Szabados Ákos polgármester részére
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

BP/1701/00077-2/2021
Sipos Katalin
06-1 /896 1501
sipos.katalin@bfkh.gov.hu

Hiv. szám:

KP/3641-15/2021

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet,
KÉSZ módosítása a 0195046/16, 0195048/7,
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vonatkozólag szakmai vélemény - egyszerűsített
eljárásban

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz módosításának egyeztetésére vonatkozó
megkeresését, melyre hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) felhatalmazása
alapján az alábbi véleményt adom.

1.

Az egyeztetési eljárásra és az elfogadásra vonatkozó követelmények:

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása a Trk. VI. fejezetében foglalt egyeztetési és
elfogadási eljárási szabályok szerint történhet.
A szabályozás fontos eleme a Trk. 39. § - ban foglalt a véleményezési szakasz lezárását szolgáló
képviselő-testületi döntés. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket, illetve amennyiben
van, jegyzőkönyvet ismertetni kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

2.

A rendelet készítésével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a szíves figyelmét:

A tervezetnek a magasabb szintű jogszabályokkal és tervekkel, ezen belül kiemelten a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltakkal
összhangban kell lennie, amely többek között magában foglalja a Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervét. A Kerületi Építési Szabályzatnak az 1651/2017.(XII.6.) Főv. Kgy. határozatban
elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban TSZT), illetve a Fővárosi
Rendezési Szabályzatról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FRSZ) foglalt
követelményeknek meg kell felelnie.
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A szabályzat készítése során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban Étv.) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) településrendezési eszközökre vonatkozó
szakmai előírásait is figyelembe kell venni. Felhívom figyelmét, hogy az OTÉK előírásai 2021. január 1-i
hatállyal több ponton módosultak, kérem a hatályos joganyag figyelembe vételét.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak
is teljes körűen meg kell felelni, a helyi építési szabályzat településképi követelményt nem tartalmazhat.
Tájékoztatom, hogy az Étv. 8.§-ban foglaltak alapján államigazgatási szerv a jogszabályban
meghatározott, a településrendezési eszköz elkészítéséhez, illetve megállapításához szükséges
adatszolgáltatásért, valamint a (2) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott véleményezési
eljárásban a véleményezésért és az egyeztető tárgyaláson való részvételért díjat nem számíthat fel.

3. A hatáskörömbe tartozó kérdésekben a tervezettel kapcsolatos jogszabályon alapuló és
egyéb szakmai észrevételeim
3.1. Javasolom a Megalapozó munkarészhez mellékletként csatolni a területre elfogadott Telepítési
tanulmánytervet.
3.2. Az Alátámasztó munkarész
3.2..1. 3. pontjában (Fejlesztési programelemek összefoglalása és beépítési terv) a
zöldfelületre vonatkozó elképzelések bővebb kifejtését, javaslatok összegzését.
3.2..2. a Trk. 3. melléklet 40. sora szerinti beépítési tervet tartalmazza, de a jelmagyarázat
hiányzik teljes egészében, amely a terv megértéséhez szükséges lenne, kérem ennek
pótlását. Ezzel kapcsolatban kérem továbbá a tervekre is felvezetni a Trk. 7. melléklete
2. pontjában felsorolt tartalmat, (pl.: felszíni parkolóhelyek számának feltüntetése,
tetőkerti
zöldfelület,
zöldfelületek
kialakítására
vonatkozó
pontosabb
környezetrendezési terv, kerékpárút feltüntetése).
3.2..3. beépítési terve az egész területet egy telekként kezeli, azonban a Tervezet 2.
mellékletét képező Szabályozási terven a (190546/58) hrsz telek közterületként jelölt,
így a beépítési terven is ekként kellene szerepeltetni.
3.2..4. a teljes tervezési területre igazolja az új övezet paramétereinek való megfelelést. Ez
azonban feltételezi azt, hogy az érintett telkek összevonásra kerülnek, erre azonban a
dokumentációban nincs utalás (sem szövegesen, sem a szabályozási tervlapon). Így
viszont a paramétereknek való megfelelhetőséget a jelenlegi telekviszonyokra vetítve
is vizsgálni szükséges. Az Ev jelű védelmi erdő és a Gksz-1/7 jelű gazdasági övezet
zöldfelületi minimum előírásainak övezetenként meg kell felelni, attól függetlenül hogy
adott esetben egy-egy telket akár mind a két övezet érinti.
3.3. A Tervezet 2. mellékletét képező Szabályozási terven
3.3..1. kérem egyértelműen jelölni a jelenlegi telekhatár viszonyokat, mert a megküldött
dokumentációban csak a helyrajzi számok olvashatóak;
3.3..2. javaslom kótázni minden irányból a telekhatárokhoz viszonyítottan a „kötelezően
kialakítandó elő-, oldal- és hátsókert”-eket és az „erdősáv”- helyét;
3.3..3. kérem indokolni, hogy a terület déli részéről miért kerül törlésre a „zöldfelületként
fenntartandó telekrész” jelölés, különös figyelemmel arra, hogy a Megalapozó
munkarész szerint a TSZT ugyanitt átlagosnál jobb minőségű termőföldet jelöl, a
beépítési vázlaton viszont egy szürke folt van, ami lebetonozott területre és
deponálásra utal.
3.4. Felhívom figyelmét, hogy a Záró rendelkezések 3§ (2) bekezdésében elegendő, ha „Jelen
rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba.” megfogalmazás szerepel.
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3.5. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 2. §-a alapján, a jogszabály
tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és
ellentmondásmentesen kell megszövegezni.
3.6. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján a jogszabály tervezetéhez
indokolást kell csatolni, kérem ennek pótlását.
Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása
során a Trk-ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:
Dr. Sára Botond kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Iványi Gyöngyvér
állami főépítész

