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Jelen módosításhoz a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek a hatályos 

Kerületi Építési Szabályzathoz 2015. júliusban elkészített helyzetfeltáró és helyzetelemző 

munkarészek, illetve az alátámasztó javaslat felhasználásával készültek el. A hatályos 

Kerületi Építési Szabályzatot a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. készítette. 

 

Ezen felül felhasználásra kerültek az Urbanitás Kft. által korábban elkészített, a módosítással 

érintett területek egy részét érintő Telepítési tanulmánytervek is. 

 

A Mártírok útja – Kakastó utca közti kertvárosias lakóterületet érintő módosítás kapcsán 
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BEVEZETŐ 

 

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata az alábbiak szerint 

döntött a hatályos Kerületi Építési Szabályzata – 26/2015.(X.21.) önkormányzati 

rendelet - (továbbiakban: KÉSZ) módosításáról: 

 079/2018. (III.22.) ÖK. határozat a KÉSZ módosításának megkezdéséről az 

alábbiak szerint részletezve: 

1.: A Budapest, XX. kerület Mártírok útja és Kakastó utca között tervezett 

kertvárosias, Lke-1/SZ1 építési övezetbe sorolt tömbre új építési övezet 

megállapítása a hatályos jogszabályok keretei között, amely 30 % 

beépítési lehetőséget biztosít.  

2.-3.: A hatályos Kerületi Építési Szabályzat és Budapest Főváros hatályos 

Településszerkezeti terve összhangjának megteremtése a Pesterzsébet 

közigazgatási területén található 170187/87 hrsz-ú és 195025/10 hrsz-ú 

telkekre vonatkozóan. (2-3. terület) 

4.: A 195025/10 hrsz-ú (TESCO-GLOBAL Zrt. tulajdonát képező) jelenleg 

Gksz1/1 jelű építési övezet szabályozási paramétereinek felülvizsgálata a 

2017. március 24-én kelt szándéknyilatkozat alapján. 

5.: A 172999 Hrsz-ú terület övezeti besorolásának korrekciója. 

6.: Kertvárosias lakóterületen a lakásonként szükséges minimális telekterület 

nagyságának megállapítása. 

7.: A Zkp övezetben a minimális telekterületre vonatkozó előírások 

felülvizsgálata. 

 080/2018. (III.22.) ÖK. határozat a KÉSZ módosítás egyszerűsített eljárásban 

való megindításáról. 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a tervek felülvizsgálatával 

az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg. A két vastagon kiemelt 

módosítási terület költségviselői a GYUSZI_FCB Ingatlanhasznosító Kft. és az ORD 

Invest Kft. 

 

A tervezési feladatot 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. (IX.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.), a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmi 

követelményekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével kell elkészíteni, 

illeszkedve a kerület kialakult tervrendszeréhez.  
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A tervezett módosítás igazodik az 1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 

új budapesti Településszerkezeti tervhez és a 5/2015. (II.26.) Főv. Kgy. rendelettel 

jóváhagyott Fővárosi Rendezési Szabályzathoz is, mely utoljára szintén 2017-ben 

módosult. 

 

A Kerületi Építési Szabályzat tervezett módosításának egyeztetése a Trk. 41. § szerinti 

egyszerűsített eljárás keretében történik. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE, VÁROSI- ÉS 

TÉRSÉGI KAPCSOLATAI 
 

A tervezett KÉSZ módosítás egyaránt tartalmaz a Szabályozási tervet is érintő területi 

jellegű, az adott építési övezetet/övezetet érintő módosításokat és csak a hatályos 

KÉSZ rendelet szövegének a megváltoztatását célzó módosításokat is. Ez utóbbiak 

területi hatálya mindig az érintett építési övezet/övezet teljes területével egyező, míg 

a hely specifikus módosítással érintett területek az alábbiak: 

 

1. terület: 

A tervezett építési övezeti módosítás Pesterzsébet beépített kertvárosias lakóövezeti 

területeinek keleti szélén található, kb. 1,5 ha nagyságú tömböt érinti. A terület 

közvetlenül csatlakozik a Mártírok útja külső szakaszához, mely a Határút és a 

tervezési területtől ~300 méterre lévő Szabadka utcai kereszteződés között kerületi 

forgalmi szerepet betöltő gyűjtőútként van nyilvántartva a KÉSZ-ben (3. melléklet). A 

tervezési területet érintő szakasza, ezen a funkción éppen kívül esik. 

