozás nélküli nagyobb tartály, (zárt)
szállítótartály, dobozszerkezet.

7.

Környezetbarát termelői funkció: olyan gazdasági tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot
nem igényel és a környezet egyik elemét sem terheli a külön jogszabályokban meghatározott kibocsátási
határértékeket meghaladó mértékben.

8.

Közhasználat céljára átadott terület: Telek – Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával kötött
külön szerződés keretei között – közhasználatra megnyitott része.

9.

Közműmentes élettér: a fa tövének közepe és a közművezeték tengelye közti távolság, amely a fa
gyökerének védelmét biztosítja a közművezeték fektetésével és cseréjével járó földmunka ellen. A
közműmentes élettér felszíni vetületének legfeljebb 60%‐án lehet vizet át nem eresztő burkolatot
létesíteni.

10.

Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal: a 2. a. jelű mellékleten jelölt meghatározott
eltérésekkel szabályozott építési vonaltól maximum 10,0 m‐el hátrahúzottan kell új épület homlokzatát

1

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

2

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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minimum a jelzett hossz 50%‐án elhelyezni.
10a.

3

11.

Pavilon: Közterületen lévő, szilárd térelemekkel körülhatárolt, alapozás nélküli, talajhoz rögzített, illetve
azon álló, legfeljebb 20 m2 alapterületű építmény.

12.

Szintterületi mutató (szm): Az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes
építhető bruttó szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és kizárólag az épületen
belül elhelyezhető parkolók– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli elhelyezésére
igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).

13. 4 Útsorfa: 220 cm törzsmagasságot és 18 cm törzskörméretet meghaladó méretű, legalább kétszer
iskolázott fa.

14. 5
II.
FEJEZET
KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
3.
3.§

Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

(1) Új épület és pavilon csak a 2. a. mellékleten jelölt építési helyen belül építhető.

(2)

Ahol a 2. a. mellékleten építési hely nem jelölt, ott meglévő épület és pavilon átalakítása megengedett,
bővítése nem.

(3)

Közterületen elhelyezett pavilonok esetén elárusító egységenként egy darab, legalább 1,5 m2
alapterületű szeméttároló helyiséget kell kialakítani.

(4)

Csoportosan telepített (kettőnél több) pavilonokhoz
a)

közös szeméttároló helyiség is létesíthető, elárusító egységenként legalább 1,5 m2 alapterülettel,

b) közös illemhelyről is gondoskodni szükséges.
(5)6 Vendéglátó terasz csak akkor létesíthető közterületi járdán, ha a terasz által elfoglalt terület miatt
visszamaradó gyalogos járdafelület szélessége nem lesz kisebb – a berendezési sáv és a biztonsági sávok
keresztmetszetével csökkentett – eredeti szélesség felénél és
a) KÖu jelű övezetek esetén 3,0 m, forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút esetén 2,0 m, egyéb közterületi
járdákon legalább 1,5 m akadálymentes gyalogos járdafelület biztosított, és
b) kapubejárat és egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan
megközelítése biztosított, és
c) Ln‐3, Ln‐T, Lk‐1, Lk‐2, Lk‐T és Lke‐1 övezetek területén, ha a kialakítandó terasz melletti
homlokzaton a földszinten és az első emeleten lakás nem található, kivéve, ha a lakás a vendéglátó
egység tulajdonosáé, vagy ha a terasz melletti épület huzamos tartózkodásra szolgáló
lakóhelyiségek nyílása minimum 5 méterrel hátrébb van a vendéglátó terasz hozzá közelebbi

3

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd hatályon kívül helyezte a
34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

4

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

5

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

6

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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szélétől.

4.
4.§

Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

(1) A közterületeken a közlekedés által igénybe nem vett területen zöldfelületet kell kialakítani. A
2

zöldfelületen annyi fát kell telepíteni, hogy minden 100 m ‐ére legalább egy fa jusson.
(2)

A KÖu‐2, KÖu‐3, KÖu‐4 és Kt‐Kk övezetbe sorolt közterületeken a közlekedés és a közműlétesítmények
helyigényének biztosításával egy‐vagy kétoldali fasort kell telepíteni.

(3)

Tervezett közúthálózati elem és a 2. b. mellékleten jelölt, jelentős változással érintett területeken
közforgalom számára megnyitott magánút megvalósítása során kétoldali, legalább 2,0 – 2,0 méter
szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő, a közműmentes élettér biztosításával.

(4)

A közműmentes élettér a kis lombkoronát növelő fák esetében minden irányban legalább 1,5 m, a nagy
lombkoronát növelő fák esetében legalább 2,5 m széles.

(5)

Fasortelepítésnél és ‐kiegészítésnél várostűrő, útsorfa minőségű fák ültetendők. Az ültetéssel egy időben az
öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről (gyökérzónába levezetett, ledugaszolt
dréncső) gondoskodni kell.

(6)

7

A 2. b. mellékleten szerkezeti jelentőségű meglévő/tervezett fasor elemmel jelölt közterületeken
a)

biztosítani kell a (3) bekezdés szerinti életteret,

b) a fasorok folyamatos megújításával, a faegyedek életciklusának figyelembevétele mellett
törekedni kell a maximális lombkorona térfogat biztosítására,
c)

építési tevékenység miatt fasori fát kivágni nem lehet,

d) a (3) bekezdés szerinti élettéren belül hirdetőtábla, hirdetőoszlop nem helyezhető el.
(7)8 A 2. b. mellékleten jelölt megtartandó fa
a)

csak pusztulását követően vágható ki,

b) nem csonkolható,
c)

combkorona alatti területén
ca) legfeljebb 50% burkolat létesíthető,
cb) a burkolat lég‐és vízáteresztő legyen, valamint
cc) a fa gyökerét elérő földmunka nem végezhető,

d) törzstől számított 2 m sugarú területén burkolat nem létesíthető.
(8)

A 2. a. mellékleten jelölt zöldfelületként fenntartandó telekrészen
a)

épület nem helyezhető el,

b) a burkolt felületek aránya legfeljebb 10%.

7

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól.

8

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól.
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III.
FEJEZET
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK9

5.§

6.§

10

6.

12

11

13

7.
7.§

5.

A környezeti elemek védelme és a terhelő hatások csökkentése

(1) A 2. a. mellékleten jelölt zajárnyékoló létesítményt a jelölt nyomvonalon kell megépíteni.

(2) Építési tevékenységet megelőzően a 2. b. mellékleten feltöltöttnek jelölt területen részletes talajvizsgálatot
kell végezni, s annak eredményétől függően a szükséges mértékben kell végezni:
a.

talajcserét,

b.

rekultivációt,

c.

csurgalékvízelvezetést és kezelést.

IV.
FEJEZET
A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
8.
8.§

A táj és természeti környezet védelme

(1) A 2. a. mellékleten jelölt revitalizációt igénylő vízfolyás
a)

medrét természetes módon kell kialakítani,

b) partvonaltól számított 5 m‐es parti sávjában természetközeli vízparti élőhelyet kell létrehozni,
c)

partvonaltól számított 5‐25 m‐es parti sávjában a zöldfelületeket a tájra
jellemző növényekből kell kialakítani, vízpartra jellemző fákat kell ültetni.

(2) A 2. b. mellékleten jelölt védelemre érdemes természeti területen a természetes terepfelületet
megváltoztatni, a talajvíz adottságait és a növényzetet károsan befolyásolni nem szabad.
(3) A 2. b. mellékleten jelölt Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket a telek zöldfelületeként meg
kell őrizni.

9

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól.

10

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

11

5. § (2) bekezdését módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd az5. §‐
t hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

12

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

13

6. § (1) bekezdését, valamint 6. § (8) bekezdését módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a, hatályos
2016. XI. 10‐től, majd a 6. §‐t hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése,
hatálytalan. XI. 30‐tól
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V.
FEJEZET
EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
9.
9.§

Telekalakítás

(1) A kerület közigazgatási területén nyúlványos telek nem alakítható ki. Kivételt képez ez alól a
tömbbelsőben kialakítandó önálló helyrajzi számú mélygarázs, illetve zöldfelület létesítésére
szolgáló önálló telek kialakítása.

(2) Övezet, építési övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.
(3) Olyan telekalakítás nem megengedett, mely szerint egy telek két, vagy több övezetbe, építési övezetbe
tartozzon.
(4)14 A szabályozási vonallal érintett telkek az előírt, „kialakítható legkisebb telek terület” nagyságánál kisebbek
is lehetnek. A megmaradó építési telkek a meglévő teleknagyságra vonatkozó előírások szerint építhetők
be.
(5) 15 Minden építési övezetben a közműlétesítmények számára a „kialakítható legkisebb telek terület”
nagyságánál kisebb építési telek is rendezhető

10.
10.§

Elővásárlási jog

(1) A rendezett településfejlődés biztosítása érdekében a 2. b. mellékleten lehatárolt és
sorszámozott területekre vonatkozóan a Kerületi Önkormányzatot az 1997. évi LXXVIII. törvény 25.
§ (1) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településrendezési célokat és azok megvalósításához szükséges ingatlanokat e
rendelet 6. számú mellékletének A. pontja tartalmazza.

VI.
FEJEZET
KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI
11.
11.§

Általános előírások

(1)16

(2) Új építési telkek közműellátása csak önálló közműbekötésekkel valósítható meg.
(3) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani,
majd a területet helyre kell állítani.

12.
12.§

Víziközművek előírásai

(1) Közcsatornába, valamint élő vízfolyásba többlet‐csapadékvizek a 2. b. mellékleten jelölt, jelentős
változással érintett területeken új beépítés esetén csak késleltetéssel vezethetők be.

(2) A 2. b. mellékleten jelölt infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett

14

Beiktatta a 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet

1. §‐a, hatályos 2019. II. 9‐től.

15

Beiktatta a 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet

1. §‐a, hatályos 2019. II. 9‐től.

16

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatálytalan 2017. III. 1‐től.
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területen új beépítés esetén a csapadékvizeket helyben kell tartani.
(3) Csatorna‐közműpótló műtárgy létesítése és használata nem megengedett
a)

a szennyvizek befogadására alkalmas közcsatornával ellátott és

b) a 2. b. mellékleten jelölt, jelentős változással érintett területeken.

13.
13.§

18

14.
14.§

17

Elektronikus hírközlés létesítményeinek elhelyezése

(1) 19 Önálló antennatartó szerkezet (torony) csak Gksz‐2 jelű építési övezet és Ev jelű övezet
területen létesíthető, amennyiben lakó‐és vegyes területtől a távolság legalább 200 méter.

(2) 20
(3) 21

VII.
FEJEZET
ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
15.
15.§

A beépítési módokra vonatkozó előírások

(1)22 A zártsorú beépítési mód szerint beépített, illetve beépíthető építési övezetek területén
a) az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral, amennyiben a 2.a. melléklet másképp
nem jelöli,
b) több épület elhelyezése esetén, legalább egy épület az építési vonalon álljon.

(2) Oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett épület hossza legfeljebb 25 méter, az épület tűzfala
legfeljebb 7,5 méter magasan lehet.
23

(3) Ikres beépítésű épület átalakítása, felújítása, bővítése esetén a takaratlan tűzfala legfeljebb 7,5 m magas
lehet.

16.
16.§

Melléképítmények elhelyezése

(1) A telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű használatát, működtetését
elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmények közül minden övezetben és építési övezetben
elhelyezhető:
a)

közmű‐becsatlakozási műtárgy,

17

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

18

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

19

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól.

20

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

21

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

22

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 5. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

23

Módosította a 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet

2.§‐a, hatályos 2019. II. 9‐től
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b) hulladéktartály‐tároló,
c) kerti építmény.
(2) Állatól, állatkifutó csak Ek‐1, Má és Mk jelű övezetekben helyezhető el.
(3) Trágyatároló, komposztáló csak Ek‐1, Má és Mk jelű övezetekben helyezhető el.
(4) A közműpótló műtárgyak közül a csatorna‐közműpótló műtárgy létesítése és használata a 12. § (3) bekezdés
szerinti területeken nem megengedett.
(5) Melléképítmény legmagasabb pontja az Ln, Lk és Lke jelű építési övezetek területén 5 méter magasan lehet.
24

(6) Melléképítmény csak egyszintesként építhető.

17.
17.§

Közhasználat céljára átadott területek kialakítása

(1) Ingatlan – az erre vonatkozó, az önkormányzat és a tulajdonos között kötött szerződés szerint –
közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkció számra csak gyalogos és kerékpáros
felületek, közcélú parkolók, ingatlan kiszolgálását biztosító felületek létesíthetők, üzemeltethetők.

(2) A 170204/85 hrsz.‐ú telek közhasználat céljára átadott területe gyalogos funkciót tölt be.
(3) A közhasználat céljára átadott területeket az ingatlan‐nyilvántartásba be kell jegyezni.

Lakókocsi, üdülősátor, egyéb sátor, ponyvaszerkezetek és konténerek elhelyezése

18.
18.§

Építményeket helyettesítő konténer, lakókocsi, sátor és ponyvaszerkezet csak időszakosan, az
alábbiak szerint helyezhető el:
a)

Konténer kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.

b)

Lakókocsi és üdülősátor csak az Lke jelű építési övezetekben - az építési helyen belül helyezhető el, ha

c)

25

ba)

az átmeneti tartózkodást szolgálja,

bb)

50m‐en belül a tisztálkodás és illemhely használati lehetőség biztosított,

bc)

a telek használata a szomszédos telkek és építmények rendeltetésszerű használatát nem
akadályozza, és

bd)

az igénybe vett terület 25 m2‐nél nem nagyobb.

Egyéb sátor és ponyvaszerkezet csak
ca)

a Vi‐2 és Gksz‐1 jelű építési övezetek területén kizárólag vendéglátás céljára, legfeljebb
2 hét időtartamra és legfeljebb 500 m2 alapterületen negyedévente egyszer,

cb)

a Vi‐2, Vi‐3 és K‐Rek jelű építési övezetekben kizárólag sportpálya és úszómedence
téliesítésére, és

cc)

közterületen, kizárólag vendéglátás és termelő piac céljára legfeljebb 500 m2
alapterületen, legfeljebb két hét időtartamra negyedévente egyszer, vagy hetente egy
napra

helyezhető el.

d)

Lakókocsi közterületen kereskedelem és vendéglátás céljára kizárólag vásár és fesztivál
időtartamára helyezhető el.

26

24

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 6. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

25

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdsée, hatályos 2016. XI. 10‐től.

26

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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VIII. FEJEZET
AZ EGYES ÉPÍTMÉNYFAJTÁK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI
19.
19.§

Üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének általános szabályai

(1) Közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó csak a KÖu jelű övezetekkel
határos Gksz jelű építési övezetekben, valamint a lakófunkciót kizáró Vi‐2 jelű építési övezetben
létesíthető, a (2) és (3) bekezdések betartásával.

(2) Közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomást nem lehet elhelyezni olyan telken, amely zöldterülettel,
lakó‐, egészségügyi, szociális vagy oktatási rendeltetésű épület telkével határos.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület a közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás
telkével nem közvetlenül határos, az épület építési helye és az üzemanyagtöltő állomás telke közötti
távolság 50 méternél kevesebb nem lehet.
(4) Mobil üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

20.
20.§

Sajátos építményfajták elhelyezésének szabályai

(1)27 Minden övezet és építési övezet területén elhelyezhetők a következő sajátos építményfajták:
a) forrásfoglalás,
b) a köztisztasági szolgáltató telepek közül a hintőanyagtárolók.

(2) Üdülőterületen az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott telepek nem helyezhetők el.
(3) A felsorolt sajátos építményfajták számára az övezeti, építési övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges
méretű telek alakítható ki.
(4) Gksz‐1, Gksz‐2 építési övezetek területein hulladékgyűjtő udvar is elhelyezhető, amennyiben lakó‐és vegyes
területtől a távolság legalább 500 méter.

21.
21.§

Állattartó építmények elhelyezésének feltételei

(1) Haszonállat (nagyhaszonállat, kishaszonállat, prémes állat és baromfi) tartó, valamint
kutyatenyésztő építmény nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési intézmények,
bölcsőde, gyermekjátszótér, vízmű telkének 50 m‐es körzetén belül nem helyezhető el.

(2) Nagyhaszonállat (szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly) és kishaszonállat (sertés, juh, kecske, futómadár)
tartó építmény csak mezőgazdasági területen helyezhető el, kivéve a sport célú ló tartására szolgáló
építmény, amely közjóléti rendeltetésű erdőterületen is elhelyezhető.
(3) Prémes állat (nyúl, nutria, nyérc), baromfi (tyúk, liba, kacsa, pulyka, galamb) tartó, valamint
kutyatenyésztő építmény csak 2000 m2‐nél nagyobb telken, a beépítési paraméterek figyelembevételével,
helyezhető el a mezőgazdasági területen védőtávolság nélkül, más területfelhasználási egységben pedig az
alábbi védőtávolságok betartása mellett:
a)

ugyanazon a telken levő lakás nyílásától 10 m,

b) szomszéd telek és közterület határától 5 m,
c)

szomszéd telken álló lakás nyílásától 15 m.

(4) Az állatkifutóra az állattartó építmény elhelyezési szabályai vonatkoznak.

27

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 8. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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MÁSODIK RÉSZ
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI
22.
22.§

Építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírásai

(1) A telkek beépítésével, beépítésének növelésével egyidejűleg a telepített lombos fák számának el
kell érni az építési övezeti előírások szerint számított zöldfelület minden 100 m 2‐ére után legalább 1
db‐ot.

(2) A 2. a. mellékleten jelölt zöldfelületként fenntartandó telekrészen
a)

épület nem helyezhető el,

b) a burkolt felületek aránya legfeljebb 10%.
(3)

28

A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó (parkoló) hely után 1
db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell
megoldani, fánként minimum 4 m2 termőföldterület biztosításával.

(4) A 2. a. mellékleten jelölt, autópályával határos telkek zöldfelületként fenntartandó telekrészén a (2) bekezdés
követelményein túl a növényzetet többszintesen kell kialakítani.
(5) 29

22./A30 Építési övezetekre vonatkozó általános előírásai
22./A § 31A lakás hasznos alapterülete legalább 30 m2.

IX.
FEJEZET
NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (Ln)
23.
23.§

Általános előírások

(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,

28

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

29

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 9. §‐a, hatályos 2016. XI.10‐től, majd hatályon kívül helyezte a
34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól

30

Beiktatta a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 1.§‐a, hatályos …………..‐től.

31

Beiktatta a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 1.§‐a, hatályos …………..‐től.
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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.

24.
24.§

Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln‐3) építési övezetei
(1) Az Ln‐3/SZ jelű építési övezetek a nagyvárosias lakóterületek szabadonálló mód szerint beépített,
vagy beépíthető területei.

(2) Az Ln‐3/SZ1 építési övezet területén
minden teljes 75 m2 telekterület után egy darab rendeltetési egység helyezhető el,

a)

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150 m2‐t.
(3) Az Ln‐3/SZ3 és Ln‐3/SZ4 jelű építési övezetek területein
32

a)

-

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t.
(4) Az Ln‐3/SZ3 jelű építési övezetben
az épületek földszintjén a közterületre néző épületrészben intézményi funkciót kell elhelyezni,

a)

b) lakóépület telkén előkert nem keríthető le,
c) a meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonaltól legfeljebb 10,0 m‐el hátrahúzottan
kell új épület homlokzatát legalább a jelzett hossz 50%‐án elhelyezni.
d)33 az előkert mérete, ha azt a 2.a mellékletben található Szabályozási terv eltérően nem jelöli,
da) a János utca irányában 3,0 m;
db) a Széchenyi utca irányában 5,0 m.
e)

34

az oldalkert mérete, ha azt a 2.a mellékletben található Szabályozási terv eltérően nem jelöli,
ea) a János utcára merőleges telekhatár esetében 13,0 m;
eb) a Széchenyi utcára merőleges telekhatár esetében 5,0 m

(5) Az Ln‐3/Z jelű építési övezet területén
a)

minden teljes 75 m2 telekterület után egy darab rendeltetési egység helyezhető el,

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 150 m2‐t,
c)

új beépítés esetén meglévő szomszédos tűzfalas főépítményhez azonos előkerttel csatlakozni
szükséges, két szomszédos tűzfalas főépítmény esetében legalább az egyikhez.
35

(6) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

Hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, hatálytalan 2020. III. 12‐től

32
33

Beiktatta a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatályos 2020. III. 12‐től

34

Beiktatta a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatályos 2020. III. 12‐től

35

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 10. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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25.
25.§

Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln‐T) építési övezetei

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

(2) Az Ln‐T/SZ2 jelű építési övezet az telepszerű, nem úszótelkes lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült
területe.
(3) Az Ln‐T/SZ3 jelű építési övezet a laza telepszerű, úszótelkes lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült
területe.
(4) Az Ln‐T/Z jelű építési övezet a telepszerű lakóterületek kialakult, lakóépületekkel zártsorúan beépült területe.
(5) Az Ln‐T/AE jelű az építési övezet területén a közhasználatú építmények közül a nagyvárosias lakóterületek
alapellátását biztosító rendeltetések helyezhetők el:
a) igazgatási,
b) nevelési,
c) oktatási,
d) egészségügyi,
e) szociális ellátást biztosító,
f) kulturális
g) művelődési,
h) hitéleti és
i) sport,
j) közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.
(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.

(6a)36 Az Ln-T/KSZ1 építési övezetben
a) a nem zavaró hatású 23. § (2) bekezdés b) pontba foglalt rendeltetések helyezhetők el,
b) külső terasz kizárólag étterem, cukrászda és kávézó funkció esetén építhető.
(6b) Az Ln-T/KSZ2 építési övezetben a 23. § (2) bekezdés b) pontba foglalt rendeltetések helyezhetők el.”
(7) Az Ln‐T/G jelű építési övezet kizárólag személygépkocsi tárolásra szolgál.
37

(8) Az Ln‐T/Közmű jelű építési övezet területén a közművek sajátos építményfajtái helyezhetők el.
(9) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
(10) 38
(11) 39
(12) 40Az Ln‐T/SZ1, Ln‐T/SZ2 és Ln‐T/SZ3 jelű építési övezetek területén a meglévő rendeltetési egységek száma
nem növelhető.