Erről értesül:
1.) Címzett
2.) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztály
3.) Irattár
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Szabados Ákos,
polgármester
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
BudaDest
Kossuth Lajos tér 1.
1201
Tisztelt Polgármester Úr!
Budapest XX. kerület Pesterzsébet KÉSZ 0195048/16,7, 0195046/41,44, 0195046/47,49,58 brsz-ú inatlanokra
vonatkozó módosításával kapcsolatban Igazgatóságunk az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú véleményt
adja:
A tervezett módosítás táj- és természetvédelmi szempontból problémát nem vetnek fel, az érintett ingatlanok
Országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek, európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területnek (Natura 2000 terület), Országos ökológiai hálózat övezetnek,
tájképvédelmi terület övezetnek, illetve egyéb táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területnek nem
részei, így a KESZ módosítása ellen Igazgatóságunk kifogást nem emel.
Állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 38. *-a, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/20 15. (III. 30.) Korm. rendelet 37.~ d) pontja alapján adtuk ki.
Budapest, 2021. június 1.
Üdvözlettel:

Kapják: 1. Címzett (HKP
2. Irattár
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Tisztelt Polgármester Úr!
A tárgyi témában küldött levelével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
véleményezésre küldött dokumentumot áttekintettük, a tervezett módosítások
ellen kifogást nem emelünk az alábbiak betartása mellett:
Felszín alatti vizek és víziközművek vonatkozásában:
A területet érintő felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának
besorolása, a víztestek jó állapotba hozásával, illetve jó állapotban tartásával
kapcsolatos intézkedések megtalálhatók a „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi
vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm.
határozatban és mellékleteiben.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti
célkitűzés a jó állapot elérése és fenntartása.
„A felszín alatti vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII. 21.) számú Korm.
rendelet 4. §-a szerint:
„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el
kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a
jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a
felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:
a) azok állapota ne romoljon;
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú
állapotváltozás megforduljon;
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján
veszélyeztetett helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon.”

központi telefonszám: +36 1 477 3500 • 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
titkarsag@kdvvizig.hu • www.kdvvizig.hu