       

A tervezési terület egésze – a terület déli sarkában megvalósult épület kivételével – 

beépítetlen és egyelőre hasznosítatlan kertvárosias lakóterület. A tervezési terület 

megközelíthetőségét első sorban a Mártírok útja biztosítja, de a Kakastó utca felől is 

megközelíthető. A terület belsőbb részei a Mártírok útját és a Kakastó utcát összekötő 

- közterületen futó - földúton keresztül érhetők el. 

 
A terület légifotója (forrás: google maps)  
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Földhivatali állomány: 
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2-3. területek: 

A következő tervezett módosítás két területet érint. Az egyik terület Budapest XX. 

kerület Pesterzsébet nyugati szélén található, a Kelebia vasútvonal és az RSD közé 

eső feltöltött területen. A másik terület a kerület délnyugati szélén, az M5 melletti 

áruházak területétől délre található. 

A 2. terület jellemzően 

gazdasági (Gksz-2) területek 

közé ékelődik, míg a 3. terület 

gazdasági (Gksz-1) és közjóléti 

erdőterület (Ek) határán fekszik. 

 

A 2. terület 3,66 ha méretű. 

Jelenlegi településszerkezeti 

besorolása kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 

(Gksz). A valóságban a terület 

építési törmelékekkel feltöltött, 

amin korábban hasznosítatlan 

parlag volt, de a közelmúltban 

megtörtént a terület 

egyenetlen felszínének 

rendezése. 

 

A 3. terület 4,0 ha méretű. Jelenlegi besorolása közjóléti erdőterület (Ek) terület. Valós 

állapota szerint részben hasznosítatlan. 

 

A 2. terület a Helsinki (Soroksári) útról, a Meddőhányó utcán és a Zodony utcán 

keresztül, burkolt úton keresztül közelíthető meg. A Meddőhányó utca jelzőlámpás 

csomóponttal kapcsolódik a Helsinki útra. 
 

 
A terület légifotója (forrás: google maps)  

BUDAPEST XX. 
PESTERZSÉBET 

2. terület 
Ek -> Gksz 

3. terület 
Gksz -> Ek 

M5 

Soroksári 
út 

Kelebia 

vasútvonal 
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A 3. terület beépítetlen terület. Egy része mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, másik 

része hasznosítatlan, melyet kisebb nagyobb erdősült foltok tagolnak. A területet 

megközelíteni legkönnyebben a Szentlőrinci út felől lehet. A Dél-Pesti kórház felől 

szintén határolja a területet egy dűlő út, de ez a beépített terület szélénél lezárásra 

került, így erre az útra csak az északi lakóterület felől (Mártírok útja) lehet behajtani. 
 

 
A terület légifotója (forrás: google maps) 

 

Földhivatali térkép kivágatok: 
 

   

                                2. terület                                                                 3. terület 
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4. terület: 

A tervezési terület a kerület délnyugati szélén, az M5 jelű autópálya bevezetője 

mellett található. Ez a terület a TESCO tulajdonában áll, melynek egy részén 

áruházak állnak, míg más részei egyelőre hasznosítatlanok. 
 

       
 

 
A terület légifotója (forrás: google maps) 

 

A terület beépített részei a kialakult funkcióknak megfelelő közúti kapcsolatokkal 

rendelkeznek, köztük az országos és nemzetközi jelentőségű M5 jelű autópályára való 

fel- és lehajtási lehetőségekkel. A terület eddig hasznosítatlan részeinek egy része 

földutakon keresztül közelíthető meg. 
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5. terület: 

A módosítással érintett terület a kerület kertvárosias részének központjában, a Tátra 

téri piac közelében található, a Jókai Mór utca – Hosszú utca – Nyáry Pál utca – Vas 

Gereben utca által határolt tömbben. 
 

       
 

 
A terület légifotója (forrás: google maps) 

 

A 6-7. pontban megjelölt módosításokhoz nem tartozik konkrét területi lehatárolás. 

 

1.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA 

 

1.2.1. A budapesti TSZT és a területrendezési tervek viszonya 
 

Budapest legújabb Településszerkezeti tervét (TSZT2017) Budapest Főváros Közgyűlése 

a 1651/2017. (XII.6.) számú határozatával fogadta el. Az elfogadáskor a TSZT-nek 

meg kellett felelnie az országos és térségi területrendezési terveknek (OTrT, BATrT) és 

illeszkednie kellett a hatályos területfejlesztési dokumentumokhoz is.   
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Mivel a TSZT legutóbbi elfogadása óta ezek nem módosultak, így területfelhasználási 

szempontból az új budapesti TSZT tekintendő irányadó kiindulási állapotnak. 
 