36

Beiktatta a 18/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3. §‐a, hatályos 2018. VII. 1‐től

37

Beiktatta a 18/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3. §‐a, hatályos 2018. VII. 1‐től

38

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

39

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

40

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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(13) 41 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.

X.
FEJEZET
EGYES KIS‐ÉS KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
Általános előírások az Lk‐1/K, Lk‐2/K és Lke‐1/K jelű építési övezetekre

26.
26.§

(1)42 Ahol az építési övezetekben a jogszerűen kialakult beépítésre való tekintettel a beépítési mód
nem került meghatározásra (1. melléklet szerinti táblázatban „‐” jelölés), a beépítés feltételei az
alábbiak:

16,0 m‐nél szélesebb telken új épület létesítése esetén takaratlan tűzfal nem építhető.
16,0 m vagy ennél kisebb telekszélesség esetén új épület oldalhatáron álló, ikres vagy zártsorú
beépítési mód szerint helyezhető el.
c) Meglévő épületet bővíteni a kialakult beépítési módhoz tartozó építési helyen belül lehet.
d) Zártsorú beépítés esetén a közterülettel párhuzamos új épületszárny szélessége nem haladhatja
meg a 16 métert.
45
(2) Az építési övezetek területein az előkert mérete 0,0 méter. Ha az oldalszomszédos ingatlanokon a
főépítmények homlokvonala a közterületi telekhatártól 5,0 m‐nél közelebb helyezkedik el, új épület
homlokfala az egyik szomszédos főépítmény homloksíkjában alakítandó ki, ikresen csatlakozó beépítés
esetén a csatlakozó főépítményhez kell igazodni. Egyéb esetben, és szomszédos beépítés hiányában új
épület vagy épületrész építési vonala a közterületi telekhatártól 5,0 méterre legyen.
a)
b)

43

44

(3)46 A hátsókert mérete 0,0 méter (4) bekezdés figyelembevételével.
(4) 16‐21 m közötti telekmélység esetén a hátsó telekhatártól mért 3,0 méteres teleksávban, a 21 méternél
nagyobb telekmélység esetén a hátsó telekhatártól mért 6,0 méteres teleksávban újonnan kizárólag
a) gépjárműtároló épület,
b) hulladéktartály‐tároló és
c) kerti építmény
helyezhető el és az elhelyezett gépjárműtároló épület egyik falát a hátsó telekhatárra kell helyezni.
(5) 16,0 méternél kisebb telekmélységű telken a hátsó telekhatáron álló lakóépület bővítése esetén az épület
legmagasabb pontja legfeljebb 7,5 méter magasan lehet.
(6) 16‐21 m közötti telekmélység esetén a hátsó telekhatártól mért 3,0 méteres teleksávban, a 21 méternél
nagyobb telekmélység esetén a hátsó telekhatártól mért 6,0 méteres teleksávban meglévő lakóépületeket
bővíteni csak akkor lehet, ha
a)

az a 16‐21 m közötti telekmélység esetén a telek hátsó 3,0 méteres vagy a 21 méternél nagyobb

41

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

42

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

43

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. §‐a, hatályos 2017. XI. 30‐tól.

44

Módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól

45

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

46

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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telekmélység esetén a telek hátsó 6,0 méteres sávjának területén nem jár az épület‐
magasságnövekedésével,
b) a bővítés horizontális irányban a telek építési helyén történik, és c) új rendeltetési egység nem
jön létre.
(7)47 Gépjárműtároló önálló építményként – legfeljebb 4,0 méter x 6,50 méter külmérettel – csak akkor építhető,
ha a telek már lakóépülettel beépült. A gépjárműtároló a közterületi telekhatártól mért 5,0 méteres
teleksávban csak akkor helyezhető el, ha a meglévő lakóépület a hátsó telekhatártól mért 6,0 méteres
teleksávban áll.
27.§

(1) Az építési övezetek területén

4849

a)

300 m2-nél kisebb alapterületű telken maximum 1 önálló rendeltetési egység,

b) 300 m2 és 600 m2 alapterület közötti telken maximum 2 önálló rendeltetési egység,
c)

600 m2 alapterület feletti telkeken 200 m2-enként 1 önálló rendeltetési egység

helyezhető el a gépjárműtároló figyelmen kívül hagyásával.
(2) Két épület csak 900 m2‐nél nagyobb telken helyezhető el.
(3)50

XI.
FEJEZET
KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK
27.
28.§

Kisvárosias lakóterületek általános előírásai (Lk)

(1) Az Lk jelű építési övezetek területei 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,

h)

olyan kisipari vagy kisüzemi rendeltetésű építmény, amelyben a főhelyiségek összes
alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és az üzem
működése során kielégíti a lakóterületre megállapított egészségügyi és környezetvédelmi
51

47

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

48

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

49

Módosította a 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §‐a, hatályos 2019. II. 9‐től

50

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd hatályon kívül helyezte a

34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
51

Beiktatta a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§‐a, hatályos 2020. III. 12‐től
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követelményeket.
(3) Előkert nélküli beépítésnél az utcára nyíló lakóhelyiség padlószintjét a járda szintjéhez képest 1 méterrel
magasabban kell elhelyezni.
(4) Épület tetőterébe vezető külső lépcsőt elhelyezni nem lehet.
(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.
(6) Új épület elhelyezése esetén a földszint utcai traktusában sorgarázsok nem helyezhetők el.

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk‐1) építési övezetei

28.
29.§

(1) Az Lk‐1/K jelű építési övezetek területei Pesterzsébet hagyományosan kialakult, intenzív
beépítésű kisvárosias lakóterületei, ahol
a) 52
b) meglévő épület esetén új lakás nem alakítható ki, ha a parkolás műszaki okokból telken
belül nem oldható meg,

c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 300 m2‐t.
(2) Az Lk‐1/SZ jelű építési övezetek területei a szabadonálló beépítési mód szerint beépített, vagy
beépíthető kisvárosias lakóterületek. (2a)53 Az Lk‐1/SZ1 jelű építési övezetben a meglévő rendeltetési egységek
száma nem növelhető.
(3)54 Az Lk‐1/SZ2 jelű építési övezetben a) minden teljes 100 m2 telekterület után egy darab rendeltetési egység
helyezhető el, b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 400 m2‐t.
(4) Az Lk‐1/Z jelű építési övezet területe a zártsorú beépítési mód szerint beépített kisvárosias lakóterület.
(5) 55Az Lk‐1/KSZ jelű építési övezetek elsősorban a kisvárosias lakóterületek szerves részét képező kereskedelmi,
szolgáltatási és vendéglátási rendeltetések elhelyezésére szolgál, de az építési övezet területén egyéb
közhasználatú rendeltetés és lakás is elhelyezhető, amennyiben az adott építési övezet előírásai másképp
nem rendelkeznek.
(6) Az Lk‐1/KSZ jelű építési övezetekben épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a
2000 m2‐t.
(7) Az Lk‐1/KSZ1 jelű építési övezetben lakás az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50%‐án építhető, de az
épületek földszintjén lakás nem helyezhető el.
(8) Az Lk‐1/KSZ2 jelű építési övezetben lakás nem helyezhető el.
(9) Az Lk‐1/AE jelű építési övezetek a közhasználatú építmények közül a kisvárosias lakóterületek alapellátását
biztosító rendeltetések elhelyezésére szolgálnak:
a)

igazgatási,

b) nevelési,
c)

oktatási,

d) egészségügyi,
e)

szociális ellátást biztosító,

52

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

53

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

54

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

55

Módosította a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§‐a, hatályos 2020. III. 12‐től
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f)

kulturális,

g)

művelődési,

h) hitéleti és
i)

sport,

j)

közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.

(10) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza.
(11)56 Lk‐1/SZ1 és Lk‐1/Z építési övezet területén a meglévő, „kialakult"‐nak jelölt, megengedett legnagyobb
beépítési paraméterek tovább nem növelhetők, és a megengedett legkisebb paraméterek tovább nem
csökkenthetők.

29.

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk‐2) építési övezetei

30.§

(1) Az Lk‐2/K jelű építési övezetek területei Pesterzsébet hagyományosan kialakult, laza
beépítésű kisvárosias lakóterületei.

(2) Az Lk‐2/SZ jelű építési övezetek területei a szabadonálló beépítési mód szerint beépített, vagy
beépíthető kisvárosias lakóterületek, ahol
a)

minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 300 m2‐t.
(3) Az Lk‐2/AE jelű az építési övezetek területén a közhasználatú építmények közül a kisvárosias lakóterületek
alapellátását biztosító rendeltetések helyezhetők el:
a)

igazgatási,

b) nevelési,
c)

oktatási,

d) egészségügyi,
e)

szociális ellátást biztosító,

f)

kulturális,

g)

művelődési,

h) hitéleti és
i)

sport,

j)

közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.

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

30.
31.§

Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk‐T) építési övezetei

(1) Az Lk‐T/1 jelű építési övezet a kisvárosias, telepszerű lakóterületeken belül található, kertvárosias
karakterrel kialakult, lakóépületekkel beépült területe.

(2) Az Lk‐T/2 jelű építési övezet a kisvárosias, telepszerű lakóterületek intézményeinek elhelyezésére szolgál.
(3) 57 Az Lk‐T/3 és Lk‐T/4 jelű építési övezet a kisvárosias telepszerű, úszótelkes lakóterületek kialakult,
lakóépületekkel beépült területe.
(3a)58 Az Lk‐T/1, Lk‐T/2, Lk‐T/3 és Lk‐T/4 jelű építési övezetek területén a meglévő rendeltetési egységek száma
nem növelhető.
56

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

57

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (4) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

58

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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(4) Az Lk‐T/AE jelű az építési övezet területén a közhasználatú építmények közül a kisvárosias lakóterületek
alapellátását biztosító rendeltetések helyezhetők el:
a) igazgatási,
b) nevelési,
c)

oktatási,

d) egészségügyi,
e)

szociális ellátást biztosító,

f)

kulturális,

g)

művelődési,

h) hitéleti és
i)

sport,

j) közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.
(5) Az Lk‐T/KSZ jelű az építési övezet területén
a) a kisvárosias 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,
lakás az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50%‐án építhető, de az épületek földszintjén lakás
nem helyezhető el.
(6) Az Lk‐T/Közmű jelű építési övezet területén a közművek sajátos építményfajtái helyezhetőek el.
c)

(7) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 5. pontja tartalmazza.
(8) 59 Lk‐T/3 építési övezet területén a meglévő, „kialakult"‐nak jelölt, megengedett legnagyobb beépítési
paraméterek tovább nem növelhetők, és a megengedett legkisebb paraméterek tovább nem
csökkenthetők.

XII.
FEJEZET
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (Lke)
31.
32.§

Általános előírások

(1) Az Lke jelű építési övezetek területei a jellemzően 7,5 m‐es épületmagasságot meg nem haladó,
kertes, 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

lakás,
kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés,
kulturális,
szállás jellegű rendeltetés,
iroda,
sport,
60
olyan kisipari vagy kisüzemi rendeltetésű építmény, amelyben a főhelyiségek összes

59

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

60

Beiktatta a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §‐a, hatályos 2020. III. 12‐től
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alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és az üzem
működése során kielégíti a lakóterületre megállapított egészségügyi és környezetvédelmi
követelményeket.
(3) Előkert nélküli beépítésnél az utcára nyíló lakóhelyiség padlószintjét a járda szintjéhez képest 1,0 méterrel
magasabban kell elhelyezni.
(4) Épület tetőterébe vezető külső lépcsőt elhelyezni nem lehet.
(5) Az építési övezetekben már meglévő beépítés esetén önálló funkciójú épületként csak gépjárműtároló
létesíthető.
(6) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy
kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke‐1) építési övezetei

32.
33.§

(1) Az Lke‐1/K jelű építési övezetek területei Pesterzsébet hagyományosan kialakult, intenzív
beépítésű kertvárosias lakóterületei, ahol
a)

meglévő épület esetében új lakás nem alakítható ki, ha a parkolás műszaki okokból telken belül
nem oldható meg,

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150 m2‐t,
c)

61

d)

a Kéreg utca menti ingatlanok új beépítése esetén az építési lehetőség meghatározásakor a
szabályozás végrehajtását megelőző telekméretet kell alapul venni.
62

(2) Az Lke‐1/SZ jelű építési övezetek az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, szabadonálló beépítési mód
szerint beépíthető területei.
(3) 63Az Lke‐1/SZ1 és Lke-1/SZ3 jelű építési övezet területén
a)

a kialakítható telek szélessége min. 16,0 m, saroktelek esetén min. 18,0 m,

b) egy telken belül több épület elhelyezésénél az épületek közötti távolság min. 7,5 m,
c)

legfeljebb négy rendeltetési egységet tartalmazó épületek helyezhetők el,

d) minden megkezdett 800 m2 telekterület után elhelyezhető 1 épület, de az épületek alapterülete
nem lehet nagyobb épületenként bruttó 250 m2‐nél,
e)

épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 300 m2‐t.

(4) Az Lke‐1/SZ2 jelű építési övezet területén
2

a)

minden teljes 100 m telekterület után egy darab rendeltetési egység helyezhető el,

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150 m2‐t.
(5) Az Lke‐1/Z jelű építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület egyedi telkes, sorházas része, ahol

61

a)

az előkert és a hátsókert mérete 5,0 m,

b)

64

c)

telkenként egy darab lakás helyezhető el,

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd hatályon kívül

helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
62

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

63

Módosította a 01/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 4. §‐a, hatályos 2019. II. 9‐től

64

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
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d) egy telektömbön belül az épületeket egységes építészeti tervek alapján kell kialakítani,
e)

(6)

szállás ‐szolgáltatás, közintézmény épület, irodaház, 100 m2‐nél nagyobb
szintterületű kiskereskedelmi célú épület, sportlétesítmény nem helyezhető el,

f)

járműtároló telken belül kizárólag a fő rendeltetés szerinti épületben helyezhető el.

g)

65

bruttó

Az Lke‐1/KSZ jelű építési övezetek elsősorban a kertvárosias lakóterületek szerves részét
képező kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási rendeltetések elhelyezésére szolgál, de egyéb
közhasználatú rendeltetés is elhelyezhető.

(7) Az Lke‐1/KSZ jelű építési övezetekben
a)

épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 300 m2‐t,

b) lakás az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50%‐án építhető, de az épületek földszintjén lakás
nem helyezhető el.
(8) Az Lke‐1/AE jelű építési övezet területén a közhasználatú építmények közül a kertvárosias lakóterületek
alapellátását biztosító rendeltetések helyezhetők el:
a)

nevelési,

b) oktatási,
c)

egészségügyi,

d) szociális ellátást biztosító,
e)

kulturális,

f)

művelődési,

g)

hitéleti és

h) sport,
i) közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.
(9) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 6. pontja tartalmazza.

XIII. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET
33.
34.§

Mellékközpont terület (Vt‐M)

(1) A Vt‐M jelű építési övezetek Budapest főközpontjának tehermentesítésére szolgáló, települési
szintű rendeltetést magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területen elhelyezhető épület:
a)

igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató,
c)

hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató és
e)

sport,

f)

közlekedést kiszolgáló.

(3) A Vt‐M/1 jelű építési övezetben lakás és szállás létesítése is megengedett, épület földszintjén azonban lakás
nem létesíthető.
65

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
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(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy
kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.
(5) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 7. pontja tartalmazza.

34.
35.§

Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt‐H)

(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.
(4) A Vt‐H/Lk jelű építési övezetek a kerületközpont kisvárosias karakterű területei.
(5) A Vt‐H/Lk1 jelű építési övezet a szabadonálló beépítésű központ területe, ahol
a) minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,
b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150 m2-t.
(6) A Vt‐H/Lk2 jelű építési övezet a jellemzően zártsorú beépítésű központ területe, ahol
a) a telkek beépítésénél elsődleges követelmény az utcaképi megjelenés és illeszkedés,
b) 66
c) a Kossuth Lajos utca menti épülettraktusok földszintjén lakás és garázs nem
helyezhető el,
d) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t,
e) 67
f) gépjárműtároló önálló építményként a hátsókertben legfeljebb 4,0 méter x 6,5 méter
külmérettel építhető, ha a telek már lakóépülettel beépült.
(7) A Vt‐H/Lk‐KSZ jelű építési övezet kizárólag piac és vásárcsarnok elhelyezésére szolgál.
(8)68 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)69 70Vt‐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 övezetek a szabadonálló beépítésű központ területei.
(10) A Vt‐H/Ln2, Vt‐H/Ln3, Vt‐H/Ln4 jelű építési övezetek a jellemzően zártsorú beépítésű központ területe, ahol
a telkek beépítésénél elsődleges követelmény az utcaképi megjelenés és illeszkedés, a zártsorú városias
térfal biztosítása.

66

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

67

Hatályon kívül helyezte a 07/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése, hatálytalan 2020. III. 12‐től

68

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

69

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

70

Módosította a 07/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. §‐a, hatályos 2020. III. 12‐től

31

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

(11) A Vt‐H/Ln2 jelű építési övezet területén csak magastetős épület építhető.
(12) A Vt‐H/Ln‐KSZ jelű építési övezet területén
a)

kizárólag kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás építménye helyezhető el,

b) a 100%‐os beépítési mérték csak a földszinten és az első emeleti szinten alkalmazható, a fölött a
beépítés mértéke nem haladhatja meg a 80%‐ot.
(13) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 8. pontja tartalmazza.

XIV. FEJEZET
INTÉZMÉNY TERÜLET
35.
36.§

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi‐2)

(1) A Vi‐2 jelű építési övezetek a helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények biztosítanak helyet,
elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek
számára.

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a területen
a)

iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c)

kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti és
e)

sport

rendeltetés is elhelyezhető.
(3)71 A területen az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet
számára szolgáló lakás kialakítható, telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységgel, más lakás csak a Vi‐2/L
jelű építési övezetek területén építhető.
(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy
kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.
(4a)7273 74A Vi‐2/L jelű építési övezetek területén a rendeltetési egységek száma legfeljebb minden teljes 100 m2
telekterület után egy darab lehet, kivéve, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek.
(5)

A Vi‐2/L‐K jelű építési övezetek az intézményterület
beépítésű kertvárosias karakterű részei, ahol
a)

hagyományosan

kialakult,

intenzív

a 26.§ és 27.§ előírásai alkalmazandók,

b) meglévő épület esetében új lakás nem alakítható ki, ha a parkolás műszaki okokból telken belül
nem oldható meg,
c)

épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 400 m2‐t,

75

71

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

72

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

73

Hatályon kívül helyezte a „lakás célú szövegrész”‐t a 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése, hatálytalan

2019. II. 9‐től
74

Hatályon kívül helyezte a …./2020. (…) önkormányzati rendelet 2.§‐a, hatálytalan ……………..‐től

75

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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76

(6) A Vi‐2/L‐SZ1 jelű építési övezetben
a) minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,
b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t.
(7) A Vi‐2/L‐SZ2 jelű építési övezetben
a)

lakás az épület földszintjén nem helyezhető el,

b) minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,
c)

épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t.

(8) A Vi‐2/L‐Z1 jelű építési övezet területén
lakás csak olyan telken helyezhető el, ami nem határos a Határ úttal,

a)

77

b)

78

a Határ út menti teleksor telkein minden teljes 50 m2 telekterület után egy darab lakás
helyezhető el,

c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t,
d) 79 a Határ út menti teleksor esetén a legkisebb épületmagasság 7,5 méter, egyéb helyeken 4,5
méter,
a Határ úttal határos telkeken a földszinten lakás nem létesíthető.

e)

80

f)

Új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése, átépítéssel egybekötött felújítása, átépítése,
önálló rendeltetési egység rendeltetésének, méretének, számának megváltoztatása, esetén a zajés rezgésvédelmet kell biztosítani, amennyiben a zajterhelés a megengedett határértéket
meghaladná
81

(9)82 A Vi‐2/L‐Z2, Vi‐2/LZ3 és Vi‐2/LZ4 jelű építési övezet területén
a)

minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,

b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2‐t.
37.§

(1) A Vi‐2/SZ és Vi‐2/Z jelű építési övezetek területén

a) minden teljes 100 m2 telekterület után egy rendeltetési egység helyezhető el,
b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m2‐t.
(2) A Vi‐2/Sp jelű építési övezet kizárólag sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(3) A Vi‐2/AE jelű építési övezet területén a közhasználatú építmények közül az alapellátást biztosító
rendeltetések helyezhetők el:
g) igazgatási,
h) nevelési,
i)

oktatási, oktatáshoz kapcsolódó szállás,

j)

egészségügyi,

k) szociális ellátást biztosító,

76

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (15) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

77

Hatályon kívül helyezte a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 4.§‐a, hatálytalan …………..‐től.

78

Módosította a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályos …………..‐től.

79

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

80

Beiktatta a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos …………..‐től.

81

Beiktatta a …./2020. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos …………..‐től.

82

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (6) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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kulturális,

m) művelődési,
n) hitéleti és
o) sport,
p) közhasználatú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.
(4) A Vi‐2/KSZ jelű építési övezet kizárólag piac és vásárcsarnok elhelyezésére szolgál.
(4a)83 Az építési övezetek területén meghatározott rendeltetések számára elhelyezhető épületek közül csak egy
lehet 20 m2‐t nem meghaladó alapterületű.
(5) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 9. pontja tartalmazza.

36.
38.§

Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi‐3)

(1) A Vi‐3 jelű építési övezetek kifejezetten a helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények
biztosítanak helyet, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést
szolgáló épületek számára.

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a területen
a)

iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c)

kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti és
e)

sport

rendeltetés is elhelyezhető.
(3)84 A területen új lakás nem építhető, kivéve az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben
a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható, telkenként legfeljebb 2 rendeltetési
egységgel.
(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy
kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.
(5) Épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete az 500 m2‐t nem haladhatja meg.
(6) A Vi‐3/G jelű építési övezet kizárólag személygépkocsi tárolásra szolgál.
(6a) 85 Vi‐3/G építési övezet területén a meglévő, „kialakult"‐nak jelölt, megengedett legnagyobb beépítési
paraméterek tovább nem növelhetők, és a megengedett legkisebb paraméterek tovább nem
csökkenthetők.
(7) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 10. pontja tartalmazza.