A fenti jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín
alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított
szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása.
Gondoskodni kell továbbá a keletkező csapadékvizek ártalommentes elhelyezéséről is.
- A vízzáró burkolattal tervezett utak és parkolók felületére hulló, esetlegesen
olajszármazékokkal
szennyezett
csapadékvizek
elvezetésének
és
elhelyezésének (szikkasztás esetén megfelelő hatékonyságú olaj-és iszapfogó
műtárgy beépítése mellett történő) ártalommentes megoldásáról gondoskodni
szükséges.
- Közműhálózatra csatlakozás lehetőségének hiányában, a csatlakozásig a
keletkező szennyvizek kizárólag zárt tárolóban gyűjthetők és engedéllyel
rendelkező
befogadóba
történő
elszállításukról
gondoskodni
kell.
Igazgatóságunk nem tartja elfogadhatónak az egyedi szennyvíztisztító és
kezelő berendezések telepítését és alkalmazását, sem a tisztított szennyvizek
szikkasztását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére és
meglévő rendszereket érintő változásokhoz - meglévő kapacitások megfelelősége,
csatlakozási
pontok,
befogadók
rendelkezésre
állása
kapcsolódóan
a
közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő módosításokhoz
szükséges a közmű üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése.
Vízrendezési szempontból:
Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi ingatlanok mellett húzódik a Gyáli patak VI. ágának medre. A
Főváros kiemelt jelentőségű kisvízfolyásait, illetve belvízcsatornáit, így az említett ágat is
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kezeli.
A mellékelt térkép mutatja, hogy az érintett terület nem tartozik a belvízvédelmi szakaszok
által körülhatárolt területek közé, ugyanakkor a Pálfai-féle belvízi lehatárolás I. kategóriába
sorolja a tervezési területet, így az belvízzel gyengén veszélyeztetett.
Vízügyi előírásaink „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1)-ben,
valamint „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján:
-

A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni.
A befogadó vízfolyás, csatorna befogadó képességét ellenőrizni kell, és
amennyiben nem megfelelő, a rendezését be kell tervezni.
Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek
befogadására nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a
többlet csapadékvíz időszakos tározását.
A vízfolyás, csatorna esetében 3-3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől
számított 3-3 m távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a
fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.
Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető
árkoknak vagy zárt csatornáknak.
A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett
területek beépítése nem javasolt.

2

fentiekben már említetteken kívül a tervezés során az alábbi jogszabályokban lévő
előírásokat kell betartani:
A













„a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII.
törvény;
„a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
„a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet;
„a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet;
„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet;
„a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet;
„a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet;
„a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM
rendelet;
„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló
30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet;
„a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009 (IV.
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településrendezési
szabályozások módosításával kapcsolatos szakvéleményünket az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (OVF) kijelölése és meghatalmazása alapján adjuk ki. Ennek megfelelően
jelen levelünk mind Igazgatóságunk, mind pedig az OVF tárgyi megkeresésre vonatkozó
válaszát is tartalmazza.
Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.

Üdvözlettel:
Szilágyi Attila
igazgató
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Szabados Ákos polgármester
részére
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
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BP/FNEF-TKI/3733-3/2021
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Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
KÉSZ módosítása – egyszerűsített eljárás
KP/3641-18/2021

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezetet közegészségügyi szempontból
elfogadja.
BFKH nyilvántartása szerint Budapest XX. kerület területén belül az alábbi természetes gyógytényezők
találhatók:
Gyógyvizes kutak:
1.

Budapest XX. kerület

B-137

KEF-8092-2/2016

fürdési célú

2.

Budapest XX. kerület

B-180

BP/FNEFTKI/01256-5/2019.

fürdési célú

B-137

KEF-782-7/2016

ivási célú

Ásványvizes kutak:
1.

Budapest XX. kerület
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A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a gyógyvizes, valamint az ásványvizes kutak védőterületét,
védőidomát a módosítás során figyelembe kell venni.
A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.
A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.
A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos
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1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Szabados Ákos úr
részére
Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

BP/0801/00474-5/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9687
Budapest Főváros XX. kerület
KÉSZ
módosítás
–
véleményezési szakasz

Budapest
Kossuth Lajos tér 1.
1201

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 753095356)!