OTrT 4. § (3) bek. 

„Az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve 

megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategóriák területén az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott települési 

területfelhasználási egységeket lehet kijelölni.” 

Emellett meg kell említeni, hogy bár jelen KÉSZ módosítás nem tartalmaz a TSZT 

területfelhasználási kategóriáit érintő módosítási javaslatokat, de a területi tervek 

településrendezési terv készítésére vonatkozó előírásai vizsgálandók. 

 

1.2.2. Az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és a 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 

vizsgálata 

 

A módosítással érintett területek az OTrT 2. sz. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve 

– tervlap szerinti, valamint a BATrT 2. sz. melléklete – Szerkezeti terv – tervlap szerinti 

térségi besorolásai: 
 

A módosítással érintett 

terület azonosítása 

OTrT szerinti térségi 

besorolása 

BATrT szerinti térségi 

besorolása 

1. terület települési térség városias települési térség 

2. terület települési térség városias települési térség 

3. terület települési térség városias települési térség 

4. terület települési térség városias települési térség 

5. terület települési térség városias települési térség 

6-7. terület n.a. n.a. 

  

OTrT 2. sz. melléklete 

Az Ország Szerkezeti Terve (részlet) 

BATrT 2. sz. melléklete 

Szerkezeti terv (részlet) 
  

1 
3-4 

2 

5 

1 

3-4 
2 

5 
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A módosítással érintett területeket az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos 

övezetek közül az alábbiak érintik: 
 

A módosítással érintett 

terület azonosítása 

Érintett országos 

övezetek 
Megjegyzés 

1. terület 
- országos vízminőség-

védelmi övezet 

- világörökségi és 

világörökségi 

várományos terület 

övezete 

- kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 

övezete 

Az érintett országos 

övezetek nem 

specifikusan érintik a 

módosítással érintett 

területeket, a teljes XX. 

kerületet lefedik. 

2. terület 

3. terület 

4. terület 

5. terület 

6-7. terület n.a. n.a. 

 

A 2. területet a táblázatban említett 

országos övezeteken felül, érinti az OTrT 

3.5. melléklete szerinti „Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete is. Az OTrT 14/A. § (1) 

bek. szerint: 

„A tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete 

területét a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv és annak 

alapján a településszerkezeti terv 

pontosítja.” 

A hatályos budapesti TSZT2017 

„Zöldfelület-, táj- és természetvédelem” 

tervlapja szerint az OTrT-hez képest 

pontosított „Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete” nem érinti a 2. 

területet. 

 

OTrT 14/B. § (1) bek. szerint: 

„A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT2017 szerint világörökségi és világörökségi várományos 

terület nem érinti a tervezési területet.  
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OTrT 15. § (2) bek. szerint: 

„Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki 

kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az 

építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.” 

A hatályos budapesti TSZT2017 szerint a XX. kerület teljes egésze beleesik az 

„Országos vízminőség-védelmi övezet – Szennyvizek szempontjából érzékeny 

vízgyűjtőterületébe”. A hatályos Kerületi Építési Szabályzat éppen ezért tartalmaz is 

kerületi szinten erre vonatkozó előírásokat. 

 

OTrT 16/C. § szerint: 

„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a 

településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni.” 

A hatályos budapesti TSZT2017 szerint honvédelmi terület nem érinti a módosítással 

érintett területeket. 

 

A módosítással érintett területeket az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt 

térségi és megyei övezetek közül az alábbiak érintik: 
 

A módosítással érintett 

terület azonosítása 

Érintett kiemelt térségi 

és megyei övezetek 
Megjegyzés 

1. terület 

- Ásványi 

nyersanyag-

gazdálkodási 

terület övezete 

Az érintett övezet nem 

specifikusan érinti a 

módosítással érintett 

területeket, a teljes XX. 

kerületet lefedi. 

2. terület 

3. terület 

4. terület 

5. terület 

6-7. terület n.a. n.a. 

 

OTrT 19/B. § (1) bek. szerint: 

„Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT2017 szerint ásványi nyersanyagvagyon-terület nem érinti a 

módosítással érintett területeket. 