XV.
FEJEZET
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET
37.

Általános előírások

83

Beiktatta a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §‐a, hatályos 2017. XI. 30‐tól.

84

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

85

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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39.§

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(2) Ahol a terület lakóterülettel határos, vagy attól csak lakóutca választja el, ott a területen létesíthető üzemi
funkció új gazdasági bejárata, és új teherforgalmú kapu lakóterület felől nem nyitható.
(3) 86 Az építési övezet területén meghatározott rendeltetések számára elhelyezhető épületek közül csak egy
lehet 20 m2‐t nem meghaladó alapterületű.

Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz‐1)

38.
40.§

(1) Amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások másképpen nem rendelkeznek, az építési
övezet területén elhelyezhető rendeltetések:
a)

kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,

b) iroda,
c)

szálláshely‐szolgáltatás,

d) szórakozás, szabadidő eltöltés,
e)

üzemanyagtöltő állomás,

f)

városüzemeltetési rendeltetés,

g)

a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás,

h)

87

kisipari tevékenység céljára építmény.

(2) Az építési övezetek területén a melléképítmények közül építménynek minősülő zászlótartó oszlop is
elhelyezhető.
(3)88 A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó rendeltetési egység létesíthető.
41.§

(1) A Gksz‐1/1 jelű építési övezet elsősorban különösön nagy alapterületű kereskedelmi
létesítmények elhelyezésére szolgál, de egyéb rendeltetés is elhelyezhető. Az építési övezet
területén

a) az építhető bruttó szintterület legfeljebb 75%‐án lehet kereskedelmi rendeltetés,
b) a rendeltetések kiszolgálásához kialakítandó parkolóknak maximum a fele helyezhető el
a főforgalmi út felőli közterületi telekhatár és az épület között.
(2) A Gksz‐1/2 jelű építési övezet kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási létesítmények elhelyezésére
szolgál. Az építési övezet területén
2

a)

kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1500 m lehet,

b) a fő rendeltetés szerinti épületen kívül azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem
helyezhető el.
(3) A Gksz 1/5 jelű építési övezet kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási létesítmények elhelyezésére
szolgál, kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1500 m 2 lehet.
(4) A Gksz 1/6 jelű építési övezet területén
a) kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1.500 m2 lehet.
b)

89

(5) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 11. pontja tartalmazza.
86

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 20. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

87

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

88

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

89

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (16) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
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Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz‐2)

39.
42.§

(1) A Gksz‐2 jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül
a)

siló, ömlesztettanyag‐, folyadék‐és gáztároló,

b) építménynek minősülő antennatartó szerkezet a 14. § rendelkezései figyelembe vételével, és
c)

zászlótartó oszlop

is elhelyezhető.
43.§

(1) A Gksz‐2/1‐től Gksz‐2/8‐ig számozott építési övezetek területén elhelyezhető rendeltetések:
a)

környezetbarát termelői funkció,

b) kisipar,
c)

raktározás, logisztika,

d) kutatás‐fejlesztés,
e)

iroda,

f)

kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,

g)

a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás.

(2) Kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1.500 m 2 lehet.
(2a)90 A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó rendeltetési egység létesíthető.
(3) Szabadtéri anyagtárolás nem megengedett.
(4) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.
44.§

(1) A Gksz‐2/E jelű építési övezet területe kizárólag távhőtermelés céljára létesített, részben vagy
egészben megújuló energiaforrást hasznosító kiserőmű, fűtőmű építményeinek, valamint a
tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár és gépjárműtároló elhelyezésére
szolgál.

(2) A terület kiszolgálására gazdasági bejáratot az Attila út felől kell nyitni. A jelenlegi Baross utcai gazdasági
bejáratot csak személybejáratként és vészkijáratként lehet használni.
(3) A telek csak úgy osztható meg, hogy az egyes telekrészek az Attila útról gépkocsival megközelíthetők legyenek.
(4) A telken csak olyan üzemi technológia működtethető, ami a környező területek – különösképpen a
lakóterületek – rendeltetésszerű használatát nem zavarja.
(5) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

XVI. FEJEZET
KÜLÖNLEGES TERÜLET
40.
45.§

Különleges ‐Egészségügyi terület (K‐Eü)

(1) A terület kizárólag egészségügyi létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) A rendeltetésnek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló funkciójú épületek is helyezhetők el.
(3) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 13. pontja tartalmazza.

41.

90

Különleges ‐Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K‐Rek)

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

36

bp 20 kész_mód
46.§

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

(1) A területen elhelyezhető rendeltetések:
a)

fedett és szabadtéri sportépítmények,

b) sportépítmények kiszolgáló létesítményei,
c)

szálláshely‐szolgáltató építmények – a K‐Rek/1 jelű építési övezet kivételével,

d) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelem, szolgáltatatás és vendéglátás építményei,
főépítményen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás,

e)

91

f)

a terület fenntartásához szükséges tárolásra alkalmas építmények.

(2) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza.
(3)92 A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó rendeltetési egység létesíthető.”

42.
47.§

Különleges ‐Temető terület (K‐T)

(1) A terület a temetkezés célját szolgálja.

(2) A területen elhelyezhető:
a) egyházi és világi kegyeleti épületek,
b) temetkezés építményei,
c) virág‐és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához és bemutatásához szükséges
épületek,
d) a személyzet számára szolgáló maximum egy darab lakás,
e) a funkciót kiszolgáló egyéb építmények.
(3) A kegyeleti funkciót zavaró építmény és krematórium nem helyezhető el.
(4) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 15. pontja tartalmazza.

91

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 31. § (7) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

92

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 23. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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HARMADIK RÉSZ
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI
XVII. FEJEZET
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK
43.
48.§

Általános előírások

(1) A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetek területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan
(kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként) létesíthető.

(2) A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetek területén új autóbusz‐megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető.
(3) A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetekkel határos építési telek esetén, amennyiben az több közterülettel is
határos, a gépjármű ingatlan kiszolgálást az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű közúti területről kell
biztosítani.
(4) A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetek területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.
(5) Építési telek közúti vagy magánúti kapcsolatát a közlekedési szempontból minimálisan szükséges ki‐és
bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint
a)

személygépjárművek esetén négyszáz férőhely parkoló kapacitásig egy ki‐és bejárat létesíthető,

b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a tehergépjárművek forgalma
számára önálló ki‐bejárat létesíthető.
(6)93
(7) A jelentős változással érintett területek feltárását úgy kell kialakítani, hogy annak közösségi közlekedési
ellátása a megállóhelyek rágyaloglási távolságát fegyelembe véve biztosított legyen, és a közösségi
közlekedés által igénybe vett útvonalak legalább gyűjtőúti szerepkörrel rendelkezzenek.

44.
49.§

Gyorsforgalmi utak területe (KÖu‐1)

(1) Az övezet az országos közúthálózatba tartozó autópályák és autóutak, mindezek
csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, továbbá környezetvédelmi,
közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.
(3) Gyorsforgalmi útról közvetlen ingatlan‐kiszolgálás nem biztosítható.

45.
50.§

I. rendű főutak területe (KÖu‐2)

(1) Az övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak,
csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,
közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.
(3) Az övezet területén parkoló csak szervizútról megközelíthetően, vagy önálló parkolási létesítményként
valósítható meg.

93

Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése, hatálytalan 2016. XI. 10‐től.
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46.
51.§

II. rendű főutak területe (KÖu‐3)

(1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak,
csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,
közúti‐vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek, továbbá a (2)
bekezdésben meghatározott funkciójú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén a 2. a. mellékleten jelölt építési helyen a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevők
ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épületek – szállás kivételével – is elhelyezhetők.
(3) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.
(4) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 16. pontja tartalmazza.

47.
52.§

Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu‐4)

(1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak,
csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,
közúti‐vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére
szolgál.

(2) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.
(3) A tervezett Alsó határ út–Vasút sor Temető sor és Udvarhely utca közötti szakaszának kiépítése során
összességében legalább 12 méter széles, fasorral ellátott zöldsávot kell kialakítani.

Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt‐Kk)

48.
53.§

(1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem tartozó gyűjtő utak és a
kiszolgáló (lakó), ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint
parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi
elemek elhelyezésére szolgál

(2) A forgalmi jelentőségű gyűjtőutakat a 3. melléklet tartalmazza.

Önálló gyalogos utak területe (Kt‐Kgy)

49.
54.§

(1) Az övezet területe gyalogos és kerékpáros infrastruktúra elemek elhelyezésére, ezek
műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint zöldfelületi, közmű és hírközlési
építmények, elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén a vonatkozó jogszabályok szerinti gépjárműforgalom csak korlátozottan megengedett.

50.
55.§

Városias sétány területe (Kt‐Sv)

(1) Az övezetbe a gyalogos és kerékpáros közlekedésre szolgáló Duna‐parti sétány Gubacsi‐hídtól
északra eső területe tartozik.

(2) Az övezet területén a gépjárműforgalom nem megengedett.
(3) Az övezet területén:
a)

a gyalogos és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani,

b) a kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogos forgalom számára legalább 2,5
méter széles burkolt felületet kell biztosítani.
(4) A sétány mentén fasort kell telepíteni és fenntartani.
(5) Az övezet területén kizárólag vendéglátó rendeltetésű épület helyezhető el.
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(6)94
(7) A szabályozási határértékeket az 1. melléklet 17. pontja tartalmazza.

51.
56.§

Természetközeli sétány területe (Kt‐St)

(1) Az övezetbe a gyalogos közlekedésre szolgáló Duna‐parti sétány Gubacsi‐hídtól délre eső területe
tartozik.

(2) A gépjárműforgalom nem megengedett.
(3) A víz partját természetközeli állapotban kell kialakítani és fenntartani.
(4)95
(5) Az övezet területén kizárólag vendéglátó rendeltetésű épület helyezhető el.
(6)96
(7) A szabályozási határértékeket az 1. melléklet 17. pontja tartalmazza.

52.
57.§

Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

(1) Az övezet kizárólag az országos és helyi érdekű vasúti hálózatok, regionális gyorsvasutak
vonalainak, megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz
elvető rendszerének, valamint közúti közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos
infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek, továbbá a (2)
bekezdésben meghatározott funkciójú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén a 2. a. mellékleten jelölt építési helyeken a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe
vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató (kivéve szálláshely) funkciók elhelyezhetőek.
Kiskereskedelmi funkciót is tartalmazó épület elhelyezése esetén a kiskereskedelmi egység bruttó
szintterülete nem haladhatja meg az 400 m2‐t.
(3) Helyi érdekű vasúti hálózat Budapest‐Ráckeve HÉV vonalának felszíni szakasza mellett a szélső vágány
tengelyétől mért 12,0–12,0 méter széles sávon belül új épület a közösségi közlekedést kezelő szervezet
hozzájárulásával létesíthető.
(4) Helyi érdekű vasúti hálózat Budapest‐Ráckeve HÉV vonal távlatban felszámolásra kerülő szakaszán, a
vonatforgalom végleges megszüntetéséig az üzemszerű működéshez és a biztonságos forgalom
lebonyolításához szükséges fejlesztési és fenntartási munkálatok elvégezhetők.
(5) Az Észak‐déli regionális gyorsvasút felszín alatt vezetett szakasza mentén, annak tengelyvonalától számított
12,0‐12,0 m‐es távolságon belül térszín alatti építmények nem helyezhetők el.
(6) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 17. pontja tartalmazza.

94

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (17) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

95

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (18) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.

96

Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (18) bekezdése, hatálytalan 2017. XI. 30‐tól.
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XVIII. FEJEZET
A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK
53.
58.§

97Gépjárművek

tárolására vonatkozó előírások

(1) Budapest XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén az új építmények, önálló rendeltetési
egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges gépjármű várakozóhelyeket
legalább a 4. melléklet szerinti mennyiségben, az alábbi előírások figyelembe vételével kell
biztosítani.
98

(2) A KÖk, KÖu‐3, Kt‐Kk övezetek területén jelölt építési helyek kereskedelmi, szolgáltató funkciójú építményei
esetében rendeltetésszerű használatból – a 300 m2‐nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási
cikkeket értékesítő üzlet kivételével – gépjárműelhelyezési kötelezettség nem keletkezik.
(3) Minden oldaláról közterület által határolt telekre egyházi központ elhelyezése, bővítése esetén a
rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyek 100%‐a közterületen biztosítható.
(4)

Úszótelek és 100% megengedett legnagyobb beépítettség mértéke esetén a meglévő beépítés
funkcióváltása, bővítése esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyek 100%‐a
közterületen biztosítható a telek határának 200 méteres körzetében, az érintett övezetre előírt zöldfelületi
arány megtartásával.

99

(5) Tehergépkocsi- és buszparkoló csak Gksz övezetekben helyezhetők el.
(6) 100 Zártsorú beépítésű építési övezetek 500 m2‐t meg nem haladó telkei meglévő beépítésének bővítése,
átalakítása, rendeltetésének módosítása esetén csak új lakó rendeltetéshez kell várakozóhelyet biztosítani,
amely a telek határának 200 méteres körzetén belül, közterületen is elhelyezhető.
(7) Gépjármű várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.

Kerékpárok tárolásra vonatkozó előírások

54.
59.§

(1) Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a
kerékpárok számára elhelyezési lehetőséget az 5. melléklet szerint kell biztosítani.

55.
60.§

Magánutakra vonatkozó előírások

(1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak közforgalom
számára megnyitott magánútként alakítható ki.

(2) Közforgalom számára megnyitott magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet
tölthet be, és közterülethez kell csatlakoznia.
(3) A 30,0 méternél hosszabb magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén, a zsákutca végén a
tehergépjárművek
számára
(hulladékszállítás,
katasztrófavédelmi
feladatok
ellátása)
megfelelő visszafordulási lehetőséget kell kialakítani. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb
hossza 250 méter.
(4) Az építési övezetek, övezetek megengedett legkisebb telekméretére, a telek szélességére és hosszára
vonatkozó rendelkezéseket a magánút telkére vonatkozóan figyelmen kívül lehet hagyni.

97

Módosította a 01/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, hatályos 2019. II. 9‐től

98

Módosította a 01/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, hatályos 2019. II. 9‐től

99

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 24. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

100

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 24. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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(5) A magánút létrehozása után visszamaradó építési teleknek, telkeknek meg kell felelnie az építési övezet
előírásainak.
(6) A magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha a magánút közterület
lenne.
(7) A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv előkertnek számít, ezért
az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani.

A légiközlekedésre vonatkozó előírások

56.
61.§

Rendszeres forgalom számára helikopter leszállóhely csak a K‐Eü építési övezetben, vagy egyéb
egészségügyi, katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, államigazgatási funkciójú beépítés részeként
létesíthető, üzemeltethető.

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások

57.
62.§

A Ráckevei‐(Soroksári‐) Dunán közlekedő vízi járművek számára kikötőiműtárgy csak sport és
rekreációs céllal, a 2. a. mellékleten kijelölt partszakaszhoz kapcsolódóan megengedett.

XIX. FEJEZET
ZÖLDTERÜLETEK, FÁSÍTOTT KÖZTEREK
58.
63.§

Általános rendelkezések

(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 m 2.

59.
64.§

Közparkok területe (Zkp‐Kp)

(1) Az övezetbe a legalább 1 ha‐nál, és 80 méternél nagyobb oldalméretű rekreációs zöldterületek
tartoznak.

(2) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 19. pontja tartalmazza.
(3)101 Vi‐2/AE6 építési övezethatártól mért 20 méteren belül terepszint alatt urnatemető kialakítható.

60.
65.§

Közkertek területe (Zkp‐Kk, Kt‐Zk)

(1) Az övezetekbe az 1 ha‐nál, vagy 80 méternél kisebb oldalméretű rekreációs zöldterületek
tartoznak.

(2) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 19. pontja tartalmazza.
(3) Terepszint alatti beépítés csak a 2. a mellékleten jelölt jelentős felszín alatti gépjárműtároló határán belül
alakítható ki.

101

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 25. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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Fásított közterek területe (Kt‐Fk)

61.
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.

XX.
FEJEZET
ERDŐTERÜLETEK
Közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőterület (Ek‐1, Ek‐2)

62.
67.§

(1) Az övezetekbe a rekreációs, turisztikai funkciójú erdőterületek, és az erdősítésre alkalmas
azonos célú területek tartoznak.
102

(2) Az övezetek területén sportolási célra közhasználat elől elzárt terület nem létesíthető.
(3) Az övezetek területén
a)

a burkolt felületek összterülete sem az 5%‐ot, sem az 1000 m2‐t nem haladhatja meg,

b) a felszíni gépjármű várakozóhelyeket szilárd burkolattal kell kialakítani.
(4) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértéket az 1. melléklet 21. pontja tartalmazza.

63.
68.§

Védelmi elsődleges rendeltetésű közjóléti erdőterület (Ek‐3)

(1) Az övezetbe az erdészeti üzemtervben védelmi elsődleges rendeltetésű, közjóléti erdőterületek,
vagy azonos célú, erdősítésre alkalmas területek tartoznak.

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
(3) A kialakítható legkisebb telek területe 5000 m2.

64.
69.§

Védelmi erdőterület (Ev)

(1) Az övezetbe az elsődlegesen a velük szomszédos területek környezeti állapotjavításának
céljára kialakított, jellemzően közhasználatú funkcióval nem rendelkező erdőterületek és az
azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak.

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
(3) Védőerdő területén gépjármű várakozóhely nem létesíthető.
(4) A zöldfelület mértékének legalább egyharmad részén örökzöldeket kell telepíteni.
(5)103 A kialakítható legkisebb telek területe 5000 m2, kivéve, ha szabályozási terven szabályozási vonal
vagy övezethatár másként nem rendelkezik.

102

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 26. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.

103

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 27. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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XXI. FEJEZET
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
65.
70.§

Általános rendelkezések

(1) A mezőgazdasági területen csak a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés építményei
helyezhetők el, termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények viszont nem.

(2)104 Az övezetek területén
a)

a burkolt felületek összterülete sem az 5%‐ot, sem az 1000 m2‐t nem haladhatja meg,

b) a felszíni gépjármű várakozóhelyeket szilárd burkolattal kell kialakítani.

Általános mezőgazdasági terület (Má)

66.
71.§

(1) Az övezetbe a nagytelkes mezőgazdasági területek tartoznak.

(2) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 22. pontja tartalmazza.

Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

67.
72.§

(1) Az övezetbe a kertes mezőgazdasági területek tartoznak.

(2) Egy telken legfeljebb egy 100 m2‐t meg nem haladó építmény helyezhető el.
(3) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 23. pontja tartalmazza.

XXII. FEJEZET
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
68.
73.§

(1) A területen építményt elhelyezni vonalas közmű‐, valamint a közlekedést szolgáló létesítmények,
árvízvédelmi építmények kivételével nem lehet.

69.
74.§

Általános rendelkezések

Folyóvizek medre és partja (Vf)

(1) Az övezetbe tartoznak a Gyáli patak ágainak és a Sósmocsár‐ároknak (Erzsébet‐ér) medre és parti
sávja.

(2) A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

70.
75.§

Állóvizek medre és partja (Vá)

(1) Az övezetbe a Ráckevei‐(Soroksári‐) Duna medre és parti sávja tartozik.

(2) A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.
(3) A 2. a. mellékleten közhasználatú zöldfelület az RSD telkén‐ként jelölt területre az 56. § előírásai vonatkoznak
a rendelkezés (5) bekezdésének kivételével.
(4) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

104

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 28. §‐a, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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XXIII. FEJEZET
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
71.
76.§

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb‐Ez)

(1) Az övezetbe a közhasználatra nem szánt, közlekedési pályák által közrezárt kondicionáló
zöldfelületek tartoznak.

