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honlap: www.urbanitas.hu 
 

Településrendezési tervező: 

 

Vojnits Csaba Ferenc 

okleveles településmérnök 

Terv. jog.: TT 01-6112 

 

 

Településrendezési munkatárs: Komjáti Emőke Csilla 

okleveles településmérnök  

 
Jelen módosításhoz 

felhasználásra került a teljes 

kerületi KÉSZ-hez készült 

vizsgálati és alátámasztó 

munkarészek, a főépítészi 

tartalomban meghatáozott 

szükséges mértékig. Az 

eredeti munkarészeket a 

Budapest Főváros 

Városépítési Tervező Kft. (BFVT 

Kft.) alábbi munkatársai 

készítették: 
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FŐÉPÍTÉSZI TARTALOM ÉS KÖZREMŰKÖDÉS 
 

 

A tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész 

közreműködésével készült el. 

 

A dokumentáció pontos tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. 

§ (6) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész írásban határozta meg, az 

alábbiak szerint: 

 

„Tekintettel arra, hogy a jelen tervdokumentáció mindössze egy meglévő, főként 

irodaépületként hasznosított épület használati módjának megváltoztatásához 

szükséges KÉSZ módosításra irányul, a megalapozó vizsgálatokat és az alátámasztó 

munkarészeket elegendő a településrendezési szempontokhoz kapcsolódóan 

elvégezni, a 177877/1 helyrajzi számú ingatlanon tervezett fejlesztéssel/átalakítással 

összefüggésben. 

A dokumentációban, a tervezett módosítás jellegére és volumenére, illetve az 

érintett épület meglévő állapotára való tekintettel, nem tartom szükségesnek 

közmű-, zöldfelületi-, környezetvédelmi-, és természetvédelmi szakági munkarészek 

elkészítését. Közlekedési témakörben elegendő a terület megközelítéseinek és a 

rendeltetésmódosításból fakadó parkolószámok telken belüli elhelyezhetőségének 

igazolását szerepeltetni. 

Általánosságban elmondható, hogy az egyes kapacitásadatok és infrastruktúra-

adottságok tekintetében elegendő a megfeleléseket és igazolásokat a tervezett 

beruházás építési/engedélyezési folyamata során igazolni.” 

 

 

 

 

R. Takács Eszter 

Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

Főépítész 

  



INCONEX – HELSINKI ÚT 

BUDAPEST XX. KERÜLET, KÉSZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft. 4 
 

 

 

BEVEZETÉS 

Jelen tervdokumentáció az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. megbízásából, a 

hatályos Kerületi Építési Szabályzat – 26/2015. (X.21.) önk. rendelet - módosításához 

készült. A hatályos terv módosítása az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

előzetesen támogatott (228/2021. (VII.15.) ök. sz. határozat), az érintett területre készült 

Telepítési tanulmányterv/összefoglaló alapján készült. A tervezett módosítással érintett 

terület a 177877/1 helyrajzi számú telek. 

Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. célja a tervezett KÉSZ módosítással, hogy a 

tervezési területen, a tulajdoni hányadában lévő, többszintes, a Helsinki útra nyíló, 

jelenleg irodaházként funkcionáló épületét a jövőben más célra, nevesítve szállás 

célra is hasznosíthassa. 

 

A jelenlegi elképzelések szerint az épület 

szállás jellegű hasznosítása homogén 

módon (a teljes épületben) és vegyes 

(iroda-szállás) hasznosítás keretében is 

elképzelhető, de mindenképpen cél a 

területen a szállás funkció 

elhelyezhetősége. Mivel a hatályos KÉSZ 

jelenleg az adott építési övezetben nem 

teszi lehetővé a szállás funkció 

elhelyezését, így a KÉSZ módosítás e 

tekintetben tervezett. 

Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. a hatályos Kerületi Építési Szabályzat 

módosításával az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg. 
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A tervezett módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bek. a) pontjában szereplő, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 32. § (4) bekezdésben 

szereplő felhatalmazás alapján, a Trk. 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében 

készíthető el. 

A tervezés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek és az egyéb jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt. 
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1. MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ   

 

1.1. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 

A tervezési terület Budapest XX. kerület 

Pesterzsébet közigazgatási területén, a 

Helsinki út mentén, a Torontál utca és 

Szivattyú utca által közrefogott területen 

fekszik, mely területen jelenleg az Inconex 

Vas- és Fémipari Kft., illetve a  

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek 

Hungária Kft. telephelyei működnek.  

 

A terület fő közúti megközelítése a Torontál utcai kapu felől megoldott, de egy 

használaton kívüli kapu nyílik a Szivattyú utcára is, illetve a területen álló, jelenleg 

irodaépületként működő többszintes épület gyalogos bejárata közvetlenül a Helsinki 

útra nyílik. 
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A tervezéssel érintett tömb, technikai okból a módosítással érintett teleknél nagyobb, 

de a 177877/1 helyrajzi számú telken kívül módosítás nem tervezett. 

 

 

A további vizsgálatokat, kiemelten a módosítással érintett területrészre készítettük el. 
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1.2. A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

BEMUTATÁSA 

A Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: MATrT) 

alapján a tervezési terület 

települési térségben, meglévő főút 

(Helsinki út) és HÉV-vonal mellett 

fekszik. A törvény mellékleteit, 

illetve a területrendezési tervek 

készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

mellékleteit képező övezeti 

tervlapok nem érintik a tervezési 

területet érdemi tartalommal, mivel a tervezési területet a hatályos budapesti 

Településszerkezeti terv alapján nem érinti világörökségi terület, honvédelmi terület, 

ásványi nyersanyag-vagyon terület, illetve földtani veszélyforrás területe sem. A kerület 

nagy részét érinti a vízminőség-védelmi terület övezete, melyhez az alábbi előírás 

kapcsolódik: 

„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 

területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A 

kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 

építési szabályzatban kell megállapítani. 

[…]” 
 

Az előírásnak megfelelően a Kerületi Építési Szabályzat tartalmazza a szükséges 

lehatárolásokat és előírásokat, melyek jelen eljárás keretében nem változnak. 
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A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét az 50/2015. (I. 28.) 

Főv. Kgy. határozatával, míg a Fővárosi Rendezési Szabályzatát az 5/2015. (II. 16.) Főv. 

Kgy. rendeletével fogadta el. A dokumentumok azóta többször módosultak. Jelen 

dokumentációban a hatályos tervet vizsgáltuk. 