 

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a hatályos területi tervek tartalma nem 

ellentétes a tervezett KÉSZ módosítások tartalmával.  
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1.3. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÉRINTETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A 

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK, VAGY KERÜLETEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

VISZONYLATÁBAN 

 

A módosítással érintett területek közül a 2., a 3. és a 4. területek fekszenek a XX. 

kerület közigazgatási határának közelében. Ezen területek közül csak a 2. területen 

kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület, de itt is csak a hatályos budapesti TSZT2017 

legutóbbi módosításának megfelelően. Ennek tükrében kijelenthető, hogy a 

tervezett módosítások nincsenek jelentős hatással a szomszédos közigazgatási 

területekre. 
 

 

 

 

  

1 

3 

2 

5 

4 
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1.4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK 
 

A tervezési terület értékelése a hatályos településrendezési tervek alapján. 
 

1.4.1. Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT2017) 

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

 

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap 

1. Területfelhasználás - részlet 
 

1. Területfelhasználás 
 

A módosítással érintett területek a TSZT2017 alapján az alábbi területfelhasználási 

kategóriába soroltak: 

1. terület*: Lke-1 jelű, intenzív beépítésű kertvárosias lakóterület 

2. terület*: Gksz-2 jelű, jellemzően raktározást, termelést szolgáló gazdasági terület 

3. terület: Ek jelű, közjóléti erdőterület 

4. terület*: Gksz-1 jelű, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

5. terület: Lke-1 jelű, intenzív beépítésű kertvárosias lakóterület 

A *-gal jelölt területek jelentős változással érintettek. 
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A TSZT2017 egyéb tervlapjai közül: 

- A „2. Közlekedési infrastruktúra” tervlap tartalma nem érinti közvetlenül a 

módosítással érintett területeket. 

- A „3. Az épített környezet értékeinek védelme – a) Más jogszabállyal 

érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi elemek” tervlap tartalma 

csak a 2. területet érinti annyiban, hogy a 2. területet „Nyilvántartott 

régészeti lelőhelyként” tűnteti fel. 

- A „3. Az épített környezet értékeinek védelme – b) Épített környezet 

védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása” 

tervlap tartalma nem érinti közvetlenül a módosítással érintett területeket. 

- A „4. Zöldfelület-, táj és természetvédelem” tervlap tartalma közvetlenül a 3. 

és 4. területeket érinti, mivel ezen területeket érintően „Védelemre érdemes 

természeti területet” jelöl. 

 
 

- Az „5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű 

területek” tervlap tartalma a 2. területet „Feltöltött területként” és 

„Rekultiválandó bánya, lerakó”-ként tűnteti fel. A jelölésekből a feltöltött 

területként való ábrázolás helytálló, ugyanakkor a terület rekultiválása, 

felszínének rendezése már korábban megtörtént. Az alábbi képen a terület 

2017 áprilisi állapota látható: 

 
 

- A „6. Védelmi, korlátozási területek” tervlap tartalma szintén csak a 2. 

területet érinti, annak nyugati szegletében 30 m feletti „Mikrohullámú 

összeköttetés magassági korlátozását” jelöli. 
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1.4.1.1. Budapest Főváros Településszerkezeti terve jóváhagyott szöveges 

munkarészeinek vizsgálata a tervezési terület viszonylatában 

 

Területfelhasználás 
 

A TSZT2017 4.1.3.1. fejezetében, a beépítésre szánt területek között szerepel a 

kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1), a jellemzően kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület (Gksz-1) és a jellemzően raktározásra és termelésre 

szolgáló terület (Gksz-2) is, míg a TSZT2017 4.1.3.2. fejezetében, a beépítésre nem 

szánt területek között szerepel a közjóléti erdőterület (Ek). 

 

A kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) „területfelhasználási egységbe 

a pesti oldal valamennyi kertvárosias lakóterülete tartozik. A beépítés karaktere 

szerteágazó: szabadonálló, ikres és oldalhatáron álló beépítés mellett előfordul 

zártsorú, sorházas beépítés is. Igen eltérő a telekmorfológia is, ami miatt a területek 

további differenciálása a kerületi településrendezési eszköz feladata. A beépítési 

sűrűség a parkolás épületen belüli megoldása érdekében 0,8 értékben került 

meghatározásra.” 

 

A gazdasági területek közül a Gksz-1 jelű, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató 

területbe „azok a kereskedelmi, szolgáltató létesítmények tartoznak, amelyek nem a 

lakóterületek integrált részeként vesznek részt a lakosság kiszolgálásában.” A Gksz-2 

jelű, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területbe „azok a gazdasági 

célú területek tartoznak, amelyek a város iparosodása során … és a rendszerváltást 

követően a környezetet terhelő tevékenységeket új technológiákra, vagy új 

funkciókra cserélték, másrészt az elővárosi zónában kialakuló új munkahelyi 

területek.” 