(2) Közműlétesítményeken kívül az övezetben más építmény nem helyezhető el.
(3) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 24. pontja tartalmazza.
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NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
72.
77.§

Hatálybalépés

(1) Jelen rendelet 2015. december. 01‐én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

73.
78.§

Hatályon kívül helyező rendelkezések

(1) Hatályát veszti a Budapest XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő Testülete által
elfogadott 25/2001. (VII.30.) módosította: 61/2004.(XII.15.) ök. sz. rendelete a kerület
Városrendezési és Építési Szabályzatáról, illetve a Kerületi Szabályozási tervek:

36/1998. (X. 12.) módosította: 39/1999.(XI.30.), 4/2000.(III. 16.), 59/2004.(X. 20.), 8/2007.(IV.17.) ök. sz.
rendelete Szentlőrinci úttól északra, az M5‐ös autópályától nyugatra eső területről; 37/1998. (X.22.)
módosította: 27/1999. (VIII.3.) ök. sz. rendelete Jahn Ferenc Dél‐Pesti Kórházról, 11/1999. (IV. 12.) ök. sz.
rendelete Mártírok útja ‐Magyar u. ‐Bácska u. ‐Lőcse
u. által határolt területről; 20/1999. (VI. 14.) ök. sz. rendelete Alsó határ út ‐Virág Benedek utca ‐Előd
utca ‐Török Flóris utca által határolt területről; 31/1999. (IX. 23.) módosítás: 51/2004. (IX. 24.), 8/2006.
(III. 17.), 24/2011. (VI.27.), 16/2014. (IV.24.) ök. sz. rendelete Dunaparti ‐Helsinki út ‐Csepeli átjáró‐
Soroksári‐Duna által határolt területről; 32/1999 (IX. 23.) ök. sz. rendelete Topánka utca ‐Lajtha László
utca ‐János utca ‐Baross utca által határolt területről; 36/1999. (IX. 23.) ök. sz. rendelete Helsinki út ‐
Torontál utca ‐Vágóhíd utca ‐Barkó utca ‐Irma utca ‐Szivattyú utca által határolt területről; 22/2000. (X.
03.) ök. sz. rendelete Wesselényi utca – Lenke utca – 178211/1, 178211/2 hrsz telkek határa – Helsinki út
által határolt területről; 3/2001. (II. 13.) módosítás: 43/2004. (VII.29.), 7/2005.(III.10.), 24/2011.(VI.27.)
ök. sz. rendelete Helsinki út‐Serény utca‐Közműhelytelep utca folytatása‐L7 keretövezetű terület határa‐
XXIII. ker. közigazgatási határa által határolt területről; 8/2001. (III. 21.) ök. sz. rendelete Nagykőrösi út –
Határ út – Török Fl. u. – Mátyás u. – Zrínyi u. – Hunyor u. – Balassa u. – Köteles u. – Nagysándor u. –
Bessenyei u. ‐Zobor u. – Kazinczy u. – Magyar u. által határolt területről; 36/2001. (X. 26.) módosítás:
43/2001. (XII. 29.) ök. sz. rendelete Pöltenberg
u. – Vörösmarty u. – Atléta u. – Klapka köz – Klapka u. – Ady E. utcák által határolt területről; 29/2002. (IX.
26.) módosította: 11/2006. /(IV. 12.) ök. sz. rendelete Baross utca – Ónodi u. – Lajtha L. u. – János u. által
határolt területről; 34/2002. (XII. 02.) módosította: 35/2009. (IX. 30.), 48/2013.(XII.12.), 5/2014. (II.1.) ök.
sz. rendelete Fiume u. – Kakastó u. folytatása – belterületi határvonal – Erzsébet csatorna által határolt
területről; 7/2003. (III. 18.) módosította: 8/2004. (III. 4.) ök. sz. rendelete Kossuth L. u. – Vörösmarty u. –
Berkenye st. – Kalmár I. st. – és a Kossuth L. u. – Török Fl. u. Nagysándor J. u. – Ady E. utcák által határolt
területről; 11/2003 (V. 16.) ök. sz. rendelete Nagysándor József utca – Baross utca – Duna utca
– Attila utcák által határolt területről; 32/2003 (XI. 20.) ök. sz. rendelete Tótfalusi K. M. st. ‐Vörösmarty
u. ‐Nagysándor J. u. ‐Ady E. u. által határolt területről; 7/2006. (III. 17.) ök. sz. rendelete M5 autópálya ‐
Nagykőrösi út ‐Erzsébet csatorna által határolt területről; 16/2006.
(V. 11.) módosította: 24/2006. (VII. 19.) ök. sz. rendelete Vörösmarty u. ‐Szegfű u. ‐Vágóhíd u. ‐Tinódi u.
által határolt területről; 8/2007. (IV. 17.) módosította: 21/2007. (IV. 15.), 44/2007. (XII. 14.) ök. sz.
rendelete M5 autópálya – Erzsébet csatorna – Nagykőrösi út – Szentlőrinci út által határolt területről;
41/2007. (XII. 14.) ök. sz. rendelete Bíró M. utca – Széchenyi u. – János u. – Lajtha L. utcák által határolt
területről; 7/2009. (II. 26.) amely hatályon kívül helyezte az 1/2003. (II.20.), amely hatályon kívül helyezte
a 10/1999. (IV.12.) ök. sz. rendelete Lajtha L. u. – János u. ‐Török Fl. u. – Határ út által határolt területről;
17/2009. (IV. 29.) ök. sz. rendelete Baross u. – Nagysándor J. u. – Attila u. – Zilah utcák által határolt
területről; 6/2010. (III. 02.) ök. sz. rendelete Mártírok útja –Kulcsár utca – 181888/3 hrsz‐ú őt által határolt
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területről; 18/2010. (II. 10.) amely hatályon kívül helyezte az 52/2004. (IX.24.) ök. sz. rendelete Széchenyi
utca – Topánka utca – Ady Endre utca – János utcák által határolt területről; 13/2011. (II. 10.) módosította:
15/2011. (IV. 06.) ök. sz. rendelete Köves út menti területre (hrsz.: 195066/4, 5, 6, 195067, (195069),
195070); 24/2011 (VI. 27.) amely hatályon kívül helyezte az 7/2005. (III.10.) ök. sz. rendelete Serény utca
– Közműhelytelep utca – 170187/34 Hrsz‐ú utca – Helsinki út – Nagysándor József utca – Attila utca –
Kossuth Lajos utca – Baross utca – Csepeli átjáró – Helsinki út által határolt területről; 48/2013. (XII. 12.)
ök. sz. rendelete Mártírok útja – 195017 hrsz‐ú út – 195038/2 hrsz‐ú út 180900 hrsz‐ú út 180901/63 hrsz‐
ú út által határolt területről; 12/2014. (III. 13.) ök. sz. rendelete Mátyás király térről (Kakastó utca –
Kolozsvár utca – Mártírok útja – Vasút sor által határolt terület); 17/2015. (V.12.) ök. sz. rendelete
Budapest XX. kerület Topánka utca‐170204/91 hrsz.‐ú közterület‐Kossuth Lajos tér‐Kossuth Lajos utca170204/81 hrsz‐ú közterület szabályozása érdekében a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról
szóló 25/2001.(VII.30) ök. számú rendelet módosításáról.

….………………………………..

….………………………………..

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

címzetes főjegyző
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1. melléklet – Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln‐3)

Építési
övezet
jele

Ln3/SZ1
Ln3/SZ2
105Ln3/SZ3
Ln3/SZ4
Ln-3/Z

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

2000
2500
2000
2500
1000

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
zártsorú

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

15,0

35

35

1,4

0,75

12,5

17,0

35

55

0,2

0,75

45

12,5

17,0

35

55

2,5

1,0

45

12,5

19,0

35

55

2,5

0,75

45

7,5*

10,5*

35

30

1,0

0,75

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

30

6,0*

45

Épületmagasság
(m)

* BPD/010/0034-10/2015 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján
2. Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln‐T) 106

Építési
övezet
jele

Ln‐
T/SZ1
Ln‐
T/SZ2
Ln‐
T/SZ3
Ln‐T/Z
Ln‐T/AE
Ln‐
T/KSZ
107
LnT/KSZ1
108
Ln-T/
KSZ2

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

kialakult
1000
1000
500
2000
1000
300
700

Ln‐T/G

kialakult

Ln‐T/
Közmű

200

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
zártsorú
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonálló
szabadonálló
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

kialakult

kialakult

kialakul
t

kialakul
t

kialakult

9,0*

15,0

20

60

2,25

0,5

90**

9,0*

18,0

kialakult

90

4,5

0,5

80

6,0*

12,5

10

80

2,5

0,5

50

4,5*

12,5

35

60

1,5

0,5

65

4,5*

9,0*

20

60

1,20

0,5

65

4,5*

5,5**

10

-

1,0

-

100**

4,5*

5,5**

0**

-

1,0

-

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakul
t

kialakul
t

kialakult

50

---

4,5*

30

70

0,7

0,5

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

kialakult

kialakult

60

Épületmagasság
(m)

* BPD/010/0034‐10/2015 számú OTÉK‐tól való eltérési engedély alapján
109
** OTÉK-tól való eltérési engedély alapján
Módosította a 07/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.§ a) pontja, hatályos 2020. III.12‐től
Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29.§ (1) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
107 Beiktatta a 18/2018. (VI.21. önkormányzati rendelet 2.§.‐a, hatályos 2018. VII. 01‐től
108 Beiktatta a 18/2018. (VI.21. önkormányzati rendelet 2.§.‐a, hatályos 2018. VII. 01‐től
109 Beiktatta a 18/2018. (VI.21. önkormányzati rendelet 2.§.‐a, hatályos 2018. VII. 01‐től
105
106
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3. Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk‐1)110

2000

Lk-1/Z

kialakult

Lk1/KSZ1
Lk1/KSZ2
Lk1/KSZ3
111Lk1/KSZ4
Lk-1/AE

2000
600
1000

1000
2000

0,7

0,5

---

6,5

40

50

0,7

0,5

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

0,8

kialakult

45

4,5

6,5

35

50

0,7

0,5

45

6,0

12,5

30

50

1,5

0,5

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

45

4,5

7,5

40

50

1,0

0,5

45

7,5

12,5

30

60

1,8

0,5

45

7,5

12,5

30

60

1,8

0,5

7,5

12,5

20

60

1,8

0,5

4,5

9,0

30

50

1,2

0,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

---

---

45

600

Lk-1/SZ3

40

35

Lk-1/K2

2000

50

---

600

Lk-1/SZ2

7,5

Legnagyobb

Lk-1/K1

Lk-1/SZ1 kialakult

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Legkisebb

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
zártsorú
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

zártsorú

szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Építési
övezet
jele

60
45

Épületmagasság
(m)

4. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk‐2)
Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Lk-2/K

600

-

Lk-2/SZ

1500

Lk-2/AE1

2000

Lk-2/AE2

1500

Építési
övezet
jele

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

35

---

6,5

40

40

0,7

0,5

35

4,5

7,5

50

40

0,7

0,5

45

4,5

9,0

40

50

1,2

0,5

45

4,5

12,5

35

50

2,0

0,5

Épületmagasság
(m)

110

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

111

Beiktatta a 07/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.§ b) pontja, hatályos 2020. III.12‐től
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5. Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk‐T)112
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Lk-T/1

kialakult

Lk-T/2

2000

Lk-T/3

1000

Lk-T/4

1000

Lk-T/AE

2000

Lk-T/KSZ

1000

Lk-T/
Közmű

200

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

kialakult

kialakult

kialakul
t

kialakul
t

kialakult

4,5

9,0

45

40

1,0

0,5

kialakult

9,0

12,5

kialakult

90

3,5

0,5

90*

9,0

12,5

0*

90

kialakul
t

0,5

50

4,5

12,5

35

60

1,5

0,5

60

4,5

7,5

20

60

1,20

0,5

50

---

4,5

30

70

0,7

0,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

kialakult

kialakult

30

Épületmagasság
(m)

6. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke‐1)

Legkisebb

Legnagyobb

---

30

---

6,5

50

40

0,7

0,2

---

35*

---

6,5

50

40

0,7

0,2

25

4,5

7,5

60

35

0,7

0,2

25

4,5

7,5

50

40

0,7

0,2

30

4,5

7,5

50

35

0,8

0,2

40*

4,5

7,5

50

50

1,0

0,2

40*

4,5

7,5

35*

50

1,0

0,2

45*

4,5

7,5

35*

50

1,2

0,2

35*

4,5

9,0

50

35

1,2

0,2

45*

4,5

7,5

50

50

1,0

0,2

45*

3,0

7,5

50

65

1,2

0,2

Beépítési
mód

Lke-1/K1

600

Lke-1/K2

400

Lke-1/SZ1

800

Lke-1/SZ2

1500

Építési
övezet
jele

113Lke-

1/SZ3
Lke-1/Z
Lke1/KSZ1
Lke1/KSZ2

800
250
2000
1000

Lke-1/AE1

2000

Lke-1/AE2

2000

Lke-1/AE3

2000

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Épületmagasság
(m)

* BPD/010/0034‐10/2015 számú OTÉK‐tól való eltérési engedély alapján

112

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

113

Beiktatta az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 7. § ‐a, hatályos 2019. II. 9‐től
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7. Mellékközpont (Vt‐M)
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Vt-M/1

5000

Vt-M/2

4500

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

9,0

35

35

1,2

1,5

15,0

35

35

1,4

1,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

35

6,0

35

6,0

Épületmagasság
(m)

8. Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt‐H)
Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

szabadonáll
ó

Legnagyobb

40

6,0

9,0

35

40

1,2

0,5

1000

zártsorú

60

4,5

9,0

30

60

1,25

0,5

3000

zártsorú

60

6,0

12,0

20

80

2,0

0,5

5000

szabadonáll
ó

45

6,0

15,0

35

60

1,5

0,75

Vt-H/Ln2 kialakult

zártsorú

40

4,5

6,0

40

40

0,7

0,75

Vt-H/Ln3

1000

zártsorú

60

6,0

14,0

20

80

1,8

0,75

Vt-H/Ln4
Vt-H/LnKSZ

1500

zártsorú

70

6,0

16,0

20

80

2,5

0,75

2000

zártsorú

100*

6,0

22,0

0*

100

3,5

0,75

Építési
övezet
jele

Vt-H/Lk1
114Vt-

H/Lk2
Vt-H/LkKSZ
Vt-H/Ln1

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

1500

Épületmagasság
(m)

* OTÉK eltérés

114

Módosította a 07/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.§ c) pontja, hatályos 2020. III.12‐től
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9. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi‐2)115

40

50

0,7

0,75

---

7,5

35

50

1,2

0,4

35

6,0

9,0

35

35

1,2

0,5

40

6,0

10,5

35

50

1,5

0,75

---

45

---

---

45

600

Vi-2/L-K2
Vi-2/LSZ1
Vi-2/LSZ2
Vi-2/L-Z1

600

1500

6,5

Legnagyobb

Vi-2/L-K1

700

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Legkisebb

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Építési
övezet
jele

Épületmagasság
(m)

1000

zártsorú

40

---

12,5

30

60

1,8

0,75

Vi-2/L-Z2

2000

zártsorú

65

6,0

12,5

35

70

2,5

1,0

Vi-2/L-Z3

1000

zártsorú

35

6,0

9,0

35

35

1,2

0,75

Vi-2/L-Z4

2000

zártsorú

45

6,0

15,0

35

80

2,0

1,0

Vi-2/SZ

4500

szabadonáll
ó

35

6,0

15,0

35

35

1,4

0,5

Vi-2/Z

2000

zártsorú

45

6,0

15,0

35

80

2,0

1,0

25

6,0

9,0

45

20

0,5

0,5

35

4,5

9,0

40

60

1,0

0,75

50

6,0

15,0

25

45

1,2

0,5

45

6,0

12,5

25

50

1,2

1,0

45

6,0

15,0

35

50

2,0

1,0

50

6,0

15,0

35

50

1,0

0,5

100

6,0

18,0

0

100

1,5

0,75

100

4,5

7,5

0

100

1,2

0,4

Vi-2/Sp

10 000

Vi-2/AE1

5000

Vi-2/AE2

2000

Vi-2/AE3

1000

Vi-2/AE4

1500

Vi-2/AE5

1000

Vi-2/AE6

500

Vi-2/KSZ

2000

115

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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10. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi‐3)
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

9,0

50

30

0,7

0,25

6,0

18,0

35

30

2,0

0,25

35

6,0

12,0

35

50

0,5

0,25

40

4,5

12,0

35

40

0,75

0,25

45

6,0

15,0

35

50

1,5

0,25

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

30

4,5

30

Épületmagasság
(m)

Vi-3/SZ1

2000

Vi-3/SZ2

2000

Vi-3/SZ3

2000

Vi-3/SZ4

2000

Vi-3/SZ5

1500

Vi-3/Z1

1000

zártsorú

25

4,5

6,0

50

50

0,7

0,25

Vi-3/Z2

1000

zártsorú

40

12,0

14,0

30

60

1,8

0,25

Vi-3/G

kialakult

szabadonáll
ó

kialakult

kialakult

kialakult

kialakult

kialakul
t

kialakul
t

kialakult

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

11. Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz‐1)
Építési
övezet
jele
116Gksz-

1/1

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

50 000

Gksz-1/2

7500

Gksz-1/3

5000

Gksz-1/4

4500

Gksz-1/5

1000

Gksz-1/6

2500

116

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

25

6,0

20,0

30

20

1,0

0,0

30

4,5

7,5

35

40

0,75

0,0

35

6,0

12,0

35

50

0,75

0,0

35

6,0

15,0

35

65

1,0

0,0

35

6,0

9,0

35

35

1,2

0,0

40

4,5

9,0

35

55

1,0

0,0

Épületmagasság
(m)

Módosította az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 7.§‐a, hatályos 2019. II. 9‐től
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12. Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz‐2)117
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Gksz-2/E

4000

Gksz-2/1

10 000

Gksz-2/2

10 000

Gksz-2/3

800

Gksz-2/4

4000

Gksz-2/5

5000

Gksz-2/6

5000

Gksz-2/7

10 000

Gksz-2/8

5000

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
zártsorú
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

12,0

40

45

0,7

0,0

6,0

12,0

35

35

0,5

0,0

35

6,0

12,0

35

35

1,0

0,0

40

3,0

7,5

25

70

1,0

0,0

40

3,0

12,0

30

60

1,0

0,0

45

6,0

21,0

25

60

1,0

0,0

45

6,0

21,0

25

60

2,0

0,0

60

6,0

12,0

35

35

1,0

0,0

60

6,0

21,0

25

60

1,0

0,0

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

40

20

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

35

3,0

40

Épületmagasság
(m)

13. Különleges ‐Egészségügyi terület (K‐Eü)
Építési
övezet
jele

K-Eü

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

10 000

szabadonáll
ó

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

35

6,0

16,5

Épületmagasság
(m)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

1,0

0,25

14. Különleges ‐Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K‐Rek)
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

K-Rek/1

10 000

K-Rek/2

20 000

K-Rek/3

4000

K-Rek/4

5000

Beépítési
mód

szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó
szabadonáll
ó

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

9,0

60

40

0,4

0,25

6,0

15,0

30*

20

0,5

0,25

35

6,0

19,0

20*

35

0,8

0,25

40

3,0

9,0

50

40

0,6

0,25

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

20

3,5

20

Épületmagasság
(m)

* BPD/010/0034‐10/2015 számú OTÉK‐tól való eltérési engedély alapján

117

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (5) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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15. Különleges ‐temető terület (K‐T)
Építési
övezet
jele

K-T

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

150 000

szabadonáll
ó

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
(%)

Legkisebb

Legnagyobb

5

3,0

9,0

Épületmagasság
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyob
b mértéke
(%)

40

10

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

0,1

0,0

Beépítésre nem szánt területek
16. Közlekedési területek (KÖu)

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

KÖu-3

---

---

2

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

5,0

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

---

---

---

17. Sétány területe (Kt‐S)

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

Lt-Sv

5000

---

2

4,5

40

0

---

Kt-St

5000

---

2

4,5

60

0

---

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

---

18. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

KÖk

---

---

2

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

6

---

---
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19. Zöldterületek (Zkp, Kt‐Zk)118
Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Zkp-Kp

5000

---

2

4,5

70

2

---

119Zkp-Kk-1

500

---

2

4,5

60

25

---

Zkp-Kk-2

1000

---

3

4,5

60

0

---

Kt-Zk-1

500

---

1

4,5

60

0

---

Kt-Zk-2

1000

---

1

4,5

70

0

---

Kt-Zk-3

1000

---

1

4,5

80

0

---

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

20. Fásított közterek (Kt‐Fk)

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

Kt-Fk-1

1000

---

2

4,5

30

0

---

Kt-Fk-2

1000

---

2

4,5

40

0

---

Kt-Fk-3

1000

---

2

4,5

50

0

---

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagybb
mértéke
általános/peskol
ás
( m2/m2 )

21. Közjóléti erdőterületek (Ek)

Övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Legnagyobb
épületmagasság
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Ek-1

15 000

---

3

6,0

---

0

---

Ek-2

15 000

---

3

7,5

---

10

---

22. Általános mezőgazdasági területek (Má)

Övezet
jele

Má

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

15 000

---

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

3

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

---

4,5

Szintterületi mutató
megengedett
legnagybb mértéke
( m2/m2 )

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Általános

Parkolásra
fordítható

---

0

---

---

118

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (6) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.

119

Beiktatta az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 7.§‐a, hatályos 2019. II. 9‐től
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23. Kertes mezőgazdasági területek (Mk)

Övezet
jele

Mk

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

10 000

---

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

3

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

---

4,5

Szintterületi mutató
megengedett
legnagybb mértéke
( m2/m2 )

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Általános

Parkolásra
fordítható

---

0

---

---

24. Különleges, kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb‐Ez)

Övezet
jele

Kb-Ez

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

4000

---

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

0

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

---

---

Szintterületi mutató
megengedett
legnagybb mértéke
( m2/m2 )

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(%)

Általános

Parkolásra
fordítható

75

0

---

---
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2a. melléklet: Szabályozási Terv ‐Szabályozási elemek120

120

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (7) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd ismételten
módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól, majd ismételten
módosította a 18/2018. (VI.21.) Önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2018. VII. 1‐től, majd ismételten
módosította 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, hatályos 2019. II. 9‐től, majd ismételten
módosította a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §., hatályos 2020. III. 12.‐től, majd ismételten módosította a
…./2020. (……) önkormányzati rendelet 1.§‐a, hatályos …………..‐től.
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m

131,0

12
,0

6,5 m

Vt-M/2

Kt-Zk-1

ár tér
Téglag
y

Kt-Kk

Szabályozási vonal

Lk-T/3

12 m

Kt-Zk-2

Kt-Kk

3 ,0

m

8 ,5 m

8 ,0

m

Lk-T/1

Zöldfelületként fenntartandó telekrész

Zajárnyékoló létesítmény nyomvonala

Ln-3/SZ1

Kt-Kk

Revitalizációt igénylõ vízfolyás
Közhasználatú zöldfelület az RSD telkén

Lk-T/3

P10

Jelentõs felszíni parkoló maximális határa és minimális férõhelyszáma

G40

Jelentõs felszín alatti gpjármûtároló max. határa és minimális férõhelyszáma

5,5 m

Kt-Kk
12,0

Kerékpáros infrastruktúra fõhálózata (meglévõ/tervezett)

Parkolás szempontjából közterület

Kt-Kk

Vizisport utca

10,0 m

Kötöttpályás közösségi közlekedés (meglévõ/tervezett)

54,4 m
54,4 m

Kt-Kk

Gyalogút (meglévõ/tervezett)

Kt-Kk
17,5 m

Lk-T/3
m

10,0
m

KÖk

Lk-T/3

Építési hely

Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal

Lk-T/3
Kt-Zk-2

Megszûntetõ jel

a

Kt-Kk

Ln-SZ/3 Építési övezet, övezet jele

ytelep utc

Kt-Zk-2

Különszintû közlekedési keresztezés (híd, aluljáró), (meglévõ/tervezett)
Közforgalmú hajókikötésre kijelölt partszakasz

3,0 m

K-Rek/4

17,0 m8,0 m

K-Rek/1

Fõv. jelentõségû közutak (KÖu-1, KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4)

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§.
záró szakmai véleményezésre összeállított
dokumentáció

Kerületi jelentõségû közutak (Kt-Kk)

Kt-Kk
10,0 m

Kerületi jelentõségû gyalogutak és sétányok (Kt-Kgy, Kt-St)

Kt-St

m
10,0

6,0 m

Kt-St
170023/1

TSZT szerint zöldterületek (Zkp-Kp, Zkp-Kk)

A ../2020.(........) Ök. rendelet 1.sz. melléklete

Kerületi jelentõségûzöldterületek és fásított közterek (Kt-Zk, Kt-Fk)
Módosítással érintett terület
TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

Kt-Kgy

Kerületi jelentõségû kerékpáros infrastruktúra (meglévõ/tervezett)

10,0 m

5,7 m

2,2 m

6,5 m

Kt-Sv

Vá

Szabályozási szélesség
Építési övezet, övezet határa

Kt-Kk
Ln-3/Z

utca

Lk-T/3

eg utca
Teremsz

tca

Csepeli átjáró

Lk-T/3

u
Zamárdi

Lk-T/3

Lk-T/3
tõ
Téglaége

Kt-Zk-1

Lk-T/3

KÖTELEZÕ ELEMEK

Lk-T/3

Közmûhel

KÖu-3

6,0 m

20,0 m

JELMAGYARÁZAT

tó utca
Téglagyár

Lk-T/2

Kt-St

Budapest Fõváros XX. ker. Pestszenterzsébet
Kerületi Építési Szabályzatának módosítás 2020
Szabályozási javaslat Dunaparti terület

ÉDRV távlati nyomvonala (térszín alatt)
Megszûnõ kötöttpályás közlekedés (hév, villamos)

Vá

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Belterületi határ

Településtervezés:

Dátum: 2020.12.hó Lépték: 1:1500

Máyer Andrea
TT/1 É 01-1521

Telekhatár
182098
155,5

Helyrajzi szám
Magassági pont (mBf.)
Meglévõ épület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
A térkép kizárólag a településrendezési eszköz készítésére használaható fel.
Méretek a helyszínen ellenõrizendõk.
Ez a terv az Obeliszk Kft szellemi tulajdona..
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2b. melléklet: Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei121

121

Módosította a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (8) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től, majd ismételten
módosította a 34/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2017. XI. 30‐tól, majd ismételten
módosította a 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, hatályos 2019. II. 9‐től, majd ismételten
módosította a 7/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §., hatályos 2020. III. 12.‐től.
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3. melléklet: Forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak

s.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gyűjtőút neve
Baross utca
Brassó utca (Szabadka utca‐Hunyadi tér)
Ferenc utca
Fiume utca
Jókai Mór utca
Karánsebes utca (Vasút sor – Kakastó utca)
Kende Kanuth utca (Határ út ‐Nagysándor József utca)
Klapka utca
Kossuth Lajos utca (Nagykőrösi út ‐Szent Imre herceg utca)
Kossuth Lajos utca (Helsinki út ‐Baross utca)
Kulcsár utca (Vasútsor kiépítése után lakó út)
Lajtha László utca
Lázár utca (Nagysándor József utca ‐Ady Endre tér)
Magyar utca (Lázár utca ‐Nagykőrösi út)
Mártírok útja (Határ út ‐Szabadka út)
Szabadka utca (Mártírok útja‐Brassó utca)
Szent Erzsébet tér (9‐15 sz. előtti szakasz)
Szent Imre herceg utca (Ferenc utca‐Nagysándor József utca)
Székelyhíd utca (Ady Endre utca ‐Török Flóris utca), a villamos közlekedés
megszüntetése után lakó út)
Szilágyság utca
Temesvár utca
Torontál utca
Török Flóris utca (Nagysándor József utca ‐Alsó határút)
Udvarhely utca
Vágóhíd utca
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
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4. melléklet – Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használathoz
szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
1.
2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

2.f.