TSZT Szerkezeti tervlap – 1. Területfelhasználás 

A tervezési terület Gksz-2 jelű, jellemzően raktározást, termelést szolgáló gazdasági 

területbe tartozik. A teljes terület jelentős változással érintett területként jelölt. Ezen kívül 

- távlati elemként - a tervezési területet tervezett gyorsvasúti nyomvonal is érinti, mely 

a jelenlegi elképzelések szerint egy új metró vonalat jelentene. Ennek megvalósítására 

rövid távon nem látszik reális esély.  

 

 

A TSZT egyéb tervlapjai közül, az 5. számú, 

környezetvédelmi tervlap alapján a terület 

vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik, 

ahogy az egész XX. kerület is, így az ezzel 

kapcsolatos szabályokat a KÉSZ általánosan 

kezeli. A 6. számú védelmi, korlátozási területek 

lehatárolását tartalmazó tervlap alapján a 

tervezési terület a településszerkezet alakítását 

befolyásoló barnamezős területként 

nyilvántartott, illetve érinti a már említett távlati 

gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának 

védelmi zónája. 
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A TSZT alapján: 

„Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) 

területfelhasználási egységbe egyrészt azok a gazdasági célú területek tartoznak, 

amelyek a város iparosodása során, jellemzően a XX. században alakultak ki, és a 

rendszerváltozást követően a környezetet terhelő tevékenységeket új 

technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, másrészt az elővárosi zónában 

kialakuló új munkahelyi területek. Ide soroltak továbbá azok a logisztikai területek is, 

amelyek a koncentrált árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási területei, 

de közlekedési kapcsolatukat elsősorban a közút adja. Ide tartoznak még az 1 ha 

területi nagyságrendet meghaladó elektromos alállomások és gázátadó 

állomások, valamint a komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is, így a város 

működtetésben is fontos a szerepük. A területen a vegyesség érdekében önálló – a 

saját tevékenységhez tartozón kívül – általános irodafunkció is elhelyezhető, 

kereskedelmi és szolgáltató funkció kivételesen lehetséges. Beépítési sűrűségük 1,0 

- 2,0 közötti érték lehet.” 

Jelentős változással érintett terület: 

„Összhangban a városfejlesztési koncepcióval, a város belső tartalékterületein 

meghatározásra kerültek a fejlesztésre kijelölt, jelentős mennyiségi fejlesztési 

potenciállal rendelkező területek. A területek jelenleg részben használaton kívüliek, 

részben alulhasznosítottak. A területek belső tagolását, differenciált használatát a 

kerületi építési szabályzatban kell meghatározni, a tervezett területhasználattal 

összhangban a közlekedési célú területekkel és zöldterületekkel együtt…” 

Barnamezős területek funkcióváltásának elősegítése: 

„Az elsősorban az átmeneti zónában elhelyezkedő barnamezős területek 

megfelelő átstrukturálása, hasznosítása kulcskérdés a kompakt város elvén történő 

városfejlesztés szempontjából. A zóna heterogén volta miatt nem cél új 

környezetterhelő termelőtevékenységek megtelepedése. A jelentősebb szállítási 

tevékenységet vonzó raktározási funkció létesítése csak néhány, jól kiválasztott 

helyen fogadható el. Az intenzívebb hasznosítás érdekében ebben a zónában új 

funkciók megtelepülésének ösztönzése szükséges. Ez egyrészt a gazdaságfejlesztés 

fő irányának megfelelő, jelentős hozzáadott értéket termelő tudás-intenzív 

ágazatok nagyszámú és klaszterekbe szerveződő megjelenését jelenti, másrészt 

viszont olyan termelő ágazatok jelenlétét is, amelyek környezetbarát technológiát 

alkalmazva, de mégis termelő tevékenységet folytatnak. Ezen túl a lakófunkció 

megjelenését kell a környezeti szempontból megfeleltethető területeken 

szorgalmazni, a szükséges ellátó rendszerekkel együtt. A meglévő épületállomány 

felhasználása esetén különleges lakáskínálat is létrejöhet…” 
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Gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának védelmi zónája: 

„A metró a helyi közösségi közlekedés része, Magyarország esetében kizárólag 

Budapesten létezik, az országos érvényű jogszabályok nem tartalmaznak erre 

vonatkozó előírásokat. 

A Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályának 1974 évi határozata – 

Építési korlátozás a metró védelmi zónája által érintett ingatlanokra – meghatározza 

az M2 és M3 metróvonalak kapcsán azt a térszíni zónát, melyben a földalatti 

építmények biztonsága érdekében építési korlátozás előírása szükséges. Az M4 

metróvonal I. szakasza védelmi zónája alapján is meghatározásra kerültek az 

érintett ingatlanok. 

Az M2 és M3 metró védelmi zónáján belül az altalaj terhelési viszonyait 

megváltoztató építkezés csak akkor engedélyezhető, ha a tervezett létesítmény 

miatt a metró műtárgyaira átadódó legnagyobb terhelés a meghatározott 

előírások szerint elvégzett számítások eredményeképpen a fennálló geológiai 

nyomás 3%-ánál kisebb, illetőleg ennél nagyobb érték esetén szakvélemény 

bizonyítja az építkezés engedélyezhetőségét. 

A metró védelmi zónáján belül csak olyan fúrás végezhető, amely a metró 

műtárgyát – bármely irányból – legfeljebb 1 m-re közelíti meg.” 

 

A TSZT fent idézett leírásai alapján megállapítható, hogy a tervezési területen a szállás 

funkció kijelölése nem ellentétes a TSZT-vel, bizonyos vonatkozásokban pedig 

összhangban van a barnamezős területek elvárt és összvárosi szinten támogatott 

átalakulási elképzeléseivel. 

 

FRSZ – 1. melléklet: A területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek 

A tervezési terület vonatkozásában a tervlap 

tartalma gyakorlatilag megegyezik a TSZT 

területfelhasználási tervlapjával, de ezen felül az 

FRSZ meghatározza a beépítésre szánt 

területfelhasználási kategóriák beépítési sűrűségét 

(bs) is, mely érték az érintett Gksz-2 terület 

esetében bs: 1.0 (ahol 1.0 a bsá + 0.0 a bsp.). Ez 

azt jelenti, hogy az általánosan elhelyezhető funkciók (bsá) számára, 1.0 értéket 

határoz meg, míg a kizárólag az épületen belüli parkolás céljára nincs önálló igénybe 

vehető érték.  

 

Az FRSZ további mellékletei nem tartalmaznak releváns információkat a tervezési 

területtel kapcsolatban.  
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzata 
 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2015. 

(X.21.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a Kerületi Építési Szabályzatát, 

mely elfogadása óta már többször módosult. 

A hatályos KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv (a továbbiakban: SZT) szerint, a 

tervezési terület besorolása a TSZT-nek megfelelő, Gksz-2/8 jelű, kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági építési övezet. Ezen kívül az SZT csak a TSZT-ben is jelölt, tervezett 

térszín alatti gyorsvasút vonalát jelöli. 