 

Az Ek jelű közjóléti erdőterületbe tartoznak a rekreációs, turisztikai funkciójú 

erdőterületek. 

 

Egyéb elemek 
 

A TSZT 4.1.3.3 fejezetében a jelentős változással érintett területek a városfejlesztési 

koncepcióval összhangban, a város belső tartalékterületein kerültek 

meghatározásra, mint 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.” 
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A 4.1.3.4. „Beépítési sűrűség” fejezetben megállapításra kerül, hogy: 

A kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületen a beépítési sűrűség (bs) értéke 

általánosan 0,8, ami 0,6 bsá és 0,2 bsp értékből tevődik össze, vagyis: 

 a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók 

elhelyezésére 0,6 (bsá) beépítési sűrűségi érték használható, míg 

 a kizárólag épületen belül elhelyezett parkolók – a belső közlekedő területtel 

együtt – számára igénybe vehető (bsp) beépítési sűrűségi érték 0,2. 

A gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területen a beépítési sűrűség (bs) 

értéke általánosan 1,0-2,0, ami csak az 1,0-2,0 közti bsá értékből áll, vagyis: 

 a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók 

elhelyezésére 1,0-2,0 (bsá) beépítési sűrűségi érték használható. 

A gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területen a beépítési sűrűség 

(bs) értéke általánosan 1,0-2,0, ami csak az 1,0-2,0 közti (bsá) értékből áll, vagyis: 

 a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók 

elhelyezésére 1,0-2,0 (bsá) beépítési sűrűségi érték használható. 

 

1.4.2. Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) 

Budapest Főváros Közgyűlése 5/2015. (II.16.) rendelete 
 

A fenti bs(bsá+bsp) értékek pontosítása a tervezési terület vonatkozásában az FRSZ 

alapján történhet. 
 

„4.§ (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási egységekre vonatkozóan 

területi meghatározással rögzíti a beépítési sűrűséget, amelyet a kerületi építési 

szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra kerülő építési övezetek 

beépítési paramétereinek meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, 

hogy a területfelhasználási egységen belül meghatározott összes építési övezet 

megengedett szintterülete együttesen nem haladhatja meg a beépítési sűrűség 

alapján számított szintterületet.” 
 

Az FRSZ mellékletei: 
 

1. melléklet: A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 

elemek tartalma alapján: 

A módosítással 

érintett terület 

azonosítása 

TSZT szerinti 

területfelhasználási 

kategória 

Meghatározott 

Bs érték 

Meghatározott 

Bsá érték 

Meghatározott 

Bsp érték 

1. terület Lke-1 0,8 0,6 0,2 

2. terület Gksz-2 1,0 1,0 0,0 

3. terület Ek n.a. n.a. n.a. 

4. terület Gksz-1 1,0 1,0 0,0 

5. terület Lke-1 0,8 0,6 0,2 

6-8. terület n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

3. melléklet: Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára 

kijelölt területek tervlap tartalma nem érinti tervezési területeket.  
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1.4.3. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. 

(X.21.) Önkormányzati rendelete a Kerületi Építési Szabályzatról 
 

A hatályos KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv - szerint, a módosítással érintett 

területek besorolása a TSZT2017-nek megfelelően: 
 

A módosítással érintett 

terület azonosítása 

TSZT szerinti 

területfelhasználási kategória 

KÉSZ szerinti 

építési övezet/övezet 

+ megjegyzés 

1. terület Lke-1 Lke-1/SZ1 

 

 

 

2. terület Gksz-2 

Ek-1, ami a TSZT2017-hez 

igazodóan módosítandó 

Gksz-2/7-re 
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3. terület Ek 

Gksz-1/1, ami a TSZT2017-hez 

igazodóan módosítandó 

Ek-1-re 

4. terület Gksz-1 Gksz-1/1 
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5. terület Lke-1 

Lke-1/K1 és Lke-1/K2, 

mely építési övezetek között 

az övezeti határt érinti 

a tervezett módosítás 

 

 

 

6-7. terület n.a. 
Lke építési övezetek 

és a Zkp-Kk-1 övezet 

 

 

 

 

 

1.5. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS 

HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI, VALAMINT GAZDASÁGI SZEREPÜK 
 