3.

4.a.

4.b.

5.

6.

7.

122

2. a. melléklet szerinti központi területen
minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési
egysége után
funkcióváltással létrejövő kereskedelmi,
szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2
bruttó szintterületéig minden megkezdett 20 m2
után
funkcióváltással létrejövő kereskedelmi,
szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2
feletti bruttó szintterületének minden
megkezdett 20 m2–e után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési
egység bővítése esetén 50 m2 bruttó
szintterületig minden megkezdett 20 m2 után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési
egység bővítése esetén 50 m2 bruttó szintterület
felett minden megkezdett 20 m2 után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési
egység újonnan történő építése esetén 100 m2
bruttó szintterületig minden megkezdett 20 m2
után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési
egység újonnan történő építése esetén 100 m2
bruttó szintterület felett minden megkezdett 20
m2 után
szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve
hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló,
diákotthon) 1,25 vendégszobája után
fő‐és gyűjtőút melletti építmény
funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló
rendeltetési egység esetén nincsen parkoló
létesítési kötelezettség
kiszolgáló út melletti építmény funkcióváltásával,
bővítésével létrejövő, vagy újonnan
épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység
minden megkezdett 6 m2 fogyasztótere után
bölcsőde, alap‐és középfokú nevelési, oktatási
önálló rendeltetési egység minden megkezdett
20 m2 nettó alapterülete és/vagy tanterme után
felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló
rendeltetési egység oktatási és kutatási
helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterülete után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló
rendeltetési egység – egyházi központ
kivételével, ahol a férőhelyszám értelmezhető –
minden 5 férőhelye után

2. a. melléklet szerinti központi területen kívül
122
-

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

-

Hatályon kívül helyezte a …./2020. (….) önkormányzati rendelet 6.§‐a, hatályos ………..‐től.
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9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
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kulturális és közösségi szórakoztató önálló
rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem
értelmezhető minden megkezdett 50 m2 nettó
alapterülete után
sportolás, strandolás célját szolgáló önálló
rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után
igazgatási, nem fekvőbeteg‐ellátó egészségügyi
önálló rendeltetési egységek minden megkezdett
10 m2 nettó alapterülete után
fekvőbeteg‐ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egység minden 4 betegágya után
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység
helységeinek minden megkezdett 200 m2–e után
raktározási önálló rendeltetési egység minden
megkezdett 1.500 m2–e után
közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló
egységek esetén nincsen parkoló létesítési
kötelezettség
iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete
után
jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális
önálló rendeltetési egység és közhasználatú park
minden megkezdett 500 m2 –e után
kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona
minden 10 férőhelye után
hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló
rendeltetési egység irodai helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után
egyházi központ minden 10 férőhelye után

-

-

-

-

-

-

-
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5. melléklet – Építmények rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő kerékpárok
számának megállapítása

s.sz.
1.
2. a.

Funkció
Lakás, üdülőegység
Kereskedelmi egység 0‐1000 m2 ‐ig

2. b.

Kereskedelmi egység 1000 m2 felett

3.

Szálláshely szolgáltató egység

4.

Vendéglátó egység

5.

Alsó‐és középfokú nevelési‐oktatási egység

6.

Felsőfokú oktatási egység

7.

Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység
(színház, bábszínház, filmszínház stb.)
Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti
galéria, levéltár stb.)

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Sportolás, strand célját szolgáló egység
Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbetegellátó egység
Fekvőbeteg‐ellátó gyógykezelő egység
Ipari egység
Raktározási, logisztikai egység

14.a.

Közösségi helyközi közlekedési végállomás

14.b

Közösségi helyközi közlekedési megállóhely

A
Minden lakás és üdülő egység után 1 db
Az árusítótér minden megkezdett 150 m2
alapterülete után 2 db
Az árusítótér minden megkezdett 500 m2
alapterülete után 2 db
Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége
után 2 db
A fogyasztótér minden megkezdett 75 m2
alapterülete után 2 db
A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2
alapterülete után/2 kerékpár
Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2
alapterülete után 2 db
Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db
A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett
500 m2 alapterülete után 5 db, de maximum 50
db
Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db
Az iroda‐vagy ellátó terület minden megkezdett
100 m2 alapterülete után 1 db
Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
A raktárterület minden megkezdett 10.000 m2
alapterülete után 1 db
A tervezett vagy mért napi utasszám 5%‐ával
azonos darabszám
Megállóhelyenként minimum 5 db
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6. melléklet – Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

6. A.) Elővásárlási joggal érintett ingatlanok
sorszám

cím

1.

Atléta utca

2

Kossuth Lajos utca Szent Erzsébet tér és Jókai
utca közti szakasza

3.

Szent Erzsébet tér két térfalát képező ingatlanok

4.

Kossuth Lajos u. 49.

5.

Kossuth Lajos 48‐50.

6.

Kossuth L. u. – Vörösmarty u. sarkán a pavilonsor
telke
Nagysándor József u. – Baross u. – Attila u. Duna
u. által határol tömb
A IX. kerületi közigazgatási határ és a Gubacsi híd
közti Duna‐parti terület
Jódos–sós Gyógyfürdő területe

7.
8.
9.

településrendezési cél

alapellátás megfelelő biztosítása, közcélú
zöldterület és parkolás kialakítása
épített örökség védelme és
megfelelő közösségi érdekű hasznosítás
érdekében
épített örökség védelme és
megfelelő közösségi érdekű hasznosítás
érdekében
épített örökség védelme és a rendezett
településfejlődés biztosítása érdekében
közösségi érdekű településfejlesztési cél
érdekében
közösségi érdekű településfejlesztési cél
érdekében
közösségi érdekű településfejlesztési cél
érdekében
a rendezett településfejlődés biztosítása
érdekében
közösségi érdekű településfejlesztési cél
érdekében
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7. melléklet123

123

Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése, hatálytalan 2016. XI. 10‐től.
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8. melléklet – Katasztrófavédelem124

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezeteibe tartozó
területek

veszélyességi övezetek

Középső övezet
Külső övezet

Vinyl Kft. IX. kerület Illatos út 19‐23. szám alatti telephelye
érintett építési övezetek, övezetek

Intézményi terület (Vi‐2/L‐Z1) Közlekedési terület (KÖu‐2)
Intézményi terület (Vi‐2/L‐Z1) Kisvárosias lakóterület (Lk‐1/K1, Lk‐1/K2, Lk‐1/KSZ1,
Lk‐1/KSZ2) Kertvárosias lakóterület (Lke‐1/K1, Lke‐1/K2) Közlekedési terület (KÖu‐
2, Kt‐Kk)

A veszélyességi övezetek lehatárolását a 2. b. melléklet tartalmazza.

124

Beiktatta a 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 29. § (9) bekezdése, hatályos 2016. XI. 10‐től.
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
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HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A tervezési területek Budapest XX. kerületében,
találhatóak Erzsébetfalva, Gubacs és Gubacspuszta
területén.
Az 1. terület a Határ út mentén, kerületen belül
Erzsébetfalva városrész területén helyezkedik el. A
budapesti
gyűrűs-sugaras
rendszerben
a
gyűrűirányú Határ út mentén, a gyűjtőút Mártirok
útja közvetlen közelében, és közel sugárirányú
Nagykőrösi úthoz (M5).
A 2. terület Gubacs városrészben, közvetlenül a
Dunaparton található.
A 3. terület Gubacspuszta
lakóterületén található.

kertvárosias

A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRSÉGI KAPCSOLATAI
1. terület

Wekerle
telep
Határ út

M5

forrás: Google Earth
A tervezési terület jó településszerkezeti adottságokkal rendelkezik. A kerület egyik határoló főútvonala, a Határ
út (II. rendű főútvonal) mentén található, amely összeköttetést biztosít a Pesterzsébet központja és a szomszédos
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Kispest között, a Soroksári út és az M5 autópálya bevezető szakasza, valamint az Üllői út között. A tömb határoló
útja a Mártírok útja érintett szakasz gyűjtőút, busz közlekedéssel.

2. terület

Csepeli átjáró

Pesterzsébet
vkp

Helsinki út

forrás: Google Earth
A tervezési terület a Soroksári Dunapart melletti rekreációs terület, a 170021, 170022, 170023/1 és 170023/2
hrsz-ú telkek - a Pesterzsébeti Duna-parti sétány területe.

3. terület

M5

forrás: Google Earth
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A tervezési terület a Barca köz területe – az érintett tömb az Olt utca – Fiume utca – Vaskapu utca – Szabadka
utca tömbje, ahol gyalogos köz került kialakításra az Olt és Vaskapu utca között.

A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYA MAGYARORSZÁG EGYES KIEMELT
TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNNYEL
A tervezési területre a 2018. december 28-án elfogadásra került új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alkalmazandó, mivel annak 90. § (1) bekezdése alapján
az új törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban az új törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, így jelen
eljárásban is.

Ország Szerkezeti Terve, részlet

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, részlet

Az Trv 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve, valamint a törvény 7. melléklete – A Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve alapján a tervezéssel érintett a területek települési térségbe soroltak.

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA A
TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN
A tervezéssel érintett területek léptékükből és elhelyezkedésükből fakadóan a szomszédos települések
(kerületek) terveire nincsenek közvetlen hatással és a szomszédos települések településrendezési eszközei sem
hatnak közvetlenül a tervezéssel érintett telkekre.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A terület vonatkozó hatályos tervek a következők:


Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT 2017),



Budapesti Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ) 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet



Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (X. 21.) Ök.
rendelete „a Kerületi Építési Szabályzat”



Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (V. 21.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről
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BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT)
Budapest XX. kerület a és a
módosítással érintett területek
elhelyezkedése a TSZT részletén
ábrázolva.

1. terület – Határ úti tömb
A Határ út menti egy telektömb mély
területet intézményi, jellemzően
szabadonálló jellegű terület Vi-2
területfelhasználási egységbe sorolt.
A Határ út területe közúti
közlekedési terület, annak IX.
kerületi oldalán védelmi erdő Ev
található. A Balassa utcától a kerület
szomszédos tömbjei kertvárosias,
intenzív beépítésű lakóterületek
Lke-1.

TSzT részlete, forrás: budapest.hu
Előírások a Vi-2 területfelhasználási
egységre
(TSzT leírás 40. oldal)

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)
területfelhasználási egységbe sorolt területet funkcionálisan az előző
intézményterülethez hasonló vegyesség jellemzi. A városszerkezetben
való elhelyezkedése, a kialakult környezethez való igazodása alapján
azonban sűrűsége alacsonyabb, lazább, jellemzően szabadonálló
beépítésű területek tartoznak ide, vagy a területi adottságok
(morfológia, értékes növényzet, Duna menti pozíció) igénylik nagyobb
zöldfelület megtartását vagy kialakítását. Különösen alkalmas a
funkcióváltó területek élhetőbb, zöldfelületekkel gazdagabb
környezeti kialakítására. Beépítési sűrűségük is jelzi ezt, amelynek
legnagyobb értéke a településszerkezeti helyzettől függően nem lehet
több 0,75 – 4,5 közötti értéknél. A zöldfelületi intenzitás megtartása és
javítása érdekében 25% a legkisebb zöldfelületi átlagérték, amit a
területfelhasználási egység területére kell számítani.
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2. terület
A Duna-parti sétány területe
jellemzően szabadonálló jellegű
terület K-Rek területfelhasználási
egységbe sorolt.

TSzT részlete, forrás: budapest.hu
Előírások
a
K-Rek
területfelhasználási egységre
(TSzT leírás 46. oldal)

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek)
területfelhasználási kategóriába a nagy zöldfelülettel rendelkező, a
lakosság és a turizmus számára jelentős, az aktív pihenést szolgáló
területek tartoznak. A sport- és strandlétesítmények mellett az ezeket
kiszolgáló és kiegészítő funkciójú létesítményeket (szállás-szolgáltatás,
vendéglátás stb.) is el lehet helyezni. A Duna menti zónában ezeken a
területeken a vízi közlekedést kiszolgáló létesítmények is
megvalósíthatók. A nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős
területeken a beépítési sűrűség 0,5 - 2,00 közötti érték.

3. terület
A
Barca
köz
környezete
Kertvárosias, intenzív beépítésű
lakóterület
Lke-1
területfelhasználási egységbe sorolt.

TSzT részlete, forrás: budapest.hu
Előírások a Lke-1 területfelhasználási
egységre

Kertvárosias,
intenzív
beépítésű
lakóterület
(Lke-1)
területfelhasználási egységbe a pesti oldal valamennyi kertvárosias
lakóterülete tartozik, de ide soroltak a budai oldal hasonló
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adottságokkal rendelkező sík területei is. A beépítés karaktere
szerteágazó: szabadonálló, ikres és oldalhatáron álló beépítés mellett
előfordul zártsorú, sorházas beépítés is. Igen eltérő a telekmorfológia
is, ami miatt a területek további differenciálása a kerületi
településrendezési eszköz feladata. A beépítési sűrűség a parkolás
épületen belüli megoldása érdekében 0,8 értékben került
meghatározásra.

(TSzT leírás 36. oldal)

A TSZT mellékletei a kerületre vonatkozóan és megállapításai az egyes területekre
Közlekedési infrastruktúra
Határ úti tömb:
A Határ út településszerkezeti
jelentőségű gyűjtőút.
•
•

meglévő
közúti
vasút
(villamos) vonal felszínen
tervezett településszerkezeti
jelentőségű
kerékpáros
infrastruktúra nyomvonala van

Duna-parti sétány
meglévő
és
tervezett
településszerkezeti jelentőségű
kerékpárút érinti
Barca köz Épített
környezet
értékeinek
védelme – Más jogszabállyal
érvényesülő művi érdekvédelem
Határ úti tömb: nem érinti védelem.
Dubnaparti
sétány:
lelőhely érinti

régészeti

Barca köz nem érinti védelem.

73

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

Épített
környezet
értékeinek
védelme – Épített környezet
védelmével kapcsolatos magassági
korlátozások lehatárolása
Határ úti tömb: nem érinti.
Duna-parti sétány: nem érinti (a
Gubacsi-hídtól
északra
fekvő
területet érinti)
Barca köz nem érinti.

Zöldfelület,
természetvédelem
Mártírok
útja
településképvédelmi
meglévő fasor jelölt.

Táj-és
mentén
jelentőségű

Duna-parti sétány:
Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő terület övezet
érinti.
A Soroksári Dunaág Natura 2000
terület és az országos ökológiai
hálózat ökológiai folyosó területe.
Barca köz nem érinti.

Környezetvédelem, veszélyeztetett
és veszélyeztető tényezőjű területek
Határ úti tömb: Veszélyes üzem
külső veszélyességi zónája érinti.
Duna-parti sétány
Érinti az „országos vízminőségvédelmi övezet – vízbázisvédelmi
terület” kijelölése.
Soroksári Dunaág területe „országos
vízminőség-védelmi
övezet
–
természetes
fürdővizek
védőterülete”.
Barca köz: nem érinti.
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Védelmi, korlátozási területek
Határ úti tömb: nem érinti.
Duna-parti sétány
Érinti az „víztermelő kút külső és
belső védőterület, és hidrogeológiai
A védőterület kijelölése.
Barca köz: nem érinti.

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA
Budapest XX. kerület a és a
módosítással érintett területek
elhelyezkedése a TSZT részletén
ábrázolva.
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1. terület
A tervezési területet az FRSZ Vi-2
területfelhasználási
egységbe
sorolja, ahol a beépítési sűrűség
érték 2,5 (bsá:1,75 és bsp 0,75).
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2. terület
A tervezési területet az FRSZ K-Rek
területfelhasználási
egységbe
sorolja, ahol a beépítési sűrűség
érték 1,25 (bsá:1,0 és bsp 0,25).

3. terület
A tervezési területet az FRSZ Lke-1
területfelhasználási
egységbe
sorolja, ahol a beépítési sűrűség
érték 0,8 (bsá:0,6 és bsp 0,2).
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FRSZ 3. melléklet tartalmazza az egyes területek beépítési magasságát és a magasépítmények számára kijelölt
területeket. A tervezési területeket magassági szabályozás nem érinti.

FRSZ vonatkozó előírásai
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.
(2) A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. mellékletben jelölt értéke
a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető funkciókra vonatkozó általános sűrűségi
értékből (a továbbiakban: bsá), és
b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók
számára - a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt - igénybe vehető parkolási sűrűségi értékből
(a továbbiakban: bsp)
tevődik össze.
(3) Egy adott területfelhasználási egységen belül az 1. mellékletben meghatározott beépítési
sűrűség alapján az építési övezetek előírásait és beépítési paramétereit a KÉSZ-ben differenciáltan,
de jelentős jellemzőbeli különbségek nélkül lehet meghatározni.
…
(8) A kerület közigazgatási határa egyúttal területfelhasználási egység határa is.
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HATÁLYOS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
A XX. kerület Képviselő-testülete 26/2015. (X.21.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a Kerületi Építési
Szabályzatot, mely azóta többször módosult. (28/2016. (X.26.) ör., a 2/2017. (II.16.) ör., a 34/2017 (XI.15.) ör., a
18/2018 (VI.21.) ör., az 1/2019. (I.25.) ör., a 7/2020 (II.26.) ör.)

Szabályozási terv (szelvény 1, 2)

Szabályozási terv jelmagyarázata

79

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei
KÉSZ előírási
Általános előírások
Értelmező rendelkezések

2.§ 12. Szintterületi mutató (szm): Az összes építhető bruttó szintterület és a
telekterület hányadosa. Az összes építhető bruttó szintterület értéke
általános szintterületi mutató értékből (szmá) és kizárólag az épületen belül
elhelyezhető parkolók– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt –
épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató
értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).

A
beépítési
módokra
vonatkozó előírások

15.§ (1) A zártsorú beépítési mód szerint beépített, illetve beépíthető építési
övezetek területén a) az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral,
amennyiben a 2.a. melléklet másképp nem jelöli, b) több épület elhelyezése
esetén, legalább egy épület az építési vonalon álljon.

Melléképítmények
elhelyezése

16.§ (1) A telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű
használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmények
közül minden övezetben és építési övezetben elhelyezhető:
a)
b)

közmű‐becsatlakozási műtárgy,
hulladéktartály‐tároló, c) kerti építmény.

(5) Melléképítmény legmagasabb pontja az Ln, Lk és Lke jelű építési övezetek
területén 5 méter magasan lehet.
Építési
zöldfelületeire
előírásai

övezetek
vonatkozó

(6) Melléképítmény csak egyszintesként építhető.
22.§ (1) A telkek beépítésével, beépítésének növelésével egyidejűleg a
telepített lombos fák számának el kell érni az építési övezeti előírások
szerint számított zöldfelület minden 100 m2‐ére után legalább 1 db‐ot.
(3) A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett
4 db várakozó (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő,
környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell
megoldani, fánként minimum 4 m2 termőföldterület biztosításával.
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1. terület
A tervezési területet a KÉSZ
Vi-2/L-Z1 jelű építési övezetbe
sorolja.