 

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

elemeit tartalmazó tervlapja, a TSZT-vel összhangban jelentős változással érintett 

területként jelöli a területet. 

A KÉSZ alapján: 

„39. § (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) 62 Az építési övezet területén meghatározott rendeltetések számára 

elhelyezhető épületek közül csak egy lehet 20 m2‐t nem meghaladó alapterületű. 

[…] 
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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 m2 lehet. 

(2a) 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.” 

 

 

A KÉSZ fent idézett előírásai alapján megállapítható, hogy a tervezési területen a 

szállás funkció kijelölése jelenleg nem lehetséges, mivel a szállás funkció nem szerepel 

az elhelyezhető funkciók listájában. Emiatt a KÉSZ módosítása szükséges a terület 

vonatkozásában. 

 

A tervezett módosítással kapcsolatban megemlítendő, hogy azt az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: OTÉK) 19. § (1) bekezdése sem zárja ki: 

„A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.” 
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1.3. SZAKÁGI VIZSGÁLATI MUNKARÉSZEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A munkarészek elkészítését a terv jellege és léptéke nem indokolja, mely véleményt a 

kerületi főépítész által meghatározott tartalom is alátámaszt. A tervezett módosítás 

keretében az érintett telek beépítése, zöldfelületei, közmű adottságai és 

környezetvédelmi hatásai érdemben nem változnak. 

Közlekedési szempontból a terület megközelítése sem igényel változtatást. A terület 

gépjárművel a Torontál utcai főkapun keresztül közelíthető meg, de alternatív 

megközelítés biztosítható a jelenleg lezárt Szivattyú utcai kapu felől is. Maga a 

rendeltetés-módosítással érintett épületnek pedig közvetlen a Helsinki útra nyíló 

gyalogos megközelítése is biztosított. 

A terület közművesítettségét az alábbi – a KÉSZ alátámasztó munkarészéhez készült – 

ábrák mutatják be, melyeken látszik, hogy a terület közműellátása jelenleg megoldott. 

  

Vízellátás: A Helsinki út mentén DN 400-

as ivóvíz főnyomóvezeték (20. sz. zóna) 

halad. 

Csatornázás: A Helsinki út és a Torontál 

utca mentén egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna halad.  

  
Villamosenergia-ellátás: 10 kV-os 

hálózattal ellátott területhez tartozik, 10 

kV-os földkábel fut a telken és veszi körül, 

amely 10/0,4 kV-os transzformátorhoz 

csatlakozik. 

Gáz- és távhőellátás: nagy-

középnyomású gázvezeték halad a 

Torontál utca mentén 
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2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 

2.1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 

Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. célja a tervezett KÉSZ módosítással, hogy a 

tervezési területen, a tulajdoni hányadában lévő, többszintes, a Helsinki útra nyíló, 

jelenleg irodaházként funkcionáló épületét a jövőben más célra, nevesítve szállás 

célra is hasznosíthassa. 

A tervezett módosítás nem jelent majd új építést, csak a meglévő épületen belüli 

átalakításokkal számolnak. Az aktuális tulajdonosi elképzelés szerint a tervezett 

funkcióbővítés alapján a jelenlegi ~2400 m2 hasznos alapterületen belül ~1200 m2 

szállás, ~600 m2 iroda és ~600 m2 „közösségi szint” alakulhat ki. A szálláshely max. ~1200 

m2-en valósulna meg, amely átlagosan 12 m2-es két fős szobákkal számolva 200 

férőhelyet jelent. 

Ugyanakkor az épületben a jövőben megvalósításra kerülő végleges funkcióváltás 

kapcsán érdemes kiemelni, hogy „STUDIO INCONEX” megnevezéssel hallgatói 

ötletpályázat került kiírásra „Az Inconex Kft. irodaházának átértelmezése” céljával. Az 

Inconex Kft. és a BME Építészmérnöki Karának Hazai Korszerű Építészképzésért 

Alapítványa (HKÉKA) összefogásában létrejövő hallgatói ötletpályázat célja olyan 

tervjavaslatok és ötletek beszerzése, amelyek segítik az épület jövőjéről való további 

gondolkozást. A tulajdonosok célja, hogy a ház térsorai alkalmasak legyenek a 

fokozatosan átalakuló funkciók befogadására. A pályázat célja, hogy ehhez az 

átértelmezéshez nyújtson friss hallgatói ötleteket. A leendő “STUDIO INCONEX” épület 

képes lehet akár start-up központként, “hostelként” vagy kollégiumként működni, de 

befogadhat más közösségi funkciókat, akár sport- vagy szórakoztató létesítményeket 

is. A pályázat ehhez az átalakuláshoz, átértelmezéshez keresi a friss hallgatói ötleteket, 

ami mentén az épület kortárs építészeti eszközökkel és korszerű műszaki tartalommal 

újulhat meg a meglévő szerkezetek megtartása mellett. 

Az ötletpályázat részletei elérhetőek az alábbi linken: 

https://epitesz.bme.hu/portfolio/studio-inconex/ 
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2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A tervezési területen kijelölt Gksz-2/8 jelű, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési 

övezet a XX. kerület más területén is alkalmazásra került (szintén a Helsinki út menti 

gazdasági területeken), ezért csak akkor nem szükséges a területen új építési övezet 

kijelölése, ha az Önkormányzat az összes Gksz-2/8 jelű építési övezetbe sorolt területen 

bővíteni kívánja az elhelyezhető funkció körét a szállás funkcióval. Ez egyelőre nem 

tervezett, így a hatályos KÉSZ módosítására az alábbi javaslat készült el: 

 

Új Gksz-2/9 jelű építési övezet kerül kijelölésre a tervezési területen, mely építési 

övezetnek minden paramétere megegyezik a jelenlegi Gksz-2/8 jelű építési övezettel, 

csak ebben az új építési övezetben a szállás funkció elhelyezése is megengedetté 

válik. A módosítás keretében a teljes 177877/1 helyrajzi számú telek átkerül a Gksz-2/9 

jelű építési övezetbe, így területén megengedetté válik a szállás funkció elhelyezése 

is. A módosítási javaslat egyszerűnek tekinthető, mely folytatólagos építési jogokat 

biztosít a teljes telken. 

 

A fentiek alapján az alábbi módosítások alkalmazása javasolt. 

1. A KÉSZ 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„43. § (1) A Gksz‐2/1‐től Gksz‐2/9‐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. A KÉSZ 43. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A Gksz‐2/9 jelű építési övezetben szállás funkció elhelyezése is megengedett.” 