A módosítással érintett területek – talán csak a 4. terület kivételével - jellemzően nem 

bírnak jelentős szereppel a helyi társadalmi, humáninfrastrukturális, vagy gazdasági 

viszonyok tekintetében. Az 1., 2., 3., terület jelenleg beépítetlen és funkcióját tekintve 

ez idáig hasznosítatlan. Az 5. terület régóta beállt lakóterület, melynek szintén nincs 

kimagasló szerepe. Ugyanakkor a 4. területen – az M5 autópályához csatlakozó 

részén megépült - bevásárló központ kerületi szinten is számottevő gazdasági 

jelentőséggel bír. Azonban jelen tervezés kapcsán ebben változás nem várható, 

mivel a területet érintő módosítás leginkább technikai jellegű.  
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1.6. A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

VIZSGÁLATA 

 

A módosítással érintett területek közül az 1. terület jelentős része beépítetlen, 

használaton kívüli, a felszíne korábban gyepszintű növényzettel borított volt, amit 

mára eltávolítottak. Értékes növényállomány nem található a területen. A tervezési 

terület felszíne jellemzően sík. A közvetlenül kapcsolódó területekhez képest minimális 

szinteltérés felfedezhető a terület szélein, ez azonban nincs hatással a terület 

hasznosíthatóságára. 
 

 

 

A 2. terület a korábbi budapesti TSZT szerint erdő területfelhasználásba volt sorolva, 

de a valóságban a területen soha nem volt erdő, lévén a terület egy építési 

törmelékekkel és egyéb anyagokkal feltöltött terület, melyen növényzet csak elvétve 

jelent meg. A terület felszínének rendezését a tulajdonos elvégezte, melynek 

eredményeként egy hasznosítható felszín alakult ki a területen, viszont növényzet 

továbbra is csak elszórtan található a területen és az is kimondottan gyenge 

minőségű, alacsony kondicionáló értékű. 
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A 3. és 4. terület szomszédosak egymással. A két terület érinti az Újtelepi Parkerdő 

területét, mely terület természetvédelmi oltalom alá helyezése, valamint 

élővilágának védelme érdekében az elmúlt években aláírásgyűjtés folyt, illetve a 

Főpolgármesteri Hivatal szakemberei helyszíni vizsgálatok alapján, javaslatot 

dolgoztak ki a védendő terület lehatárolására. A vizsgálatok és a lefolytatott 

egyeztetések alapján a védetté nyilvánítandó területek lehatárolása az alábbi ábra 

szerint került meghatározásra: 
 

 
 

A lehatárolás érinti a 3. területet, mely a legutóbbi TSZT módosításkor került Ek jelű, 

közjóléti erdő besorolásba, de kisebb területen érinti a Tesco Global Áruházak Zrt. 

területét is (4. terület), a vegyeses sraffozott részterület vonatkozásában. Hosszú távon 

és a terület védetté nyilvánítása esetén szükséges lesz ezt a területet is beépítésre 

nem szánt területként jelölni, de ez TSZT szintű módosítást igényel, így nem része a 

jelenlegi kerületi szintű KÉSZ módosításnak. 
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A TSZT2017 is tartalmazza a területen 

található lápmaradványok területét, 

mint védelemre érdemes természeti 

területet (piros, fésűs vonallal jelölve), 

ám ez a lehatárolás lényegesen 

szűkebb, mint ahogyan azt az előző 

ábra szerint a Főpolgármesteri Hivatal 

szakreferense, a XX. kerületi Főépítészi 

iroda képviselői, illetve a kerülettel 

foglalkozó tervező a 2018. március 

27-i megbeszélésükön kialakult 

konszenzus alapján javasolják. 

 

Az 5. terület klasszikus kertvárosias lakóterület, ahol kialakult zöldfelületi állapotok 

találhatók. A területet határoló kertvárosi lakóutcák fásítottak, de a fásítás sok 

esetben hiányos és nincs egységes koncepció a fásítás mögött. Az általános 

utcaképet a kétoldali keskeny kerítésmenti járda, kétoldali 1-3 m széles, parkolás 

céljára is igénybe vett egybefüggő zöldsáv, és az 5-6 m széles útburkolat jellemzi. A 

zöldsávban dominálnak a lakók által egyedileg kiültetett, a közterületi vagy a 

helyspecifikusságnak nem mindig megfelelő fafajválasztások. Az elektromos 

légvezetékek egyes szakaszokon erőteljesen bekorlátozzák a fásíthatósági 

lehetőségeket. 
 