Szabályozási terv részlete
Vi-2/L-Z1 építési övezetre
vonatkozó övezeti előírások

35. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)
36.§ (1) A Vi-2 jelű építési övezetek a helyi lakosság 36. § ellátását szolgáló
intézmények biztosítanak helyet, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási,
egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek számára.
(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a
területen
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) hitéleti és
e) sport
rendeltetés is elhelyezhető.
(3) A területen az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó
épületben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható,
telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységgel, más lakás csak a Vi-2/L jelű
építési övezetek területén építhető.
(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül
egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem
helyezhető el.
(4a) A Vi‐2/L jelű építési övezetek területén a rendeltetési egységek száma
legfeljebb minden teljes 100 m2 telekterület után egy darab lehet.
(8) A Vi-2/L-Z1 jelű építési övezet területén
a) lakás csak olyan telken helyezhető el, ami nem határos a Határ úttal,
b) ahol lakás elhelyezése megengedett, ott minden teljes 100 m2
telekterület után egy darab lakás helyezhető el,
c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500
m2-t,
d) a Határ út menti teleksor esetén a legkisebb épületmagasság 7,5 méter,
egyéb helyeken 4,5 méter.
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Szabályozási határértékek

Kialakítható legkisebb telek területe m2
Beépítési mód

Zártsorú

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %
Épületmagasság (m)

1000

legkisebb
legnagyobb

40
12,5

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

30

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)

60

Szintterületi
mutató
megengedett legnagyobb
mértéke (m2/m2)

Általános

1,8

Parkolásra fordítható

0,75

2. terület
A tervezési területet a KÉSZ
K-Rek/1, K-Rek/4, Kt-Kgy és KtSt jelű építési övezetbe és
övezetbe sorolja.

Szabályozási terv részlete
K-Rek
építési
övezetre
vonatkozó övezeti előírások

41. Különleges ‐Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K‐Rek)
46.§ (1) A területen elhelyezhető rendeltetések:
a) fedett és szabadtéri sportépítmények,
b) sportépítmények kiszolgáló létesítményei,
c) szálláshely‐szolgáltató építmények – a K‐Rek/1 jelű építési övezet
kivételével,
d) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelem, szolgáltatás és
vendéglátás építményei,
e) főépítményen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás,
)

a terület fenntartásához szükséges tárolásra alkalmas építmények.
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(2) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1.
melléklet 14. pontja tartalmazza.
(3) A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó
rendeltetési egység létesíthető.”
Szabályozási határértékek
K-Rek/1

Kialakítható legkisebb telek területe m2
Beépítési mód

K-Rek/4

10 000
szabadonálló

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %

20

Épületmagasság (m)

legkisebb

3,5

legnagyobb

9,0

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

60

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)

40

Szintterületi
mutató
megengedett legnagyobb
mértéke (m2/m2)

Általános

0,4

Parkolásra fordítható

0,25

Kialakítható legkisebb telek területe m2
Beépítési mód

5 000
szabadonálló

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %

40

Épületmagasság (m)

legkisebb

3,0

legnagyobb

9,0

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

50

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)

40

Szintterületi
mutató
megengedett legnagyobb
mértéke (m2/m2)

Általános

0,6

Parkolásra fordítható

0,25

Beépítésre nem szánt területek előírásai
Kt-Kgy

49. Önálló gyalogos utak területe (Kt‐Kgy)
54.§ (1) Az övezet területe gyalogos és kerékpáros infrastruktúra elemek
elhelyezésére, ezek műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének,
valamint zöldfelületi, közmű és hírközlési építmények, elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezet területén a vonatkozó jogszabályok szerinti gépjárműforgalom
csak korlátozottan megengedett.

Kt-St

51. Természetközeli sétány területe (Kt‐St)
56.§ (1) Az övezetbe a gyalogos közlekedésre szolgáló Duna‐parti sétány
Gubacsi‐hídtól délre eső területe tartozik.
(2) A gépjárműforgalom nem megengedett.
(3) A víz partját természetközeli állapotban kell kialakítani és fenntartani.
(5) Az övezet területén kizárólag vendéglátó rendeltetésű épület helyezhető
el.
(7) A szabályozási határértékeket az 1. melléklet 17. pontja tartalmazza.
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Szabályozási határértékek a
Kt-St övezetre

Kialakítható legkisebb telek területe m2

5 000

Beépítési mód

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %

2

Épületmagasság (m)

legnagyobb

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

4,5
60

3 terület
A tervezési területet a KÉSZ
Lke-1/SZ2
jelű
építési
övezetbe sorolja.

Szabályozási terv részlete
Lke-1/SZ2 építési övezetre
vonatkozó övezeti előírások

33.§ (1) Az Lke‐1/K jelű építési övezetek területei Pesterzsébet
hagyományosan kialakult, intenzív beépítésű kertvárosias lakóterületei, ahol
a) meglévő épület esetében új lakás nem alakítható ki, ha a parkolás
műszaki okokból telken belül nem oldható meg,
b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150
m2‐t,
c) d) a Kéreg utca menti ingatlanok új beépítése esetén az építési lehetőség
meghatározásakor a szabályozás végrehajtását megelőző telekméretet kell
alapul venni.
(2) Az Lke‐1/SZ jelű építési övezetek az intenzív kertvárosias lakóterület
nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető területei.
(4) Az Lke‐1/SZ2 jelű építési övezet területén
a) minden teljes 100 m telekterület után egy darab rendeltetési egység
helyezhető el,
b) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 150
m2‐t.
(9)
Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1.
melléklet 6. pontja tartalmazza.

Szabályozási határértékek

Kialakítható legkisebb telek területe m2
Beépítési mód
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %

1500
Szabadonálló
25
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Épületmagasság (m)

Járművek
elhelyezésére
vonatkozó szabályok

legkisebb

4,5

legnagyobb

7,5

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

50

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)

40

Szintterületi
mutató
megengedett
legnagyobb
mértéke (m2/m2)

Általános

0,7

Parkolásra fordítható

0,2

58.§ (1) Budapest XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén az új
építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű
használatához a szükséges személygépjármű várakozóhelyeket legalább a 4.
melléklet szerinti mennyiségben, az alábbi előírások figyelembe vételével
kell biztosítani.
(2) A KÖk, KÖu-3, Kt-Kk övezetek területén jelölt építési helyek
kereskedelmi, szolgáltató funkciójú építményei esetében rendeltetésszerű
használatból – a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási
cikkeket értékesítő üzlet kivételével – gépjármű-elhelyezési kötelezettség
nem keletkezik.
(3) Minden oldaláról közterület által határolt telekre egyházi központ
elhelyezése, bővítése esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges
várakozóhelyek 100%-a közterületen biztosítható.
(4a) Zártsorú beépítésű építési övezetek 500 m2-t meg nem haladó telkei
meglévő beépítésének bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása
esetén csak új lakó rendeltetéshez kell várakozóhelyet biztosítani, amely a
telek határának 200 méteres körzetén belül, közterületen is elhelyezhető.
(5) Személygépjármű várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető
figyelembe.
59.§ (1) Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület
rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára elhelyezési
lehetőséget az 5. melléklet szerint kell biztosítani.

KÉSZ 4.sz. melléklete

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

Építmények,
önálló
rendeltetési
egységek,
területek
rendeltetésszerű
használathoz
szükséges,
elhelyezendő személygépkocsi
számának megállapítása

2. a. melléklet szerinti központi
területen

2. a. melléklet szerinti központi
területen kívül

minden lakás, és üdülő önálló
rendeltetési egysége után

minden lakás, és üdülő önálló
rendeltetési egysége után

sportolás,
strandolás
célját
szolgáló
önálló
rendeltetési
egységek minden 5 férőhelye után

sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden
5 férőhelye után

szállás jellegű önálló rendeltetési
egység (kivéve hajléktalanszálló és
idősek
otthona,
diákszálló,
diákotthon) 1,25 vendégszobája
után

szállás jellegű önálló rendeltetési
egység (kivéve hajléktalanszálló és
idősek
otthona,
diákszálló,
diákotthon) minden vendégszobája
után

KÉSZ 5.sz. melléklete alapján
az
építmények
rendeltetésszerű használathoz
szükséges,
elhelyezendő

Funkció

A

Lakás, üdülőegység

Minden lakás és üdülő egység után 1
db

Szálláshely szolgáltató egység

Minden megkezdett 15 vendégszoba
egysége után 2 db
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számának

Sportolás, strand célját szolgáló
egység

Minden megkezdett 20 férőhelye
után 2 db

TELEPÜLÉSKÉP - ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI RENDELET (TKR)
Pesterzsébet
Településképi
Arculati Kézikönyve 2017-ben
készült el, amelyet a 173/2017.
(VII.06.) számú önkormányzati
határozatával fogadtak el.
Az eltérő karakterű
lehatárolása szerint

területek

Határ
úti
tömb
kertvárosi” terület

„kistelkes

Duna-parti sétány: „Dunapart”
Barca köz: „kistelkes kertvárosi”
terület

Határ úti tömb és Barca köz tömbje
„kistelkes kertvárosi” terület

86

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

Duna-parti sétány területe

A településkép védelméről az Önkormányzat Képviselőtestülete 24/2017. (IX.21.) számú rendelete rendelkezik,
mely 2019. október 1-jén lépett hatályba.
5. A településképi szempontból
meghatározó területek általános
rendelkezései

21. § (1) Kültéri klímaberendezést a homlokzati tagozatot sértő és a
szomszédos lakások használatát zavaró módon elhelyezni nem lehet.
(2) Lakásajtó közterületről nem nyitható.
(3) A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán
alkalmazott nyílászárók színét és jellemző osztását megváltoztatni csak
egységes terv alapján, szükség esetén ütemezetten lehet.
(4) Ikres beépítésű épület átalakítása, felújítása, bővítése esetén a
takaratlan tűzfal területe nem lehet nagyobb a takart tűzfal mértékénél.

6. A településképi szempontból
meghatározó
területek
zöldfelületeinek kialakítása

22. § (1) Építmények elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő
zöldfelületet kell kialakítani.
(2) A zöldfelületek kialakításánál
a) a 3. melléklet 1. pontjában felsorolt táji– vagy termőhelyi
adottságoknak megfelelő fafajok és gyümölcsfák telepítése
megengedett,
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b) a 3. melléklet 2. pontjában felsorolt agresszíven gyomosító vagy más
kellemetlen hatású fafajok nem telepíthetők,
(3) A zöldfelületeken elhelyezett kerti építmények és burkolatok szín‐ és
anyaghasználata a főépülethez illeszkedő legyen.

1. terület és
3. terület
7. Kistelkes, nagytelkes kertvárosi
és kisvárosi területekre vonatkozó
területi követelmények

23. § A területen csak áttört kerítés létesíthető, amelynél
a) a magassága legfeljebb 2,0 méter lehet,
b) a tömör lábazat magassága legfeljebb 50 cm magas lehet,
c) a tömör felületek aránya a lábazaton kívüli kerítésrész teljes
felületének legfeljebb 50%‐a lehet,
d) a kapuépítmény legmagasabb pontja legfeljebb 3,0 méter lehet.
24. § (1) Telkenként egynél több személygépkocsi‐behajtásra alkalmas
kapu nem helyezhető
el, a következő esetek kivételévek:
a) saroktelek esetén minden közterülettel érintkező oldalon 1‐1,
b) 16 m‐nél szélesebb telek esetén ‐főépítészi konzultáció alapján‐ kettő
vagy annál több
személygépkocsi‐behajtásra alkalmas kapu elhelyezhető.
(2) A közterületi út nem lehet a telek rendeltetéséhez szükséges
parkolók feltáró útja. A beépítéshez szükséges parkolók és a
megközelítést szolgáló út teljes területét telken belül kell elhelyezni. A
telken belüli parkolók egyenként csak abban az esetben közelíthetők
meg a közút felől, ha a parkoló helyek a közforgalom előtt megnyitott
intézményhez épülnek, a közterületen a folyamatos járda és a fásítás
biztosítható.

8. Kistelkes, nagytelkes kertvárosi
és kisvárosi területekre vonatkozó
egyedi építészeti követelmények

25. § (1) Tetősíkban lévő ablak és tető síkjából kiemelt ablak összes
felülete nem érheti el a tető teljes felületének 30%‐ át.
(2) Álló tetőablak közterület felőli vertikális síkja a homlokzat felületével
egybefüggően nem létesíthető.
(3) Részben oromfalas utcafronti homlokzat esetén az oromfalas
homlokzat síkja és a homlokzat egyéb síkja nem létesíthető síkváltás
nélkül, az oromfalas homlokzat síkja és a másik homlokzati sík között
0,5 méternél kisebb síkváltás nem lehet.
(4) Szabadonálló beépítés esetén megengedett a tagoltabb
tömegformálás, más esetben az egyszerű tömegformálású
létesítményt kell építeni
26. § (1) Szabadonálló, magastetős beépítés esetén
a) az utcavonalán álló épület tetőhajlásszöge 35 foknál kisebb és 45
foknál nagyobb nem lehet,
b) 7,5 méternél szélesebb épület esetén kontyolt tetőformán kívül más
nem létesíthető.
(2) Ikres és zártsorú, magastetős épület esetén
a) a meglévő oldalhatáron álló beépítéshez csatlakozó épületszárnyon
félnyeregtető
b) Az utca vonalán álló épület utcával párhozamos tetőhajlás szöge 35
foknál kisebb és 45 foknál nagyobb nem lehet,
c) kontyolt tetőforma nem alkalmazható, és
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d) legalább az egyik szomszédos épülethez utcafronti síkban kell
csatlakozni.
(3) Ikres lapostetős beépítés kizárólag a csatlakozó szomszédos
lapostetős beépítéssel egyidejűleg épülhet.
(4) Oldalhatáron álló beépítés esetén magastetős épület a
tetőhajlásszöge 30 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb nem lehet.
(5) Melléképületek kizárólag egyszintesként
csatlakozóan, egy tömegen belül helyezhetők el.

és

egymáshoz

27. § (1) Zöld és kék tetőszín nem megengedett.
(2) Az utca vonalán álló lakóépületek nem fedhetők
cserepeslemezzel, trapézlemezzel és bitumenes zsindellyel.”

le

(3) Közterületről látható homlokzatok színezéséhez a pasztelles
árnyalatú földszíneken és a szürkeárnyalatokon kívül más nem
alkalmazható.
(4) Nyílászáró kiemelése nem megengedett, kivéve, ha az
a) téglaburkolattal, vagy
b) vakolattal legalább 1,5 cm síkváltással, és
ba) homlokzattól eltérő kontrasztos színárnyalattal,
bb) szürke homlokzati alapszín esetén megkötés nélkül
történik.
(5) Lábazat vakolat színe a szürke különböző árnyalatain és a pasztelles
földszíneken kívül más nem lehet.
28. § (1) Kistelkes kertvárosi területeken lakóépületek esetében az
épület tetejének közterület felőli főgerincét az utcával párhuzamosan
kell kialakítani:
a) oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy
meglévő épület bővítése esetén, ha a tervezett utcai
homlokzatszélesség nagyobb 7,5 méternél,
b) zártsorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy
meglévő épület bővítése esetén.
(2) Kistelkes kertvárosi terület sorházas beépítésű részén az utcai
homlokzaton lakásonként egynél több, legfeljebb 4,5 méter széles
személygépjármű behajtásra alkalmas garázskapu nem helyezhető el.
29. § Nagytelkes kertvárosi területen két főépület esetén a beépítési
mód egymástól eltérő is lehet, a közterülethez közelebbi főépület
közterületi főgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani.
30. § Kisvárosi területeken új lakóépület elhelyezése, meglévő épület
bővítése vagy átalakítása esetén az épület közterületi főgerincét az
utcával párhuzamosan kell kialakítani.

2. terület
11. Duna-part

36. § (1) A Duna-part menti közterületek zöldfelületeit tájra jellemző
növényekből kell kialakítani, a 3. melléklet 3. pontja szerinti vízpartra
jellemző fák telepítése megengedett.
(2) A közterületnek nem minősülő telkeknek a Duna telkétől számított
15 m-en belüli részén a 3.melléklet 3. pontja szerinti, vízpartra jellemző
fafajok telepítése megengedett.
(3) Közterületi berendezés, köztárgy és utcabútor közterületalakítási
terv nélkül nem helyezhető el, ez alól kivételt képez ezen berendezések
karbantartása, cseréje.
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3. melléklet

3. Duna‐partra jellemző fák:
1 magyar kőris –

Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica

2 zelnice meggy – Padus avium
3 fehér nyár –

Populus alba

4 fekete nyár –

Populus nigra

5 kocsányos tölgy –

Quercus robur

6 fehér fűz –

Salix alba

7 vénic szíl –

Ulmus laevis

Reklámok és reklámhordozókra
vonatkozó követelmények

90

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI
A tervezéssel érintett lakóterületek humáninfrastrukturális ellátottsága jónak nevezhető, a kerületi általános
iskolák és óvodák legtöbbje Erzsébetfalva (és Pacsirtatelep) kerületrészben található.

forrás Budapest XX. kerület Pesterzsébet TFK – ITS
A területet szegregáció nem érinti.

Krízisterületek forrás: Budapest 2030 Helyzetelemzés
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1. terület – Határ úti tömb
Területfelhasználás
A tervezési terület tömbje Pesterzsébet
kertvárosias
területének
szélén
található.
A terület ma is beépített. A tömb délkeleti
része
gazdasági
területfelhasználású, ahol jelenleg több
autókereskedés működik. A telkek
területének
nagy
része
burkolt,
amelynek jelentős része ma autóparkoló
van. A Határ út 80. sz. alatt gumiszervíz
működik. A Határ út mentén található
több lakóépület is a gazdasági,
kereskedelmi rendeltetések mellett.

forrrás: Google Earth

A Balassa utca felé eső teleksor lakó
területfelhasználású,
a
telkek
beépítettek.

A környező területek épített környezetének vizsgálata
A tervezési terület környezetében
Pesterzsébet
kistelkes
kertvárosias
lakóterülete
található.
Beépítése,
magassági
viszonyai
és
funkció
összetétele a tömb Balassa utcai
oldalával hasonló viszonyokat mutat. A
telkek mérete, beépítettsége, magassági
viszonyai közel azonosak ezen a
területen.
A Határ út IX. kerületi oldalán a „Kiserdő”
területe található.

forrrás: Google Earth
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Az ingatlan-nyilvántartási adatok
Az ingatlannyilvántartási adatok alapján
a közterületek lehatárolása az egyes
területeken

Beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt területek

A tervezési terület tömbjének építési telkei beépítésre szánt
területek. A határoló közutak - Határ út, Mártírok útja, Balassa
utca és Köteles utca - beépítésre nem szánt területek.

Funkció vizsgálat
A tervezési terület tömbjében a telkek
túlnyomó része lakóépülettel beépített.

alulhasznosított barnamezős területek

A tervezési terület nem alulhasznosított barnamezős terület.
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Telekstruktúra
Telekmorfológia
A morfológiai vizsgálatok eredménye a
Határ út menti nagyobb méretű,
utcafronton álló épületek és a Balassa
utca mentén kisebb tömegű épületekkel,
valamint
az
azokat
kiegészítő
melléképületek
együttesével
jellemezhető.

Térstruktúra
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Telekméret vizsgálat
A telkek nagy része 350-600 m2 területű.
Két kisebb telek van a Balassa utcában.
Néhány nagyobb telek található a Határ
út mentén.

Tulajdonjogi vizsgálat
A határoló közterületek a kerületi
Önkormányzat tulajdonában vannak. A
beépítésre
szánt
telkek
magántulajdonban vannak.
A
megkapott
önkormányzati
tartalmaztak.

adatok
tulajdoni

kizárólag
adatokat

Adatbázis
HRSZ
173877
174423
174424
174422
174425
174421
174410

FÖLDHIVATALTÍPUS

közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
közterület

TULAJDON

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkorm. közút

TELEK TERÜLET
m2
20275,21
602,96
597,30
445,98
593,12
354,08

Önkormányzat

kivett közút

2599,88
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174426
174420
174427
174419
174428
174418
174429
174417
174416
174430
174431
174415
174432
174414
174433
174413
174434
174436/1
174412
174435
174411
170205/4

nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
nem
közterület
közterület
nem
közterület
közterület

598,38
565,17
597,62
557,26
590,85
284,22
599,21
283,61
561,68
594,91
582,93
557,83
601,30
569,61
590,99
580,08
574,82
16782,70
414,10
Önkormányzat

Önkorm. közút

17807,59
465,11

Önkormányzat

kivett közút

4943,12

Az épületállomány és a környezet
geodéziai felmérése
A
tervezési
alaptérképet
az
Önkormányzat biztosította a hatályos
jogszabályok keretei között.
Részletes
geodéziai
felmérés
a
szabályozási terv készítéséhez nem
készült.
Az
önkormányzati
adatszolgáltatás
tartalmazta a tömb és környezete közmű
ellátását is.
(Az adatszolgáltatás hiteleségét nem
vizsgáljuk.)
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2. terület – Duna-parti sétány
Területfelhasználás
A tervezési terület tömbje Gubacsi-hídtól
délre húzódik végig a Ráckevei- Soroksári
Dunaág mentén a kerület határáig.
Az önkormányzat az elmúlt években
számos fejlesztést hajtott végre a
területen; a Hullám Csónakházak közül
mára négy megújult, melyek új
funkciókat kaptak. Az ott működő vízi
létesítmények
üzemeltetői
az
evezősturizmus megerősítését tervezik,
kikötési, étkezési és szálláslehetőséggel.
Fontos része a leendő sétányhoz vezető
gyalogos kapcsolatok kiépítése a
Vizisport utca felől.

forrrás: Google Earth

A környező területek épített környezetének vizsgálata
A dunaparti rekreációs terület és
közvetlen
szomszédságában
lakóterületek találhatók.
Az északi részén az 1950-55 között épült
Gubacsi lakótelep található, amely
kerületi területi védelem alatt áll.
A déli részen a Mediterrán lakópark
nagyvárosias beépítésű lakónegyed van,
földszint +4 emelet, tetőtér-beépítéses
épületekkel.

forrrás: Google Earth
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Az ingatlan-nyilvántartási adatok
Az ingatlannyilvántartási adatok alapján
a közterületek lehatárolása az egyes
területeken

Beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt területek

A tervezési terület tömbjének építési telkei beépítésre szánt
területek. A határoló közutak - Határ út, Mártírok útja, Balassa
utca és Köteles utca - beépítésre nem szánt területek.