 

3. A KÉSZ 1. melléklete 12. pontja az alábbi sorral egészül ki: 

 

 

  

Gksz-2/9 
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A KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv az alábbiak szerint módosul: 
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2.3. SZAKÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

A munkarészek elkészítését a terv jellege és léptéke nem indokolja, mely véleményt a 

kerületi főépítész által meghatározott tartalom is alátámaszt. A tervezett módosítás 

keretében az érintett telek beépítése, zöldfelületei, közmű adottságai és 

környezetvédelmi hatásai érdemben nem változnak. 

Közlekedési szempontból a terület megközelítése sem igényel változtatást. 

Ugyanakkor a tervezett rendeltetés-módosításhoz kapcsolódóan szükséges az OTÉK 

(253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről) szerinti telken belüli gépjármű-parkolók kialakíthatóságának 

vizsgálata, mely az előzetes becslések alapján az alábbi számítás szerint 

maximalizálódhat: 

A tervezett funkcióbővítés alapján a jelenlegi ~2400 m2 hasznos alapterületen belül 

~1200 m2 szállás, ~600 m2 iroda és ~600 m2 „közösségi szint” alakulhat ki. A szálláshely 

max. ~1200 m2-en valósulna meg, amely 

átlagosan 12 m2-es két fős szobákkal számolva 

200 férőhelyet jelent. Az OTÉK szerint egy 

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani 

minden 10 férőhely után, kollégiumi szálláshely 

esetében, tehát a szükséges parkolószám ilyen 

paraméterekkel számolva 20 db. Az OTÉK 

előírásai szerint az iroda minden megkezdett 20 

m2 nettó alapterülete után egy parkolóhely 

elhelyezése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a 600 

m2 irodahelyiséghez 30 db parkolóhely kell, 

hogy tartozzon. Mindezeket összevetve a telken 

belül kb. 50 parkolóhelyre van szükség, amely az 

irodaház jelenlegi működéséhez már jelenleg is 

biztosított, de szükség esetén a déli telekrészen 

tovább bővíthető a telken belül kialakított 

parkolófelület. 

A fentieken felül, az Önkormányzat 228/2021. (VII.15.) Ök. határozata alapján a 

Beruházónak szándéknyilatkozatot is szükséges tennie új parkolóhelyek létesítéséről. 

Az épület teljes közműellátása jelenleg is megoldott. Előre láthatólag nem várható a 

rendeltetés-módosításból fakadó olyan jelentős többlet-igény, ami a meglévő 

közműhálózati kapacitások bővítését igényelné. 

Amennyiben az átalakítási munkákhoz kapcsolódóan építési engedélyezési eljárás 

lefolytatása válik szükségessé, úgy az építési övezet szerinti építési paramétereket a 

mindenkori építési telek/építési övezet területére igazolni szükséges. 

A tervezett módosítás nem érint nyilvántartott épített, vagy természeti értékeket. 
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2.4. BEÉPÍTÉSI TERV 

 
A tervezett átalakítás új építéssel nem, csak a meglévő épület belső átalakításával és 
amennyiben arra szükség lesz, a kapcsolódó infrastruktúra elemek kialakításával jár, 
köztük az épülettől délre lévő parkolófelület, mely jelenleg murvás területként 
funkcionál. 



 

 

3. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022.(……) önkormányzati rendelete  

a Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzati Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

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

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. 

és 6. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási 

szervek, valamint Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő- 

testületének 8/2017. (III.17.) számú Pesterzsébet településfejlesztésének, 

településrendezésének, a településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének 

készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 26/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 43. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi lép. 

„43. § (1) A Gksz-2/1-től Gksz-2/9-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. § 

A R. 43.§ -a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki. 

„(3a) A Gksz-2/9 jelű építési övezetben szállás funkció elhelyezése is megengedett.” 

  



 

 

3. § 

A R. 1. mellékletének 12. pontja helyébe a jelen rendelet 2. mellékletének 1. pontja lép.  

 

4. § 

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

a „Módosítással érintett terület határa” jellel lehatárolt területrész vonatkozásában. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5. § 

E rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  

 

Szabados Ákos 

polgármester 

 

Dr. Demjanovich Orsolya 

jegyző 



 

 

1. melléklet Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2022. (……) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV 

 

  





 

 

2. melléklet Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2022. (……) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEI 

 

1.  

„12. Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) 

Építési 

övezet 

jele 

Kialakítható 

legkisebb 

telek terület 

(m2) 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítettség 

mértéke (%) 

Épületmagasság Zöldfelület 

legkisebb 

mértéke 

(%) 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

legnagyobb 

mértéke (%) 

Szintterületi mutató 

megengedett legnagyobb 

mértéke (m2/m2) 

Legkisebb Legnagyobb Általános  
Parkolásra 

fordítható 

          Gksz-2/E 4000 SZ 35 3,0 12,0 40 45 0,7 0,0 

Gksz-2/1 10000 SZ 40 6,0 12,0 35 35 0,5 0,0 

Gksz-2/2 10000 SZ 35 6,0 12,0 35 35 1,0 0,0 

Gksz-2/3 800 Z 40 3,0 7,5 25 70 1,0 0,0 

Gksz-2/4 4000 SZ 40 3,0 12,0 30 60 1,0 0,0 

Gksz-2/5 5000 SZ 45 6,0 21,0 25 60 1,0 0,0 

Gksz-2/6 5000 SZ 45 6,0 21,0 25 60 2,0 0,0 

Gksz-2/7 10000 SZ 60 6,0 12,0 35 35 1,0 0,0 

Gksz-2/8 5000 SZ 60 6,0 21,0 25 60 1,0 0,0 

Gksz-2/9 5000 SZ 60 6,0 21,0 25 60 1,0 0,0 

 

 

  



 

 

INDOKLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 

A rendeletalkotás célja a hatályos KÉSZ kisebb szöveges és rajzi módosítása annak érdekében, 

hogy a Helsinki út mentén fekvő tárgyi területen kijelölt jelenlegi Gksz-2/8 építési övezeti 

előírások megváltozzanak és kiegészüljenek az elhelyezhető funkciók tekintetében a szállás 

funkcióval. 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

 

Az 1. §-hoz: 
Technikai módosítás az új építési övezeti jelölés bevezetése miatt. 

 

A 2. §-hoz: 
A szállás funkció elhelyezhetőségét biztosítja. 

 

A 3. §-hoz: 
Technikai módosítás az új építési övezeti jelölés bevezetése miatt. Beépítési mutatók nem változnak. 

 

A 4. §-hoz: 
A Szabályozási Terv módosítása. 

 

Az 5. §-hoz: 

A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik. 
 