 

 

A KÉSZ egyéb módosításai (6-7.) esetében nem várható táji-, természeti-, vagy 

zöldfelületi hatás. 
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1.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 

1.7.1. A területfelhasználás vizsgálata 
 

A módosítással érintett területek esetében a TSZT2017 szerinti területfelhasználást, a 

hatályos KÉSZ szerinti besorolást és a valós területhasználatot az alábbiak szerint 

vetettük össze: 
 

A 

módosítással 

érintett terület 

azonosítása 

TSZT szerinti 

terület-

felhasználási 

kategória 

KÉSZ 

szerinti 

övezeti 

besorolás 

Valós 

területhasználat 
Tervezett állapot 

1. terület Lke-1 Lke-1/SZ1 

Jelenleg 

nagyrészt 

beépítetlen 

A tervezett valós 

területfelhasználás a TSZT-

hez illeszkedik, a KÉSZ kisebb 

módosítása szükséges 

2. terület Gksz-2 Ek-1 
Jelenleg 

beépítetlen 

A tervezett valós 

területfelhasználás a TSZT-

hez illeszkedik, a KÉSZ 

módosítása szükséges 

3. terület Ek Gksz-1/1 
Jelenleg 

beépítetlen 

A tervezett valós 

területfelhasználás a TSZT-

hez illeszkedik, a KÉSZ 

módosítása szükséges 

4. terület Gksz-1 Gksz-1/1 

Csak a Tesco 

környéke 

beépített, a 

terület nagyobb 

része 

beépítetlen 

A tervezett valós 

területfelhasználás a TSZT-

hez illeszkedik, a KÉSZ kisebb 

módosítása szükséges 

5. terület Lke-1 

Lke-1/K1 

és Lke-

1/K2 

Beállt 

kertvárosias 

lakóterület 

A tervezett valós 

területfelhasználás a TSZT-

hez illeszkedik, a KÉSZ kisebb 

módosítása szükséges 

6. terület Lke Lke 

Jellemzően 

beállt 

kertvárosias 

lakóterületek 

A tervezett módosítás a 

TSZT-t nem érinti, a KÉSZ 

kisebb módosítása 

szükséges 

7. terület Zkp (Vi-3) Zkp-Kk-1 
Jelenleg 

beépítetlen 

A tervezett módosítás a 

TSZT-t nem érinti, a KÉSZ 

kisebb módosítása 

szükséges 
 

A módosítással érintett területek közül a TSZT2017 szerint az 1., 2., 4., 5., 6., területek 

érintenek beépítésre szánt területeket, míg a 3. és 7. területek beépítésre nem szánt 

területet. A KÉSZ-ben a TSZT2017-hez igazodóan csak a 2. terület kerül kijelölésre új 

beépítésre szánt területként, de ez a terület sincs már művelés alatt.  
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1.7.2. Tulajdonvizsgálat 
 

A módosítással érintett területek tulajdonosi érdekeltségét az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 
 

A módosítással érintett 

terület azonosítása 
Tulajdonosi érdekeltség 

1. terület A Gyuszi_FCB Ingatlanhasznosító Kft.-hez kapcsolódik 

2. terület Az ORD Invest Kft.-hez kapcsolódik 

3. terület 

A TESCO Global Áruházak Zrt.-hez kapcsolódnak 

4. terület 

5-7. terület Magántulajdonokat érint 

 

1.7.3. A meglévő épületállomány vizsgálata – fotó dokumentáció 
 

1. terület: 
 

A tervezési terület, a Kakastó utca felöli déli sarkától eltekintve beépítetlen. A déli 

sarokban egy a közelmúltban épült többfunkciós, földszint + 1 emeletes épület és 

körülötte földszintes kiszolgáló épületei állnak. 
 

 
 

A tervezési terület közvetlen környezetében intenzíven beépített kertvárosias 

lakóterületek találhatók, melyek egy része önálló családi házas, míg másik 

részük sorházas (Mártírok útja és Olt utca között) kialakítású. A Kakastó 

utcában a tervezési területtel szemközt mindössze egy beépített ingatlan 

található, melynek felépítményei avult állagúak. A Mártírok útja folytatásában 

gazdasági területek találhatóak. 
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Forrás: Google 

  

TERVEZÉSI TERÜLET 

Meglévő 
beépítés 

KERTVÁROSIAS 
LAKÓTERÜLET 

Családi házas 
beépítés 

Családi házas 
beépítés 

Sorházas 
beépítés 

Gazdasági 
terület 

Meglévő 
beépítés 

Beépítetlen 
terület 

Kápolna 



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. terület 
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2. terület: 
 

A tömör kerítéssel lekerített tervezési területen épületek, építmények nem 

találhatóak, jelenleg környezete is csupán kis mértékben beépített. Intenzív beépítés 

legközelebb az északra fekvő Mediterrán lakóparban található, melyet földszint + 

négyemeletes, szabadon álló lakóépületek alkotnak, melyekben átlagosan 30 lakás 

található. 
 