Funkció vizsgálat
A tervezési területen
épületek találhatók.

intézményi

A szomszédos területeken lakóépületek a
jellemzőek.

alulhasznosított barnamezős területek

A tervezési terület nem alulhasznosított barnamezős terület.
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Telekstruktúra
Telekmorfológia
A morfológiai vizsgálatok eredménye a
Határ út menti nagyobb méretű,
utcafronton álló épületek és a Balassa
utca mentén kisebb tömegű épületekkel,
valamint
az
azokat
kiegészítő
melléképületek
együttesével
jellemezhető.

Térstruktúra
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Telekméret vizsgálat
A telkek nagy része 350-600 m2
területű. Két kisebb telek van a Balassa
utcában. Néhány nagyobb telek
található a Határ út mentén.

Tulajdonjogi vizsgálat
A tervezési terület északi részén 2 telek a
fővárosi Önkormányzat tulajdona, a
többi telek a kerületi Önkormányzaté.

Adatbázis
HRSZ

FÖLDHIVATAL- TÍPUS

TULAJDON

MEGNEVEZÉS

170007
170013/17
170021
170022

közterület
közterület
nem közterület
nem közterület

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkorm. közterület
Önkorm. közterület
kivett csónakházak
kivett csónakházak

170023/1
170023/2
170024

nem közterület
nem közterület
közterület

Budapest
Gyógyfürdői
Hévízei Zrt
Budapest
Gyógyfürdői
Hévízei Zrt

TELEK TERÜLET
m2

6892
18807
12180
24309

és

25749

és

1695

Önkormányzat

Önkorm. közterület

2481
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és

a

környezet

A tervezési alaptérképet az Önkormányzat
biztosította a hatályos jogszabályok keretei
között.
Részletes geodéziai felmérés a szabályozási
terv készítéséhez nem készült.
Az
önkormányzati
adatszolgáltatás
tartalmazta a tömb és környezete közmű
ellátását is.
(Az adatszolgáltatás
vizsgáljuk.)

hiteleségét

nem

3. terület – Barca köz tömbje
Területfelhasználás
A
terület
tömbje
Pesterzsébet
kertvárosias területének szélén található.
A terület teljesen beépített. A tömb
kertvárosias lakóterület, ahol a sorházas
beépítés domináns.
A beépítést erősen meghatározzák az
utcavonalon
álló,
az
épületek
architektúrájához szervesen kapcsolódó
garázsépületek.
A Barca köz két sorházi egység között
kötné össze az Olt és Vaskapu utcákat.
Az átjárót mindkét oldalról fás, bokros
területrész takarja.

forrrás: Google Earth

A Vaskapu utca felől kerítéssel lekerített a
terület.
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A környező területek épített környezetének vizsgálata
A tervezési terület környezetében
sorházas és szabadonálló kistelkes
kertvárosias lakóterületek található. A
telkek mérete, beépítettsége, magassági
viszonyai közel azonosak ezen a területen.

forrrás: Google Earth

Az ingatlan-nyilvántartási adatok

Barca köz 182098/124 hrsz-ú telek.
A telek Bp. XX: kerület Önkormányzat 1/1 tulajdonában van.
A telek „kivett út”.
Telek területe 158 m2 – mintegy 50 m hosszú és 3 m széles
gyalogút.
A környező sorházas telkek magántulajdonban vannak.
A tömb határoló közterületeinek tulajdonosa Bp. XX: kerület
Önkormányzat.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területek

A terület beépített laktelkei beépítésre szánt területek, a
közterületek beépítésre nem szánt területek.

Funkció vizsgálat

A tervezési területen lakóépületek találhatók.

Az épületállomány és a
geodéziai felmérése

környezet

A tervezési alaptérképet az Önkormányzat
biztosította a hatályos jogszabályok
keretei között.
Részletes
geodéziai
felmérés
a
szabályozási terv készítéséhez nem
készült.
Az
önkormányzati
adatszolgáltatás
tartalmazta a tömb és környezete közmű
ellátását is.
(Az adatszolgáltatás hiteleségét nem
vizsgáljuk.)
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AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
1. terület – Határ úti tömb
A tömb jelenlegi funkciói, kapacitásai,
jellemzői

A Határ út mentén főként autózással kapcsolatos kereskedelmi, szolgáltató funkciók jelentek meg. A Köteles
utcasarka előtt két lakóépület is megmaradt, a tömb többi telkén jellemzően földszintes, magastetős
lakóépület található. A Határ út – Köteles utca sarkán hagyományos tégla architektúrájú, földszintes épület
található.
A Határút mentén jellemzően zártsorú beépítési móddal létesültek az épületek, amelyek épületközökkel
megszakadnak. A Balassa utcában a lakóépületek szabadonállóan épültek be.
A tömbben összesen három nem földszintes épület található ma. Ezek egyike a Hatósági műszaki vizsgaállomás
épülete a Határúton. Két földszint + 1 emeletes lakóépület van a Balassa utcában.
Beépítési jellemzők
A tervezési területen (részletes geodéziai felmérés nélkül, az adatszolgáltatásként kapott helyszínrajz alapján) a
következő táblázat tartalmazza a jelenlegi beépítési állapotot:
HRSZ

174423
174424
174425
174426
174427
174428
174429
174430
174431
174432
174433
174434
174411
174412
174413
174414
174415

CÍM

Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Határ út
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
37b
35
33
31

TELEK

BEÉPÍTETT

TERÜLET

ALAPTERÜLET

BEÉPÍTETTSÉG

VIZSG_SZIN

VIZSG_SZTM

m2

m2

%

m2

m2/ m2

602,96
597,30
593,12
598,38
597,62
590,85
599,21
594,91
582,93
601,30
590,99
574,82
465,11
414,10
580,08
569,61
557,83

42,59
164,37
0,01
93,97
323,50
174,81
275,20
181,75
250,18
350,85
349,21
436,87
158,24
103,41
305,94
192,24
107,54

7%
28%
0%
16%
54%
30%
46%
31%
43%
58%
59%
76%
34%
25%
53%
34%
19%

42,59
164,37
0,01
93,97
323,50
174,81
275,19
363,49
250,19
350,85
349,21
436,86
158,23
103,40
305,95
271,94
107,54

0,07
0,28
0,00
0,16
0,54
0,30
0,46
0,61
0,43
0,58
0,59
0,76
0,34
0,25
0,53
0,48
0,19
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Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca
Balassa utca

29
27b
27a
25
23
21b

561,68
283,61
284,22
557,26
565,17
354,08

149,77
112,97
132,19
308,34
175,17
138,43

27%
40%
47%
55%
31%
39%

149,77
112,96
132,19
308,35
175,17
138,43

0,27
0,40
0,47
0,55
0,31
0,39

A tömb több telkén az övezetben
megengedettnél nagyobb a jelenlegi
beépítettség, mind a Határ út, mind a
Balassa utca mentén.

A vizsgált területen a jelenlegi beépítés
alapján számított szintterületi mutató
értéke az építési övezetben megengedett
értéknél alacsonyabb.
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2. terület – Duna-parti sétány területe
A tömb jelenlegi funkciói, kapacitásai,
jellemzői

A területen sport és rekreációs funkciókat találunk, amelyeket kiegészít a vendéglátás, szálláshely szolgáltatás.
Északi részén található a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, majd a szálláshely szolgáltató,
vendéglátó Duna Garden. A csónakházak egy része már megújult (Vak Varjú csónakház, más része még
felújításra szorul.
Beépítési jellemzők
A tervezési területen (részletes geodéziai felmérés nélkül, az adatszolgáltatásként kapott helyszínrajz alapján) a
következő táblázat tartalmazza a jelenlegi beépítési állapotot:
HRSZ

170007
170013/17
170021
170022
170023/1
170023/2
170024

CÍM

TELEK

BEÉPÍTETT

TERÜLET

ALAPTERÜLET

m2

Vízisport utca
Vízisport utca
Vízisport utca

20
12-18

6892
18806
12180
24308

Vízisport utca

2

25749
1695

2481

BEÉPÍTETTSÉG

VIZSG_SZIN

VIZSG_SZTM

m2

%

m2

m2/ m2

0,01
44,18
2655,39
5428,54
1667,69
0,00
0,0

0%
0%
22%
22%
6,5%
0%
0%

0,01
44,18
2655,40
8505,20
2577,97
0,00
0,00

0,00
0,00
0,22
0,35
0,10
0,00
0,00
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A területen a beépítésre szánt telkek
beépítettsége a megengedett érték alatt
marad.
A csónakházak telkein a jelenlegi
beépítettség 22 %-os, a fürdő területén
6%-os.

A vizsgált területen a jelenlegi beépítés
alapján számított szintterületi mutató
értéke az építési övezetben megengedett
értéknél alacsonyabb.
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3. terület – Barca köz tömbje
A tömb jelenlegi funkciói, kapacitásai,
jellemzői

A területen szinte kizárólag lakófunkciót találni.

A tervezéssel érintett gyalogút területe közterület. A telek beépítetlen.
Beépítési jellemzők
A területen a beépítésre szánt telkek
beépítettsége a megengedett érték alatt
marad.

A vizsgált területen a jelenlegi beépítés
alapján számított szintterületi mutató
értéke az építési övezetben megengedett
értéknél alacsonyabb.
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
A Duna vonalát követő medence a korai régészeti kultúráktól napjainkig lakott település volt. Gubacs falu nevét
egy, az 1067 körül keletkezett századi monostor alapítólevelében említik először. Gubacspusztát a XVIII.
században a Batthai Watthai nemzetség, majd később, herceg Grassalkovich Antal birtokolta. 1840-ben az egész
gödöllői uradalmat megvette báró Sina György, aki a nem összefüggő uradalmat gödöllői, hatvani, szentlőrinci
uradalommá alakította.
1864-ben a brüsszeli Banque de Credit Foncier et Industriel a tulajdonába került uradalmat parcellázni kezdte,
ám csak 1870-ben indult meg a betelepedés. Erzsébetfalva az iparosság és a kereskedők telepe lett. Ugyanekkor
kezdték meg a mai Kossuthfalva területének felparcellázását is, ahol főként földművesek laktak. A két telep 1897ben szakadt el Soroksártól és alakult önálló községgé Erzsébetfalva néven.
A kerület legrégebben kialakult városrésze Erzsébetfalva, mely egyben a település központja volt. Az itt
meginduló fejlődést az egész országra kiható 1873-as nagy gazdasági válság meglassította és csak az 1890-es
években épült be. E területen szűnt meg elsőként a korábbi településszerkezet és alakult ki az új városközpont
az 1960-as években. A korábbi telekosztás és épületek csak a terület határán maradtak fenn, beékelődve az új
építésű házak közé.
Az 1970-es évek végén meginduló gazdasági fejlődés ismét fellendülést hozott Erzsébetfalva életében. A
vasúthálózat bővítésével megállóhely létesült a település mellett, az így létrejött gazdasági fellendülés
következtében folytatódtak az építkezések. A parcellázás rendszertelenségéből adódóan a házak a természeti
viszonyokhoz alkalmazkodva ötletszerűen épültek. Ebből következett, hogy a település utcahálózatai is a
rendezési elgondolások nélkül a terepviszonyokhoz illeszkedően jött létre.
Magyarország területén harmadikként Pesterzsébeten alakult ki “Kossuthfalva” 1870-ben. A városrész tudatos
parcellázás következtében alakult ki, és ennek a tudatosságnak a jegyeit ma is őrzi. A kerület többi kertvárosi
beépítésétől eltérően, itt a telekosztás ma is a régi falusias jellegről tanúskodik. Eltérő utcahálózata van, nagyobb
tömbökkel, hosszú-keskeny telkekkel.

VÉDETTSÉGEK
1. terület – Határ úti tömb
A tervezési területet védettség nem érinti:
•

•
•

nem régészeti terület, védett
régészeti terület, régészeti érdekű
terület
nem
világörökségi
és
világörökségi várományos terület
nem műemléki terület: történeti
táj, műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet.

A tervezési területen nincs
•
•
•
•

műemlék, műemlékegyüttes
történeti kert, temető
temetkezési emlékhely
nemzeti emlékhely
helyi védett épület

és
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2. terület – Duna-parti sétány területe
A tervezési területet védettség érinti:
régészeti lelőhely területe (71255)
nem világörökségi és világörökségi várományos terület
nem műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet.

•
•
•

Budapest fővárosi
építészeti öröksége

helyi

védettségű

A (30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 4.sz.
melléklete alapján
20.1.21. Vízisport utca 2-30. 170022 (III-V.
számú) csónakházak (tervezte Somody
Ödön, 1925 körül)
Helyi kerületi védelem
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények
(a 17/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet
2.sz. melléklete)
Vízisport utca 2.- 170023 hrsz

3. terület – Barca köz tömbje
A tervezési területet védettség nem érinti:
•

•
•

nem régészeti terület, védett
régészeti terület, régészeti érdekű
terület
nem világörökségi és világörökségi
várományos terület
nem műemléki terület: történeti
táj, műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet.

A tervezési területen nincs
•
•
•
•

műemlék, műemlékegyüttes
történeti
kert,
temető
temetkezési emlékhely
nemzeti emlékhely
helyi védett épület

és
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Pesterzsébet a Pesti hordalékkúp-síkságon helyezkedik el a Btf. 110-120 m szinten, gyakorlatilag sík felszínű,
leszámítva a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (a továbbiakban: RSD) partját kísérő lankás völgyoldalt. A hullámos
síkságot a Duna bal parti mellékfolyóinak völgyei szabdalták szét, a környezetében, a régi mocsarak (Sós-mocsár)
helyén több mély fekvésű rész is található. A kerület nagyrészt beépített, emberi beavatkozás által jelentősen
átalakított, így a természetes vegetáció már nem, vagy csak nyomokban fedezhető fel. Természeti szempontból
értékesebb növénytársulások egyrészt az RSD mentén, valamint a beépítetlen, erdőterületekkel tagolt újtelepi
területen találhatóak.
Pesterzsébet nagyobb része tájtípusát tekintve települési (urbánus) táj, ennélfogva az emberi beavatkozás és az
épített elemek vannak túlsúlyban. Arculatát meghatározzák a kiterjedt, intenzív beépítettségű kertvárosias
lakóterületek, amelyeket szórványosan zöldterületek tagolnak. A Helsinki út mentén egykori ipari zónában
jelenleg is a munkahelyi funkciók dominálnak. Erzsébetfalva városrész nyugati része jellemzően nagyvárosias,
telepszerű beépítésű. Gubacs városrészben az egykori téglagyár területén új építésű lakópark található. Az RSD
mentén rekreációs, sportolási funkciók telepedtek meg

1. terület – Határ úti tömb
A tervezési terület kialakult állapotú, urbánus táj. A Határ út mentén vegyes rendeltetésű. ennek megfelelő a
telkek zöldfelülete is kialakult.
Az építési övezet beépítési paramétere
szerint a legkisebb zöldfelület mértéke 30%,
azonban a telkek egy részén nincs vagy
minimális a zöldfelület.
Jellemzően kevés zöldfelülettel rendelkező
telkek
az
autós
infrastruktúrával
kapcsolatos funkciójúak – autókereskedés,
autóalkatrész, autógumi szerelő stb.
Nagyobb zöldfelülettel a lakótelkek
rendelkeznek.
A Köteles utca, Balassa
szakaszán van utcafásítás

utca

egyes

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom
alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, ökológiai hálózat a területet nem érinti.
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2. terület – Duna parti sétány területe
A kerület kiemelkedő természeti értéke az RSD, amelynek medre és partja az EU és Magyarország ökológiai
hálózatainak része: NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20042), valamint az
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ökológiai folyosó övezete.
Natura 2000 és ökológiai hálózat által
érintett területek

Az RSD mentén rekreációs, sportolási
funkciók telepedtek meg.

3. terület – Barca köz tömbje
A tervezési terület kialakult állapotú, urbánus táj.
A terület kertvárosias lakórendeltetésű,
ennek megfelelően a telkek zöldfelülete is
kialakult. A határoló utcák fásítottak.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom
alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, ökológiai hálózat a területet nem érinti.
111

bp 20 kész_mód

BUDAPEST, 20. KER. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA A HATÁR ÚTI TÖMBRE, A DUNAPARTI SÉTÁNY TERÜLETÉRE ÉS A BARCA KÖZ TERÜLETÉRE

KÖZLEKEDÉS (ITS ÉS TFK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZE ALAPJÁN)
A tömbök jelenlegi közúti kapcsolatai adottak.

JELENLEGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
A területek közösségi közlekedése biztosított.

JELENLEGI FORGALMI REND, ÚTPÁLYÁK
A területek megközelítése biztosított.
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PARKOLÁS
A tervezési területek tömbjeiben a parkolást telken belül kell megoldani.

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM
A tervezési területen kiépített gyalogos járdák vannak a határoló utakon.
Az érintett területek jelenleg csak a Dunaparti területen van kerékpárút.

A tervezési területen a Határ úton tervezett kerékpárút létesítése a TSZT szerint. A térségben kiépített, vagy
burkolaton kijelölt kerékpárút nincs.

forrás budapest.hu
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KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VIZSGÁLATA (ITS ÉS TFK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZE
ALAPJÁN)
A vizsgált terület térségében a teljes közműellátás biztosított. A teljes közműellátásra a vezetékes ivóvízellátást,
a közcsatornás szennyvízelvezetést, a villamosenergia ellátást, a földgázellátást, az elektronikus hírközlési ellátást
és a csapadékvíz elvezetést kiépítették.

VÍZELLÁTÁS
Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja vízellátást a
határoló közterületeken. A módosítással érintett
terület a Pesti alap nyomászónáról történik.
Ivóvízvezeték a határoló közterületeken kiépült.

forrás: ITS-TFK

SZENNYVÍZ- ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS
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 csatornarendszer főgyűjtő
csatorna hálózata a XXIII. kerületi Dél-Pesti
Szennyvíztisztító telephez vezet.
A kerületben döntően
csatornahálózat üzemel,
elvezetése megoldott.
Egyesített rendszerű
közterületeken kiépült.

egyesített rendszerű
így a csapadékvíz

csatorna

a

határoló

forrás: ITS-TFK
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VILLAMOSENERGIA
A helyi villamosenergia ellátást az ELMŰ Hálózati Kft.
szolgáltatja.
A területen, miként a kerületben is, a
középfeszültségű elosztás két feszültségszinten
történik, a 20 kV‐os szabadvezeték és a 10 kV‐os
földkábel‐hálózat egyaránt megtalálható.

forrás: ITS-TFK

GÁZELLÁTÁS
A vizsgált területen lévő gázellátást a FŐGÁZ
Földgázelosztási Kft. üzemelteti.
A kerület gázellátását a Soroksári gázátadó
állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat
biztosítja.
Gázvezeték a határoló közterületeken kiépült.

forrás: ITS-TFK
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TÁVHŐELLÁTÁS

A területen távhőellátás a területeken nincs.

forrás: ITS-TFK

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK)
Vezetékes elektronikus hírközlés
A térség a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A kerületben jelen van a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. is, mind televízió, mind internet szolgáltatás a hálózatán elérhető.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
A vezetékes ellátáson kívül a kerületben a mikrohullámú rendszerek mellett a mobil telefonszolgáltatók is
létesítettek bázisállomásokat. Pesterzsébeten mindhárom mobil szolgáltató hálózata a jelenlegi igényeknek
megfelelően kiépült.

1. terület – Határ úti tömb
A területet a Határ útról közművekkel ellátott.
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2. terület – Duna-parti sétány területe
A szabályozott gyalogút területén kiépített
közmű nincs.

.

3. terület – Barca köz tömbje
A Barca köz területén kiépített közmű nincs.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK

-

TERÜLETFELHASZNÁLÁST,

BEÉPÍTÉST,

BEFOLYÁSOLÓ

VAGY

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.
Építésföldtani korlátok a területet nem érintik.

ALÁBÁNYÁSZOTT TERÜLETEK, BARLANGOK ÉS PINCÉK TERÜLETEI, CSÚSZÁS-, SÜLLYEDÉSVESZÉLYES TERÜLET
A módosítással érintett területen a TSZT 5. sz. – Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű
területek – tervlapja alapján karsztos területek, alábányászott területek, barlangok és pincék területe, csúszásés süllyedésveszélyes területek nem találhatók.

TSZT 5.sz. melléklete és jelmagyarázata kivágata

FÖLDRENGÉS VESZÉLYEZTETETT TERÜLET
VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG

A módosítással érintett 1. és 3. területet nem érinti természetes vízfolyás, ahogy nagyvízi meder, árvízvédelmi
vonal vagy műtárgy sem található a területen. A TSZT 5. és 6. sz. szerkezeti tervlapjai alapján a vizsgált telkeken
Országos vízminőség-védelmi övezetek, karsztos területek, hidrogeológiai védőterületek és víztermelő kutak sem
találhatók.
A módosítással érintett 2. területet hidrogeológiai védőterületek és víztermelő kutak találhatók.
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TSZT 6.sz. melléklete és jelmagyarázata kivágata

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK
A tervezési területeket kedvezőtlen morfológiai adottságok, mélységi, magassági korlátozások nem érintik.
Az 1. sz. területet érinti a Vinyl Kft. IX. kerület Illatos út 19‐23. szám alatti telephelyének külső veszélyességi
övezete. (KÉSZ 8.sz. melléklete).

ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A tervezési területet nem érinti sem bányatelek, sem nyilvántartott ásványvagyon.

VÁROSI KLÍMA
A városi klímát befolyásoló tényezők:
•
•
•
•
•

települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok);
burkolt felületek aránya;
kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya;
vízfelületek megléte;
a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi szabályok a területen és a
területtel szomszédos, tágabb környezetben.