 

 

 

 



 

Állami Főépítészi Iroda 

1056. Budapest, Váci u. 62-64. III. em. 301.; Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234 –Telefon: +36 (1) 4856945 

E-mail: ivanyi.gyongyver@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu KRID:  422374158 

Szabados Ákos Polgármester Úr 

részére 

 

Budapest Főváros XX. kerület  

Pesterzsébet Önkormányzata 

Iktatószám:  BP/1701/00021-2/2021 

Ügyintéző: Sipos Katalin  

Telefonszám: 06-1 /896-1501 

E-mail: sipos.katalin @bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 

177877/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan 

vélemény - egyszerűsített eljárásban 

Hiv. szám:  10867-7/2021 

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: 

A tárgyi településképi rendelet egyeztetése és elfogadása a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: újR.) 78.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Trk. VI. 
fejezetében foglalt egyeztetési és elfogadási eljárási szabályok szerint történhet, a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak egyidejű figyelembe vételével. 

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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése egyidejű figyelembe vételével. 

 

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 364/2021.( II.24.) Főv. Kgy. határozatban 
elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban TSZT), illetve a Fővárosi 

mailto:dobrosine.wallner.gabriella@bfkh.gov.hu


Erről értesül: 

1.) Címzett 

2.) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

3.) Irattár 

Rendezési Szabályzatról szóló 13/2021.(III.4.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FRSZ) foglalt 
követelményeknek meg kell felelnie. 

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 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.  

A települési önkormányzat a közérdek védelmében jogosult rendeletet alkotni, ám nem terjeszkedhet túl 
az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott jogalkotói hatáskörén, így kérem rendeletükben 
csak azon kérdésekben alkossanak szabályokat, amelyekre vonatkozóan felhatalmazással bírnak. 

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 

o Javasolom a Szabályozási terven a takarásban lévő méretvonalak javítását, hogy egyértelmű 
legyen, melyik érték melyik paraméterhez tartozik, valamint a építési helyhez tartozó 
valamennyi méret feltüntetését.  

o A változtatással érintett terület határán kívül, kérem ne ábrázoljanak szabályozási 
elemeket,vagy csak halványítva, tekintettel a Trk. 20.§ (8) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint a szomszédos környezetet csak tájékoztató jelleggel kell bemutatni. 

o Felhívom figyelmét, hogy a rendelettervezetet indokolással kell kiegészíteni a a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 18.§ -nak megfelelően. 

A megküldött és áttanulmányozott tervezettel kapcsolatban további észrevételt nem teszek, de felhívom 
a figyelmét arra, hogy a Jat. 2.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. 

 
4. Nyilatkozat az eljárás további szakaszában való részvételről  

Tárgyi településrendezési eszköz módosítás egyeztetési eljárásának – mint a Trk. 9. mellékletében 
meghatározott részvevő államigazgatási szerv – minden eljárási szakaszában részt kívánok venni. Az 
elkészítésre kerülő teljes dokumentáció megküldését kérem az alábbiak szerint: olvasható léptékű, az 
alátámasztó munkarészeket is tartalmazó dokumentáció papír alapú és digitális formátumban egyaránt. 

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 



 

Állami Főépítészi Iroda 

1056. Budapest, Váci u. 62-64. III. em. 301.; Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234 –Telefon: +36 (1) 4856945 

E-mail: ivanyi.gyongyver@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu KRID:  422374158 

Szabados Ákos Polgármester Úr 

részére 

 

Budapest Főváros XX. kerület  

Pesterzsébet Önkormányzata 

Iktatószám:  BP/1701/00021-2/2021 

Ügyintéző: Sipos Katalin  

Telefonszám: 06-1 /896-1501 

E-mail: sipos.katalin @bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 

177877/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan 

vélemény - egyszerűsített eljárásban 

Hiv. szám:  10867-7/2021 

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: 

A tárgyi településképi rendelet egyeztetése és elfogadása a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: újR.) 78.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Trk. VI. 
fejezetében foglalt egyeztetési és elfogadási eljárási szabályok szerint történhet, a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak egyidejű figyelembe vételével. 

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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése egyidejű figyelembe vételével. 

 

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 364/2021.( II.24.) Főv. Kgy. határozatban 
elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban TSZT), illetve a Fővárosi 
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Erről értesül: 

1.) Címzett 

2.) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

3.) Irattár 

Rendezési Szabályzatról szóló 13/2021.(III.4.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FRSZ) foglalt 
követelményeknek meg kell felelnie. 

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 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.  

A települési önkormányzat a közérdek védelmében jogosult rendeletet alkotni, ám nem terjeszkedhet túl 
az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott jogalkotói hatáskörén, így kérem rendeletükben 
csak azon kérdésekben alkossanak szabályokat, amelyekre vonatkozóan felhatalmazással bírnak. 

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 

o Javasolom a Szabályozási terven a takarásban lévő méretvonalak javítását, hogy egyértelmű 
legyen, melyik érték melyik paraméterhez tartozik, valamint a építési helyhez tartozó 
valamennyi méret feltüntetését.  

o A változtatással érintett terület határán kívül, kérem ne ábrázoljanak szabályozási 
elemeket,vagy csak halványítva, tekintettel a Trk. 20.§ (8) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint a szomszédos környezetet csak tájékoztató jelleggel kell bemutatni. 

o Felhívom figyelmét, hogy a rendelettervezetet indokolással kell kiegészíteni a a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 18.§ -nak megfelelően. 

A megküldött és áttanulmányozott tervezettel kapcsolatban további észrevételt nem teszek, de felhívom 
a figyelmét arra, hogy a Jat. 2.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. 

 
4. Nyilatkozat az eljárás további szakaszában való részvételről  

Tárgyi településrendezési eszköz módosítás egyeztetési eljárásának – mint a Trk. 9. mellékletében 
meghatározott részvevő államigazgatási szerv – minden eljárási szakaszában részt kívánok venni. Az 
elkészítésre kerülő teljes dokumentáció megküldését kérem az alábbiak szerint: olvasható léptékű, az 
alátámasztó munkarészeket is tartalmazó dokumentáció papír alapú és digitális formátumban egyaránt. 

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 



Szabados Ákos polgármester úr
részére

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármestere

Iktatószám: 500011/1/2022
Ügyintéző: Cseri Zoltán
Telefonszám: 354-2979
E-mail: cseri.zoltan@bfkh.gov.hu
Tárgy: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet

Kerületi Építési Szabályzatának módosítása
a 177877/1 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozóan

    KRID azonosító: 607035326

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 

Tisztelt Polgármester Úr!