Tisztelt Polgármester Úr!
Budapest Főváros XX. kerületének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
KP/3641-18/2021. számú 2021. május 19-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom.
A tervezés során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott
Fővárosi Településszerkezeti Tervvel, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel. A tervezés során
figyelembe kell venni továbbá a Balázs Mór-terv célrendszerét, valamint a Budapest Főváros Közgyűlése
által 2019. május 29-én jóváhagyott Budapesti Mobilitási Tervet.
A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi
követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás határozza meg. A közlekedési javaslat
készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be
kell tartani.
A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki
paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre
kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba.
A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni,
hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a
„Közutak tervezése” e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint
összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre
vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal.
A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell
meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok,
parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv,
forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is.
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
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-2A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv,
párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.).
Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a
„Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és a „Közutak melletti
ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban
foglaltakat.
A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt.) 42/A. § (1) bekezdése szerint:
„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.”
A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:
„A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott területen belül – nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti
jelzések-kel – azok alakjával, színével – összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra,
hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti.
(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen
a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe
kivételével,
b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút,
valamint a kerékpárút kivételével.
(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el.
Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon
történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére.
(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és
telefonoszlopon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop
tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti
földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterülettel szomszédos ingatlan
tulajdonosa tűrni köteles.
(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése
esetén
a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat,
b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést
megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait
szolgáló berendezésnek minősül,
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-3c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési
kötelezettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az
elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kell fizetnie,
d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve
polgári jogi jogviszony nem szükséges.
(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet
reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést
megjelenítő reklámcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi
utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az
építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég
nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett
elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák
szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés
biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.”
A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot
(biztonsági övezetet) biztosítani kell.
Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítése,
áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási
módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés 10. pontja első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
útügyi hatóságként.
A vasúti átjáró létesítési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók
kialakításáról szóló e-UT 03.06.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (UME) figyelembevételével.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések tervezésénél,
megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a
személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg.
Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam.
Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati
elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és kezelő szerveket – NIF Zrt., Magyar Közút
NZrt. – megkerestem, részükről határidőn belül nem érkezett vélemény Főosztályomra.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető
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Nyt. szám: 3125-2/2021
Hiv. szám: KP/3641-18/2021

sz. példány

Szabados Ákos
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Polgármestere részére
Budapest
Tárgy: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési
Szabályzatának módosítása
Tisztelt Polgármester Úr!
A fenti hivatkozási számú megkeresésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Kerületi Építési Szabályzatának módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM
Állami Légügyi Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag
különös követelményeket, a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos
különös elvárásokat nem fogalmaz meg.
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 14.
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet
9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint
államigazgatási szerv véleményének.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Budapest XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁÍRÓÍV

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
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Nyt. szám: 6856-2/2021/h
Hiv. szám: KP/3641-18/2021

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Szabados Ákos
Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármestere
1201 Budapest
Kossuth L. tér 1.
Tárgy: Budapest XX. kerület, Kerületi Építési Szabályzat módosítása a
0195048/16, 0195048/7, 0195046/41, 0195046/44, 0195046/47,
0195046/49, 0195046/58 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Karl Mihály (tel.:+36 (1) 474-1649; HM 022-21-139; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
E-ALÁÍRÓÍV

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4801
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.gov.hu

OAH-2021-00017-0497/2021 (AL)
Szabados Ákos
polgármester
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

R. Takács Eszter,
Bognár Ildikó
KP/3641-18/2021

Számuk:

Tárgy: Budapest XX. kerület Pesterzsébet egyszerűsített eljárásban módosított
Kerületi Építési Szabályzatának véleményezése
Tisztelt Polgármester Úr!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. május 19-én érkeztetett, fenti
számú levelével eljuttatta részünkre Budapest, XX. kerület egyszerűsített
eljárásban módosított Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési
dokumentációját a 195046/41, 195046/44, 195046/47, 195046/49, 195046/58,
195048/7, 195048/16 hrsz-ú területre vonatkozóan, és a tervezettel kapcsolatban
kérte jogszabályon alapuló állásfoglalásunk megadását.
Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény (Atv.) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011.
(VII.11.) Korm. rendelet, a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló
biztonsági
övezetéről
szóló
246/2011.
(XI.
24.)
Korm.
rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, valamint további jogszabályok határozzák
meg.
A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.), illetve annak 9. melléklete
rendelkezik.
A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítás
tervdokumentációját, annak alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH
áttekintette. Az EljR. felhatalmazása alapján, megkeresésére válaszolva, az alábbi
tájékoztatást adom:

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/1252(3)-1236(3)

A tervezési terület figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe tartozó
létesítményként az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a
Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel.
Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Budapest XX. kerület építési szabályzatának jelen
módosítása az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH hatásés feladatköreit nem érinti.
Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a
nukleáris létesítmények 30 km-es körzetében mindazon veszélyes létesítmények
és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály
védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezést végző hatóság az eljárása
megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-t),
valamint a nukleáris létesítmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a
Korm. rendelet szerinti engedélyes ügyfélnek minősül.
Az elfogadott településrendezési eszközökről az EljR. 43. § (2) bekezdésének
megfelelően kérünk tájékoztatást!
Budapest, 2021. június 4.

Üdvözlettel:
Mészáros István
főosztályvezető
Kapják:
1. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2. Irattár
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Iktatószám:

BP/2504/00647-2/2021

Tárgy:

Válaszlevelükben kérjük,
hivatkozzanak iktatószámunkra.

Ügyintéző:

Kovácsné Vágó Harmat

Hiv. szám:

Telefon:
E-mail:

473-3522

Melléklet:

Budapest XX. ker. Nagykőrösi út
menti gazdasági területre vonatkozó
KÉSZ módosítás véleményezése.
KP/3641-18/2021, 2021.05.19.
R. Takács Eszter / Bognár Ildikó

kovacsne.vago.harmat.emoke@
bfkh.gov.hu

Budapest Főváros XX. ker.
Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala
Szabados Ákos
polgármester
Budapest
Kossuth Lajos tér 1.
1201

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önök által Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi
Osztályhoz (továbbiakban: BFKH Útügyi Osztály) a fenti hivatkozási számon küldött, az Urbanitás Kft által
2021. évben készített tárgyi területre vonatkozó KÉSZ módosítással kapcsolatban – tekintettel arra, hogy
a tervezett módosítás a közterületek építési szélességét nem érinti, a tervezett építési övezetre
meghatározott paraméterek a hatályoshoz képest többlet építési jogot nem keletkeztetnek – közlekedési
szempontból nem emelünk kifogást.
Budapest, Dátum az elektronikus aláírás szerint.

dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:
Balassa Bálint
osztályvezető

Kapják:
1. Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala

foepitesz@pesterzsebet.hu
2. Irattár

Útügyi Osztály
1033 Budapest, Mozaik u. 5. – 1300 Budapest, Pf.:91. – Telefon: +36 (1) 473-3500 – Fax: +36 (1) 430-2712
E-mail: ut-buda@bfkh.gov.hu – Hivatali Kapu: BFKHKFUO (KRID: 417588322) – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Szabados Ákos úr
részére
Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

BP/0801/00474-6/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9687
Budapest Főváros XX. kerület
KÉSZ
módosítás
–
véleményezési szakasz

Budapest
Kossuth Lajos tér 1.
1201

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 753095356)!

Tisztelt Polgármester Úr!
Budapest Főváros XX. kerületének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
KP/3641-18/2021. számú 2021. május 19-én megkeresésére az ágazati véleményem kialakítása céljából
megkerestem a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t. (továbbiakban: NIF Zrt.), valamint a Magyar
Közút NZrt-t. A NIF Zrt. válaszát a K-20044/2021/. számú, 2021. június 10-én kelt levelében adta meg.
Az MK NZrt. válaszát a PES-2952/2/2021. számú, 2021. június 8-án kelt levelében adta meg, melyet
Pesterzsébet Önkormányzatának is megküldött.
Mellékelten megküldöm a NIF Zrt. és az MK NZrt. fenti tájékoztatását, melyeket kérem, hogy
szíveskedjen az általam BP/0801/00474-5/2021. számon adott vélemény kiegészítésének tekinteni.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető
Melléklet:
NIF Zrt. K-20044/2021/. számú levele
MK NZrt. PES-2952/2/2021. számú levele

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