A városi klímát befolyásoló felsorolt tényezők mindegyike fontos a jó környezetminőség fenntartása, további
javítása szempontjából. Mindezeket komplex módon kezelve határozhatja meg a város és a kerület azokat a
célkitűzések megvalósulását szolgáló intézkedéseket, eszközrendszert, amelyek a legelőnyösebben szolgálják az
épített környezet magas szintű komfortját és a városlakók életminőségét befolyásoló jó városklíma megőrzését,
javítását egyaránt.
Pesterzsébet Budapest déli szélén helyezkedik el. Jellemzően intenzív kertvárosias beépítésű, mely a belvárosi,
sűrű beépítésnél jóval magasabb zöldfelületi aránnyal rendelkezik, valamint a telepszerű beépítések viszonylag
nagy és átszellőzést biztosító területei is jelen vannak, melyek jelentős kondicionáló hatással bírnak.
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ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETFELTÁRÁS
1. terület – Határ úti tömb
A tervezési területet a KÉSZ Vi-2/L-Z1 építési övezetbe sorolja, ahol lakás csak olyan telken helyezhető el, ami
nem határos a Határ úttal.
A módosítás célja, hogy az építési övezet területén a lakás elhelyezés korlátozása törlésre kerüljön.
A tervezett változtatásoknak szakági vonatkozásai nem várhatók.
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2. terület – Duna-parti sétány területe
A tervezési területet a KÉSZ K-Rek/1, K-Rek/4 építési övezetbe és Kt-Kgy, Kt-St övezetbe sorolja.
A módosítás célja, hogy a 170022 hrsz-ú telken kijelölt Kt-Kgy övezet annak elépítése miatt törlésre kerüljön.
A tervezett változtatásoknak szakági vonatkozásai nem várhatók.
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3. terület – Barca köz tömbje
A tervezési területet a KÉSZ Lke-1/Sz2 építési övezetbe és Kt-Kgy övezetbe sorolja.
A módosítás célja, hogy a182098/124 hrsz-ú telek Kt-Kgy övezetből telek Lke-1/SZ2 építési övezetbe átsorolásra
kerüljön.
A tervezett változtatásoknak szakági vonatkozásai nem várhatók.
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HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A módosítással érintett területen tervezett változtatásokkal és fejlesztési szándékokkal kapcsolatban
összefoglalóan megállapítható, hogy azok igazodnak a felsőbbrendű tervekhez, valamint a jelenlegi épített és
természeti környezethez. A vizsgált telkeken tervezett változtatások léptéke elenyésző.

1. terület – Határ úti tömb
A tervezési terület
beépítettség szempontjából

beépített
a beépítettség mértéke néhol a megengedett építési
paramétert meghaladja

tulajdon szerint

telkei magántulajdonban vannak

funkció és területhasználat szempontjából

a Budapest TSZT szerint Vi-2 Intézményi, jellemzően
szabadonálló jellegű terület,
ténylegesen vegyes lakó és kereskedelmi-szolgáltató
funkció

közlekedés szempontjából

Jó közlekedési és tömegközlekedési kapcsolatok

közművek szempontjából

közművesítettség áll rendelkezésre

zöldfelület szempontjából

Határ út menti telkeken alacsony zöldfelületi arány

Környezeti és katasztrófavédelmi szempontból

tervezett fejlesztésnek nincs akadálya

2. terület – Duna-parti sétány területe
A tervezési terület
beépítettség szempontjából

beépített
a beépítettség mértéke a megengedett építési
paramétert nem haladja meg

tulajdon szerint

telkei önkormányzati tulajdonban vannak

funkció és területhasználat szempontjából

a Budapest TSZT szerint K-Rek nagykiterjedésű
rekreációs és szabadidős terület,
ténylegesen sport és rekreáció funkciókkal

közlekedés szempontjából

Jó közlekedési és tömegközlekedési kapcsolatok
közművek szempontjából
közművesítettség áll
rendelkezésre és a kiszabályozott gyalogút területén
nincsenek közművek

zöldfelület szempontjából

jó zöldfelületi arányok

Környezeti és katasztrófavédelmi szempontból

tervezett fejlesztésnek nincs akadálya

3. terület – Barca köz tömbje
A tervezési terület
beépítettség szempontjából

beépített,
a beépítettség mértéke a megengedett építési
paramétereknek megfelelő
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tulajdon szerint

telkei magántulajdonban, a közterületek
önkormányzati tulajdonban vannak

funkció és területhasználat szempontjából

a Budapest TSZT szerint Lke-1 kertvárosias intenzív
beépítésű lakóterület,
ténylegesen lakó funkció

közlekedés szempontjából

Jó közlekedési és tömegközlekedési kapcsolatok

közművek szempontjából

közművesítettség áll rendelkezésre és a Barca köz
területén közművek nincsenek

zöldfelület szempontjából

a telkek zöldfelületi aránya megfelelő

Környezeti és katasztrófavédelmi szempontból

tervezett fejlesztésnek nincs akadálya

A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett területek a TSZT által meghatározott
területfelhasználási kategóriákhoz illeszkednek, így a fejlesztési igények megvalósítása nem indokol
településszerkezeti átsorolást.
A tervezett módosítások közül az 1. és 3. sz területek nem érintenek épített örökséget, régészeti lelőhelyet,
védendő vagy védett természeti területeket.
A 2. sz. területen érint régészeti lelőhelyet, fővárosi és kerületi helyi védett épületeket. Ezen a területen a
gyalogos kapcsolat elmaradása a védett értékeket, védelmeket nem befolyásolja.
Az 1.sz. területen
•
•
•

az új beépítés a kialakult zöldfelületi rendszert javítja. A megfelelő építészeti és környezeti minőség
megvalósítása által a telek környezeti és esztétikai minősége javulhat.
A tervezett fejlesztésekhez a közúti és közösségi közlekedési hálózat biztosított.
A tervezett módosítások közmű-infrastrukturális igényei várhatóan biztosíthatók.

A 2.sz. területen
•
•
•

a kiszabályozott, de épülettel beépített gyalogos kapcsolat törlése a kialakult zöldfelületi rendszert,
beépítéseket nem befolyásolja.
a közúti és közösségi közlekedési hálózat biztosított.
a tervezett módosításoknak közmű-infrastrukturális igényei nincs.

A 3.sz. területen
•
•
•
•

a gyalogos közterület megszüntetése a kialakult beépítést, zöldfelületi rendszert nem befolyásolja.
a közterület megszüntetésével a közbiztonság javulhat.
a közúti és közösségi közlekedési hálózat biztosított.
a tervezett módosítások közmű-infrastrukturális igényei nincs.

A vizsgálat során feltárt körülmények alapján megállapítható, hogy a tervezett módosításoknak különösebb
akadálya nincs. A tervezési feladat keretében a hatályos Kerületi Építési Szabályzat módosítása szükséges.
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
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A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
CÉLOK
A módosítás a kerület három különböző területét érinti.

1. terület – Határ úti tömb
A fejlesztési terület jelenleg intézményi terület, amelyen a terület tulajdonosa a jövőben az lakóépületet kíván
létesíteni. Ennek érdekében a tulajdonos a telkekre építészeti vázlattervet készíttetett, amelyben lakóépület
létesítését vizsgálták meg. A földszinten lakófunkciót nem terveznek elhelyezni. A megengedett beépítési
paraméterek - beépítettség és épületmagasság - alapján a telkeken összesen 20 db lakás tervezett.
Ezen a területen 1 utcányi mélységben van intézményi terület, a Határ úttól távolabbi, hasonló méretű és
morfológiájú telkek kertvárosias lakóterület övezetébe soroltak. A tágabb környezetben, a Jókai utcától dél fekvő
a Határ út menti területek kisvárosias lakóterületek, kerülethatáron túl pedig a Wekerle telep szintén kisvárosias
lakóterületi található. A tömb Balassa utáról nyíló telkein lakó rendeltetés már elhelyezhető a hatályos
szabályozás alapján.
A szükséges parkolók épület földszintjén terepszinten elhelyezhetők, ami a terület burkolt felületeinek
csökkentését jelenti. A telek méretei miatt a szükséges gépjárművek terepszint alatti elhelyezése nem ad jó és
gazdaságos megoldást.
Indoklás
A Határ út mentén a területek kisvárosias lakóterületek, kivéve a Jókai utca és a Nagykőrösi út közötti 5 tömböt.
Ezeken a területen 1 utcányi mélységben van intézményi terület, a Határ úttól távolabbi, hasonló méretű és
morfológiájú telkek kertvárosias lakóterület övezetébe soroltak. A tágabb környezetben, a Jókai utcától dél fekvő
a Határ út menti területek kisvárosias lakóterületek, kerülethatáron túl pedig a Wekerle telep szintén kisvárosias
lakóterületi található. A tömb Balassa utáról nyíló telkein lakó rendeltetés már elhelyezhető a hatályos
szabályozás alapján.
A Határ úton a közlekedési fejlesztések – Galvani híd, annak tervezett továbbvezetése - hatására várhatóan
hosszútávon csökkenni fog a forgalom, ami már nem indokolja a lakófunkció tiltását az útvonal menti telkeken.
A kedvezőbb településkép kialakítása a terület átalakulása, fejlesztése nélkül nem várható. A teljes területen nem
várható a lakosság ellátását szolgáló rendeltetések, funkciók megjelenése, hiszen azoknak kedvezőbb
lehetőséget ad a Pesterzsébeti központ területe.
A Határ út menti telkeken az épületek földszintjén a szükséges parkolók elhelyezhetők, amely megoldás a terület
burkolt felületeinek csökkentését hozza magával.
2. terület – Duna-parti sétány területe
A tervezési terület különleges rekreációs terület, ahol a gyalogos átjárás biztosítása miatt gyalogút került
kiszabályozásra, Kt-Kgy övezetbe sorolva. A tervezett közterületen jelenleg épület áll.
A terület – a 170022 hrsz-ú telek Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének része, az ott álló
csónakházak védettek.
A kiszabályozott közterület helyett a gyalogos kapcsolat más pontokon kijelölt megtartása megfelelő
összeköttetést biztosít a kerület és a Dunapart között.
Indoklás
A Dunai sétány továbbtervezése során nyilvánvalóvá vált, hogy a közterület kiszabályozása nem lehetséges, mert
annak területe elépített. A bontás többletköltsége és az elérendő cél jelen helyzetben nem arányos, így az
Önkormányzat a közterület szabályozásának megszüntetéséről döntött.
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3. terület – Barca köz tömbje
A 182098/124 hrsz-ú közterület megszüntetése és építési övezetbe sorolása közbiztonsági és környezetvédelmi
(szemétlerakások megszüntetése) okból is indokolt
Az érintett közterület két utca között biztosítana átjárást. A területet közbiztonsági okból részben már
lekerítették, és a szomszédos lakóingatlan tulajdonosa meg kívánja venni.
A terület sorházakkal beépített lakóterület. További építésre a területen nincs lehetőség, abban az esetben sem,
ha a mostani közterület építési övezetbe kerül.
Indoklás
A területen a gyalogos átjárás fenntartása nem indokolt, az a tömb határoló közterületein biztosítható.
A területen közművek nincsenek, az a tömb határoló közterületein biztosított.

FEJLESZTÉSI PROGRAMOK, TERVEK
A módosítás a kerület három különböző területét érinti.

1. terület – Határ úti tömb
A telek tulajdonosa a telkekre építészeti vázlattervet készíttetett, amelyben lakóépület létesítését vizsgálták meg,
és amelyet a kerületi Tervtanács támogatott.

A tervezett épületben
•
•
•
•

20 db lakás tervezett
a földszinten lakófunkciót nem terveznek elhelyezni
a jelenlegi építési övezetben megengedett beépítési paraméterek nem változnak
a parkolást telken belül, a földszinten kívánják megoldani
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2. terület – Duna-parti sétány területe
A Pesterzsébeti Önkormányzat a Duna-parton végig a Fővárosi Önkormányzat támogatásával sétánykialakítását
tervezi.
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A sétány koncepciója szerint a Gubacsi-hídtól délre húzódik végig a Duna mentén, a jódos-sós fürdő, a szálloda,
a csónakházak, a játszótér és közösségi kert továbbá a sportegyesületek csónakházai előtt, Soroksár közigazgatási
határáig. A projekt megvalósítása során egy összefüggő sétány alakul ki, melyről stégekkel a víz is elérhetővé
válik.
A sétány kialakítása kapcsolódik a területen korábbi években megvalósult és megkezdett fejlesztésekhez, pl.:
TÉR_KÖZ projekt keretében megvalósult Hullám Csónakházak felújításai, a játszótér, közösségi kert és közösségi
terek kialakítása stb. A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett 2018-as TÉR_KÖZ városrehabilitációs
pályázaton a kerületi önkormányzat támogatást nyert a projekt megvalósítására.

A tavalyi évben a sétány koncepció tervei elkészültek.

Ez évben került sor az engedélyező hatóságokkal történő egyeztetésekre. A Vízművek, Környezetvédelmi
Hatóságok elvárásai szerint kerültek kialakításra a víziállások, sólyák, stégek elhelyezési, építési tervei.
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A képviselő-testület, a kerületi tervtanács és az Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottsága
is megvitatta a sétány kialakítását, kisebb módosításokkal támogatták a megvalósítást.
Az üzemeltetők kezdeményezték, hogy legyen a sétány mellett büfé, leülő terasz, nyilvános WC. A jódos-sós fürdő
mellett a sétány felé is nyílik majd vendéglátó hely, nyilvános WC lesz a játszótér mellett.
Hosszútávon a kerület teljes Duna-partja mellett végig lehet majd sétálni, amelynek megvalósítása több ütemben
várható.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
MÓDOSÍTANDÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
1. terület – Határ úti tömb
A célok megvalósítása érdekében
•

szükséges a KÉSZ szabályozási előírásainak módosítása.

•

nem szükséges a szabályozási terv módosítása.

A szükséges módosítások
•

a területre vonatkozóan lakás elhelyezésének lehetővé tétele,

•

az elhelyezhető lakások számának korlátozásának törlése

2. terület – Duna-parti sétány területe
A célok megvalósítása érdekében
•

nem szükséges a KÉSZ szabályozási előírásainak módosítása,

•

szükséges a szabályozási terv módosítása.

A szükséges módosítások
•

a területen a kiszabályozott Kt-Kgy övezet törlése, és K-Rek/4 építési övezetbe sorolása.

3. terület – Barca köz tömbje
A célok megvalósítása érdekében
•

nem szükséges a KÉSZ szabályozási előírásainak módosítása,

•

szükséges a szabályozási terv módosítása.

A szükséges módosítások
•

a 182098/124 hrsz-ú közterület Kt-Kgy övezetből Lke-1/SZ2 építési övezetbe sorolása

A KÉSZ ELŐÍRÁSAINAK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
HATÁLYOS ELŐÍRÁSOK

MÓDOSULÓ VAGY ÚJ ELŐÍRÁSOK
22/A. Építési övezetekre vonatkozó általános
előírások
22.A § (1) A lakás hasznos alapterülete legalább 30
m2.
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HATÁLYOS ELŐÍRÁSOK

MÓDOSULÓ VAGY ÚJ ELŐÍRÁSOK
(2) Lakószoba pinceszinten nem alakítható ki.

35. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)
36.§ (1) A Vi-2 jelű építési övezetek a helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények biztosítanak helyet,
elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek számára.
(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek, a területen
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) hitéleti és
e) sport
rendeltetés is elhelyezhető.
(3) A területen az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet
számára szolgáló lakás kialakítható, más lakás csak a Vi-2/L jelű építési övezetek területén építhető.
(4) Az építési övezetek telkein megengedett rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy
kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

(4a) A Vi‐2/L jelű építési övezetek területén a
rendeltetési egységek száma legfeljebb minden teljes
100 m2 telekterület után egy darab lehet.

(4a) A Vi‐2/L jelű építési övezetek területén a
rendeltetési egységek száma legfeljebb minden teljes
100 m2 telekterület után egy darab lehet, kivéve, ha
az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek

(8) A Vi-2/L-Z1 jelű építési övezet területén

(8) A Vi-2/L-Z1 jelű építési övezet területén

a) lakás csak olyan telken helyezhető el, ami nem
határos a Határ úttal,

a) -

b) ahol lakás elhelyezése megengedett, ott minden
teljes 100 m2 telekterület után egy darab lakás
helyezhető el,

b) a Határ út menti teleksor telkein minden teljes 55
m2 telekterület után egy darab lakás létesíthető,

c) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t,
d) a Határ út menti teleksor esetén a legkisebb épületmagasság 7,5 méter, egyéb helyeken 4,5 méter.
e) a Határ úttal határos telkeken a földszinten lakás
nem létesíthető

A KÉSZ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA
1. terület – Határ úti tömb
A szabályozási terv módosítása nem szükséges.
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2. terület – Duna-parti sétány területe

x

A
szabályozást
végrehajtották,
szabályozási vonal törölhető.

a

x

A Kt-Kgy szabályozási vonalai törlésre
kerülnek, területe K-Rek/4 építési övezetbe
átsorolásra kerül.

x x
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A szabályozási terv módosításának javaslata:
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3. terület – Barca köz tömbje

Szabályozási vonal jelölése a Barcsa köz két
végén

x

Kt-Kgy övezet törlése
Kerületi jelentőségű gyalogút jelölésének
törlés

A szabályozási terv módosításának javaslata:
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MAGASABBRENDŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
MAGYARORSZÁG

ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ

2018.

ÉVI

CXXXIX.

TÖRVÉNY

A tervezett módosítások megfelelnek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény tartalmának.

Ország Szerkezeti Terve, részlet

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, részlet

Az Trv 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve, valamint a törvény 7. melléklete – A Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve alapján a tervezéssel érintett a terület települési térségbe sorolt. A területtel közvetlenül
határos a Határ út, amely kiemelt közlekedési infrastrukturális elem.
Ezen felül a tervezett építési övezeti módosítások megvalósíthatóságának feltétele, hogy a javasolt paraméterek
megfeleljenek a magasabb szintű tervekben meghatározott kereteknek.

BUDAPEST TSZT ÉS FRSZ
1. terület

Az övezetben általános megengedett szinttreületi
mutató értéke 1,8, a parkolási megengedett
szinttreületi mutató értéke 0,75.

A tervezési területet az FRSZ Vi-2 területfelhasználási
egységbe sorolja, ahol a beépítési sűrűség érték 2,5
(bsá:1,75 és bsp 0,75).

Az 1. területen az övezeti kiterjedések és az övezeti paraméterek nem változnak.
Változás nincs, tehát megfelel az Frsz-nek
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2. terület

A K-Rek/1 övezetben általános megengedett
szinttreületi mutató értéke 0,4, a parkolási
megengedett szinttreületi mutató értéke 0,25, KRek/4 övezetben általános megengedett szinttreületi
mutató értéke 0,6, a parkolási megengedett
szinttreületi mutató értéke 0,25
K-Rek/1 övezet terület 25749 m2, a létesíthető
általános szintterület 10299,6 m2, a létesíthető
parkolási szintterület 6437,25 m2.

az FRSZ K-Rek területfelhasználási egységbe sorolja,
ahol a beépítési sűrűség érték 1,25 (bsá:1,0 és bsp
0,25).

A K-Rek területfelhasználási egység területe 72254
m2.

K-Rek/1 övezet terület 31098 m2, a létesíthető
általános szintterület 18658,8 m2, a létesíthető
parkolási szintterület 7774,5 m2.
Összes létesíthető általános szintterület 28958,4 m2,
Összes létesíthető parkolási szintterület 14211,75 m2.
A létesíthető összes szintterületből számított értékek
bsá 0,4
bsp 0,19

Megfelel az FRSZ előírásainak.
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A kertvárosias lakóterületet a KÉSZ több helyi
övezetre osztja fel.

Lke-1 területfelhasználási egységbe sorolja, ahol a
beépítési sűrűség érték 0,8 (bsá:0,6 és bsp 0,2).

A kertvárosias lakóterület övezet 158 m2-rel megnő.
A tervezési terület kialakult állapotú, a növekmény elenyésző a kertvárosias terület mértékéhez képest.
Megfelel az FRSZ-nek

Zöldfelületi átlagérték
A TSZT-ben az egyes területekre „a zöldfelületi intenzitás további fenntarthatósága érdekében a jellemzően
magasabb zöldfelületi aránnyal rendelkező területfelhasználási kategóriákra vonatkozóan meghatározásra került
a legkisebb zöldfelületi átlagérték (%). A területfelhasználási egységek területére vonatkozó legkisebb zöldfelületi
átlagértéket figyelembe kell venni
• 3 hektárnál nagyobb területfelhasználási egységek és
• kiterjedésüktől függetlenül a jelentős változással és az infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe
vehető, változással érintett területfelhasználási egységek esetében.”

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) 25% a legkisebb zöldfelületi átlagérték.
A terület beépítési paraméterei, az övezet kiterjedése nem változik.
A változtatás megfelel.
Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek) esetén a TSZT nem határoz meg zöldfelületi
átlagértéket.
A változtatás megfelel.
Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) esetén a TSZT nem határoz meg zöldfelületi átlagértéket.
A változtatás megfelel.
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INFRASTRUKTÚRA (ITS ÉS TFK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZE
ALAPJÁN)
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
(ITS ÉS TFK alátámasztó munkarésze alapján)
A telkek jelenlegi közúti kapcsolata a határoló utak felől adottak, a változtatások nem érintik.
A térségben a Galvani híd
megépítésével és tervezett
bevezető
szakaszával
várhatóan a Határ út
forgalma
mérséklődik.
Jelenleg
ennek
több
változatát és ütemezését is
több elképzelés támasztja
alá – Illatos út, Kén utca,
Határ úti kiserdőn át
vezetett új szakasz – de
döntés még nem született.
A
Budapest
hatályos
településszerkezeti terve
meglévő
távlati
nyomvonalként a Kén utcai
továbbvezetését
tartalmazza.

A közösségi közlekedést a változtatások nem érintik, a területek megközelítése nem változik.
A tervezési területek tervezett feltáró úthálózata nem változik.
A kerékpáros közlekedést a változtatások nem érintik.
A gyalogos közlekedést a változtatások nem érintik.
A tervezési területeken a KÉSZ előírásai nem változnak, parkolóhelyeket telken belül kell biztosítani.

KÖZMŰFEJLESZTÉS
(ITS ÉS TFK alátámasztó munkarésze alapján)
A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítése – meglévő kapcsolatokon
megoldott -, továbbá a közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetése, illetve szolgáltatási megállapodást megkötése - amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának
műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti.
A többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, használatba vételre kerülő épületnek
2019. december 31. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek
követelményszintjének meg kell felelnie. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet
IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva
legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az
energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell megtervezni és kivitelezni és
az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani.
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