2022.  január  4.  napján  érkeztetett  megkeresésében  arról  tájékoztatta Budapest  Főváros
Kormányhivatalát (a továbbiakban:  kormányhivatal), hogy  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata 228/2021.  (VII.15.)  Ök.sz.  határozatában  döntött  a  Kerületi  Építési  Szabályzat
módosításáról egyidejűleg kérte  a  kormányhivataltól  a  földvédelem  szakterületet  és  a  termőföld
mennyiségi védelme témakörét érintő szakmai vélemény megadását.

Megkeresésére  a  kormányhivatal  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.),  továbbá a termőföld
védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény (a  továbbiakban:  Tfvt.)  figyelembe  vételével az  alábbi
véleményt adja.

A Tfvt. 1. §. (1) bekezdése szerint „a törvény hatálya a termőföldre terjed ki”. 
A Tfvt.  6/B. § (1) bekezdése alapján:  „Ha az ingatlanügyi  hatóság a településrendezési eszközök,  a
településfejlesztési  koncepció,  illetve  az integrált  településfejlesztési  stratégia  elkészítése  vagy  azok
módosítása  tekintetében  az  egyeztetési  eljárásban  véleményező  hatóságként  működik  közre,  a
termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld
igénybevételével történjen. (…)” 

A településrendezési eszköz által érintett  területre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata
alapján  megállapítható,  hogy  a  módosítással  érintett  Budapest  XX.  kerület,  belterület  177877/1

Földügyi Osztály
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helyrajzi  számú ingatlan kivett  ipartelep megnevezéssel  szerepel  az ingatlan-nyilvántartásban,
mely ingatlan nem tartozik a Tfvt. hatálya alá, az nem minősül termőföldnek.

Fentiek  alapján  a  településrendezési  eszköz  módosítására  irányuló  eljárásában  a  termőföld
mennyiségi  védelmére  vonatkozó  követelmények  nem  merülnek  fel,  ezért  a  kormányhivatal
termőföld érintettség hiányában földvédelmi véleményt nem tesz.

A földvédelmi vélemény a  Trk.,  valamint  a  Tfvt. földvédelmi rendelkezésein alapul.  A kormányhivatal
termőföld  mennyiségi  védelmére kiterjedő hatáskörét  a  Trk. 41. § (2)  bekezdés b)  pontja,  a  Trk.  9.
számú mellékletének 18.  pontja, illetékességét  a földművelésügyi  hatósági  és igazgatási  feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b)
pontja, valamint  a fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

A  földvédelmi  vélemény  kiadmányozására Budapest  Főváros  Kormányhivatalát  vezető
kormánymegbízott  48/2020.  (X.20.)  utasítása  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  kiadmányozási
rendjéről szóló 218.1. pontja alapján került sor.

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:

Cseri Zoltán
osztályvezető

Melléklet: ---

Földügyi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. – 1243 Budapest, Pf. 719 – Telefon: +36 (1) 354-2963– Fax: +36 (1) 354-2977  

E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu - Honlap: www.foldhivatal.hu, www.kormanyhivatal.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
mailto:foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu


 

 
Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. - Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.  
E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Hivatali kapu azonosító: KHIV BUK ÉÖF ÖVO – KRID: 422374158  
 

 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖROKSÉGVÉDELMI F  

 

Ügyiratszám: BP/2604/158-2/2022 

Ügyintéző: Hernyák Emese, Vákár Tibor 

Telefon:     06 1 8960306     06 1 7959023 

E-mail: hernyak.emese@bfkh.gov.hu 

           vakar.tibor@bfkh.gov.hu 

Hivatkozási szám: 10867-10/2021. 

Tárgy: Budapest XX. ker.,  

177877/1 hrsz-ú ingatlan 

Kerületi Építési Szabályzat módosítása  

-véleményezési szakasz 

 

 

Szabados Ákos 

polgármester 

 

Budapest Főváros XX. kerület, 

Pesterzsébet Önkormányzata 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Budapest Főváros XX. kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosítása során az egyeztetési 

eljárás véleményezési szakaszában A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 38. § alapján a következő tájékoztatást adom. 

 

Az érintett terület a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság 

hatósági nyilvántartásában műemlékként, műemléki környezetként, műemléki jelentőségű területként, 

világörökségi területként, régészeti lelőhelyként nem szerepel, ezért az ingatlanon  A kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése 

értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztályának (a továbbiakban: BFKH Örökségvédelmi Osztálya) nincs hatósági jogköre. 

 

Felhívom figyelmét, hogy A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet vagy annak tűnő 

tárgy kerül elő, a felfedező, a munka felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 

kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, jegyző útján a hatóságnak, ezen 

a területen a BFKH Örökségvédelmi Osztályának azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet 

szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra 

jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A BFKH Örökségvédelmi Osztálya az örökségvédelmi 

szempontok érvényre juttatása érdekében, ágazati jogszabályoktól függően, örökségvédelmi 

hatóságként vagy szakhatóságként működik közre ilyen esetben. 

  

A településrendezési eljárásban a BFKH Örökségvédelmi Osztálya továbbiakban nem kíván részt venni. 

 

Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint – 

 dr. Sára Botond  

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 Sajti Zsuzsanna 

 osztályvezető 
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Örökségvédelmi Osztály 
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. - Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.  

E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu azonosító: KHIV BUK ÉÖF ÖVO – KRID: 422374158  

 

 

 

 

 

Erről értesül: 

 

1. Budapest Főváros XX. kerület, 

Pesterzsébet Önkormányzata 

foepitesz@pesterzsebet.hu 

hivatali kapun 
 

2. BFKH Örökségvédelmi O.– előadó, irattár    

 

 

mailto:oroksegvedelem@bfkh.gov.hu
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‚~ NE~ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy ~ 1525 Budapest, Pf. 86.
Ogyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168

. E-mail: dinpi@dmpi.hu www.dinpi.hu

igg~i Hivatal rövid neve: DINPI, KRID: 711100335

Kérjük, válaszában hivaikozzon ügyiratszámunkra! Üi.sz.: DINPIJ1 12-1/2022.
U.int.: Ronyecz Zsófia
Tárgy: Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatnak
módosítása a 177877 1 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan
Hiv.sz.: 10867-10/2021.

Szabados Akos,
polgármester

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
B u dai, est
Kossuth Lajos tér 1.
1201

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatnak a 177877/1 brsz-ú
ingatlanra vonatkozó módosításával kapcsolatban a megküldött tervdokumentáció alapján táj- és
természetvédelmi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

A módosítással érintett terület Országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti
területnek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területnek (Natura 2000
terület), Országos ökológiai hálózat övezetnek, tájképvédelnii terület övezetnek, illetve egyéb táj
és természetvédelmi szempontból jelentős területnek nem része. A tervdokunientáció szerinti
módosítás táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható, ellene 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. ~‘ valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet 37. ~ d) pontja alapján adtuk ki.

Budapest, 2022. január 11.

Üdvözlettel: ~g1~.F~TI P4,?
Füri András

igazgató megbízásá ~‘ ~

dr. Kézdy Pál \~ ~P~’ .C.

általános igazgatóhelyette~.~*

Kapják: 1. Címzett (HKP BP2OKERPMH, Krid. azon.: 607035326)
2. Irattár

(-g-v







HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 405-2/2022/h sz. példány
Hiv. szám: 10867-10/2021

Szabados Ákos
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Polgármestere részére

Budapest

Tárgy: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása 177877/1 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozóan

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:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



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 
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 194-2/2022/h
Hiv. szám: 10867-10/2021

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármestere

1201 Budapest
Kossuth L. tér 1.

Tárgy: Budapest XX. ker. Pesterzsébet KÉSZ módosítása a 177877/1 hrsz.-
ú ingatlanra vonatkozóan - egyszerűsített eljárás - véleményezési 
szakasz

Tisztelt Cím!

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 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Kiss István főhadnagy (tel.:+36 (1) 474-1661; HM 022-22-338; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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 IGAZGATÓ 
 

 

 

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

 

 

 

 

Tárgy: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának KÉSZ 

módosítása a 177877/1 hrsz. – ú telekre vonatkozóan, válasz 

Melléklet: - 

 

 

Szabados Ákos úr részére 

polgármester 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

Budapest, Kossuth Lajos tér 1 

1201 

 

 

 

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: 

Tájékoztatjuk, hogy a tervezett fejlesztések közműigényeinek kielégítésére és a 

már meglévő rendszerekre kiterjedő változásokhoz – a meglévő kapacitások 

megfelelősége, csatlakozási pontok és befogadók rendelkezésre állása - 

kapcsolódóan a közműkontingenseket (vízvezeték- és közcsatorna-hálózatot) 

érintő módosításokhoz szükséges a közmű-üzemeltetők hozzájárulási 
nyilatkozatainak beszerzése. 

A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő 

csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az olajfogóban 

kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező 

veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól” szóló 225/2015. 

(VIII.7.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell tartani. 

Felhívjuk a figyelmet a csapadékvízzel való tervszerű gazdálkodás jelentőségére 

(csapadékvíz elvezetésének és helyben tartásának kombinálása), amely az egyre 

szélsőségesebb csapadékjárás miatt a jövőben még fontosabbá válik. A 

csapadékvizek kezelésének, a helyben tartás feltételeinek megteremtése és 

szabályozása korszerű települési csapadékvíz-gazdálkodást tesz lehetővé, 

melynek eredményeként mérséklődhet a hálózati vízfogyasztás, a csapadékvíz-
elevezető rendszerek hidraulikai terhelése csökkenhet. 

 

 

Dátum: 

Bélyegző szerint 

 

Ügyiratszám: 

00240-0012/2022 

 

Előadó: 

Virág Katinka 
 

Ügyiratszám 

Önöknél: 

10867-10/2021 

 

Előadó Önöknél: 
R. Takács Eszter 
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A tervezés során az alábbi jogszabályokban lévő előírásokat kötelező betartani: 

• „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény; 

• „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 

72/1996. (V.22.) 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 

általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

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 vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről” szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet; 

• „a Viziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 58/2013. (II. 

27.) Korm. 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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E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Szabados Ákos polgármester 

részére 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

 
Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/0174-3/2022 

BP/FNEF-TKI/0174-4/2022 

Ügyintéző: Rácz Eszter 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Budapest XX. kerület 
Pesterzsébet Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása a 
177877/1 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan - egyszerűsített 
eljárásban 

Hivatkozási szám: 10867-10/2021 
 

 
 
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. 

A BFKH nyilvántartása szerint Budapest XX. kerület közigazgatási területén belül az alábbi természetes 

gyógytényezők találhatóak: 

Gyógyvizes kút: 

 B-137 OKK számú kút (külső – fürdési célú – felhasználásra) engedély szám: KEF-8092-2/2016 

 B-180 OKK számú kút (külső – fürdési célú – felhasználásra) engedély szám: BP/FNEF-

TKI/01256-5/2019.  

Ásványvizes kút: 

 B-137 OKK számú kút (belső – ivási célú – felhasználásra) engedély szám: KEF-782-7/2016 
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Közegészségügyi Osztály 1. 

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 

A BFKH a rendelkezésére álló, a természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartásában 

fellelhető, a kutakra vonatkozó, 2008-ban elkészített védettségvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása 

alapján megállapította, hogy a B-137 OKK számú ásványvizes kút, valamint a B-137 és B-180 OKK számú 

gyógyvizes kutak védett vízadó réteget csapolnak meg, azonban a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 

az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint az 

ásvány- és gyógyvizes kutak belső védőterületét, védőidomát a város településrendezési eszközeinek 

készítése 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 

 

 

 

Melléklet: – 

Kapja: 

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata – Hivatali Kapu 

2. Irattár 



 

 

Építményengedélyezési Osztály 
 Iktatószám: EE/147-2/2022. 

 Tárgy: Budapest XX. kerület 
Pesterzsébet Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása (Inconex) 
– véleményezés 

 Ügyintéző: Dr. Lakatos István Antal 
 Tel.: 1 457 7168 
 E-mail: lakatos.istvan.antal@nmhh.hu 

Hiv. szám: 10867-10/2021 

 

 
Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Polgármestere 
Szabados Ákos polgármester részére 

 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 1. 

 

1201 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint Budapest 

XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosításába bevont 

államigazgatási szerv, a tárgyi véleményezési tervdokumentációt megvizsgálta.  

A tervdokumentáció szerinti módosítás hírközlési érdeket nem sért, az elfogadás ellen a 

Hatóság kifogást nem emel. 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás 

véleményezési szakaszához adta a Hatóság. 

 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az 

elektronikus aláírás szerinti időpontban. 
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Nyilvántartási szám: 

ISO 9001: 503/1252(4)-1236(4) 
 

      

 

1539 Budapest 114, Pf. 
676 

Telefon: (1) 436-4801 
Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: 

haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2022-00070-

0084/2022  
  

Szabados Ákos 
polgármester 

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1 

 

Ügyintézőnk:  Gábor Anita 

Ügyintézőjük: R. Takács Eszter 

Számuk: 10867-10/2021 

 
Tárgy: Budapest XX. kerület Pesterzsébet módosított Kerületi Építési 
Szabályzatának véleményezése 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2022. január 3-án érkeztetett, 

fenti számú levelével értesített Budapest XX. kerület Pesterzsébet 

egyszerűsített eljárás keretében módosított Kerületi Építési Szabályzatának 

elkészültéről, 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 módosítások 

tervdokumentációit, azok alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az 

OAH áttekintette. Az EljR. felhatalmazása alapján, megkeresésére 
válaszolva, az alábbi tájékoztatást adom: 
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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 Pesterzsébet Kerületi 
Építési Szabályzatának jelen módosítása az elhatározott célok és a 

kimutatott hatások alapján, az OAH hatás- és feladatköreit nem érintik. 

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, 2022. január 16. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 
1. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 

 



 

 
Útügyi Osztály 

1033 Budapest, Mozaik u. 5. – 1300 Budapest, Pf.:91. – Telefon: +36 (1) 473-3500 – Fax: +36 (1) 430-2712  

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 

Iktatószám: BP/2504/00021-2/2022 
Válaszlevelükben kérjük, 

hivatkozzanak iktatószámunkra.  

 Tárgy: Budapest XX. ker. Nagykőrösi út 

menti gazdasági területre (177877/1 

hrsz.-ú ingatlan) vonatkozó KÉSZ 

módosítás véleményezése. 

Ügyintéző: Kovácsné Vágó Harmat  Hiv. szám: 10867-10/2021, 2021.12.17. 
R. Takács Eszter 

Telefon: 473-3522  Melléklet:  

E-mail: 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 
 

 távollétében 

 

 Káplárné Dohanics Katalin 

 útügyi szakügyintéző 
 
 
Kapják:  

1. Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala 
foepitesz@pesterzsebet.hu 

2. Irattár 



 

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 

Szabados Ákos polgármester úr 

részére 

 

Budapest Főváros XX. Kerület  

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

Budapest 

Kossuth Lajos tér 1. 

1201 

 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00025-3/2022 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9687 

Budapest Főváros XX. kerület 

KÉSZ módosítása (177877/1 

hrsz. ingatlan) – 

véleményezési szakasz 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 753095356 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Budapest Főváros XX. kerületének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos  

10867-10/2021. számú 2022. január 3-án kiadmányozott 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 Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága PES-166/2/2022. számú, 2022. január 14-én kelt 

tájékoztatását megküldte az Önkormányzat részére is.  

A módosításokkal kapcsolatos egyéb észrevételek. 

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, 
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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 

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. 

A 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 telefon-

oszlopon 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 település-

képi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat, 
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b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezésnek minősül, 

c) 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 üzemanyag-

töltő 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, a NIF Zrt. részéről határidőn belül nem érkezett vélemény Főosztályomra. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 

 

 

















Tisztelt Főépítész Asszony!  

 

A XX.kerület.ittlakunk.hu oldalán olvastam a jelenlegi INCONEX céggel kapcsolatos 

szabályzatmódosításról szóló tervezetet, miszerint szállás céljából is használható lehessen a jelenlegi 

irodaház és telek.  

Kérem, az engedélyük megadása kapcsán azt is vegyék fontolóra, hogy a környező utcában élő 

kerületi lakosok mindennapjait az utóbbi időben megnehezítik a megszaporodó szállítmányozások, a 

tervben szereplő Szivattyú u. -i “használaton kívüli kapu”  használata, a telken lévő, meglévő belső 

parkoló nem használata.  

A szóban forgó telken nem csak a volt Inconex irodája áll, hanem a Knorr-Bremse is nagy számban, 3 

műszakban  foglalkoztat vidékről jövő bérmunkásokat, illetve rendszeresen zajlanak taxisok részére 

oktatások.  

 

Régebben a környéken lévő kis utcák nyugalmat, békét biztosítottak az ott lakók részére, túlzás 

nélkül, ha elment egy autó az utcában rácsodálkoztunk.  

Ezek az utcák a kerület kieső részén helyezkednek el, -minden előnyükkel és hátrányukkal-, talán a 

Szivattyú utca volt az utolsó utcák egyike, amelyet leaszfaltoztak.   

Mivel ennyire kieső helyen található, így az ott lakó gyerekek nyugodtan tudtak biciklizni, játszani 

mint egy igazi kertvárosban, azonban ez az állapot az utóbbi 3- 4 évben megváltozott. 

Óriás, több tonnás kamionok jelentek meg ebben az apró kis utcában, az éjszakai üzem állandó 

hangos zaja,  a tanfolyamokra járó taxisok autóikkal káosz szerűen parkolnak, mert az Inconex 

parkolóját nem használják. 

A terv szerinti irodaház funkciójának kibővítésének gondolata logikus, hisz az ott dolgozó 

bérmunkásoknak szállást is biztosíthatna, azonban attól tartunk a meglévő, rendezetlen, áldatlan 

állapotokat csak fokozná. Továbbá az ott lévő ingatlanok értékét csökkentené.  

Levelemet csak azért gondoltam elküldeni, hogy minden oldalról legyen Önöknek információjuk és 

esetleges segítségüket kérnénk a helyzet kezelésében. pl.: fekvőrendőrök elhelyezésével, kamionokat 

korlátozó forgalmi táblák kihelyezésével, melyet azért is gondolunk indokoltnak, mert kb. 1 hónapja 

egy 3 tonnás kamion elszakított egy felső-vezetéket, melynek “köszönhetően” egy egész napra 

három utca maradt áram, fűtés (cirkófűtés), melegvíz nélkül.   

 

Levelem mellékleteként elküldök 1-2 képet, mely akár illusztrálni tudja a fent leírtakat.  

 

Kérem, döntésük során a kerületiek érdekeit, élhető környezetük biztosítását is vegyék számításba!   

 

Köszönettel:  

Kovács Emese 

 

 

 



Tisztelt Főépítész Úr! 
Véleményt kérnek az Inconex Kft telephelyével kapcsolatban . 
Szécsényi Klára vagyok az említett terület szomszédságában lakom Szivattyú utca . 
 
Évek óta megy a huzavona az ottlakok és a Knorr Bremse között az állandó éjjel nappal tartó zaj  
miatt .Szerintem ezen kéne változtatni és végre az erzsébeti állampolgárok mellé állni . 
Sajnos egy területi képviselő ,polgármester,ügyintéző sem volt hajlandó mellénk állni ,több 
alkalommal  petícióval ,panaszal éltünk . 
 
 
Üdvözlettel : 
Szécsényi Klára  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
A Szivattyú utca forgalmát korlátozni 30 táblával, fekvőrendőrrel, kamionokat kitiltani.  

Sajnos még rendes járda sincs az utcában, de a kamion elfér…(ironia). 

 

Üdvözlettel : 

Szécsényi Klára  
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