 

 

  

 

 Mediterrán lakópark Hungaro Casing Kft.  
 

 

Markáns tömegként jelenik meg a terület szomszédságában fekvő raktárépület 

(Hungaro Casing Kft.) a több mint 150 méteres hosszával, 6-10 méteres 

magasságával. 

A területtől délre, Soroksár közigazgatási területén egy jellemzően gazdasági 

területen egyszerű, földszintes, nyeregtetős csarnoképületek találhatók, amelyek 

között egy-egy földszint + tetőteres illetve földszint + egyemeletes épület helyezkedik 

el. 
 

 

 

  

 

 
Telephelyek a Dél-pesti Szennyvíztisztító 

Telep mellett 
Mezőgazdasági terület a RSD irányában  

 

 

A területtől nyugatra fekvő részeken fából épült hétvégi házak, tárolók, fészerek 

találhatóak, csak elszórva jelennek meg téglaépítésű földszintes, földszint + tetőteres 

épületek. Ez a terület is már Soroksár közigazgatási területére esik és a tervezési 

területtől egy meredek töltés választja el szintben. 

 

3. terület:  
 

Ez a terület jelenleg szintén beépítetlen. A terület közelében sincs beépítés. A 

legközelebbi beépített területek a Dél-Pesti kórház melleti gazdasági területek, illetve 

az M5 melletti nagyáruházak területe. 
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2. terület 
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3. terület 
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4. terület: 
 

A terület nagy kiterjedésű, de jórészt beépítetlen. A beépített részei az M5 melletti 

nagyáruházak területe, ahol a TESCO és a korábbi Media Markt klasszikus „doboz” 

épületei találhatóak: 
 

 
 

 

 

5. terület: 
 

Ez a terület egy klasszikus tömbje a XX. kerületi kertvárosias lakóterületeknek. 

Helyzetét tekintve központi jellegű, mivel mindössze 1 sarokra található a kerületi 

jelentőségű Tátra Téri Piactól és a közlekedési szempontból jelentős Kossuth Lajos 

utcától. A terület beépítését zártsorú, illetve hézagosan zártsorú telepítéssel 

elhelyezett földszintes, vagy tetőtérbeépítéses lakóépületek alkotják, melyek átlagos 

állaga közepesnek mondható. Az utcaképet erősen befolyásolja, hogy egyes 

szakaszokon az épületek az utcavonalon, míg más szakaszokon mélyebb előkertet 

hagyva helyezkednek el. 
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1.7.4. Az épített környezet értékei 
 

A módosítással érintett területek közül csak a 2. területet érinti a hatályos TSZT 3. a) 

tervlapja és a KÉSZ 2.b. melléklete szerinti, a 15714 számon nyilvántartott 

régészeti lelőhely területe. A KÉSZ nem tartalmaz külön előírásokat erre 

vonatkozóan, így a felsőbbrendű jogszabályok előírásait kell e tekintetben 

alkalmazni. 

 

 

1.8. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

 

A módosítással érintett területek közlekedési vizsgálata területenként kerül 

bemutatásra az alábbiak szerint: 
 

1.8.1. Az 1. terület közlekedési vizsgálata 
 

Közúti közlekedés 
 

A tervezési területet nem érintik a kerületi főúthálózati és gyűjtőút hálózati elemek. A 

hatályos Kerületi Építési Szabályzat közlekedési alátámasztó munkarésze alapján a 

legközelebbi „egyéb közösségi közlekedési útvonal” a Szilágyság utca – Szabadka 

utca nyomvonalon halad. A Mártírok útja a Temesvár utcától északra válik kerületi 

jelentőségű gyűjtőúttá. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

A tervezési terület közvetlen kiszolgálását a Mártírok útja és a Kakastó utca biztosítja, 

melyek között a hatályos Szabályozási terv szerint két kiszabályozott közterület teremt 

kapcsolatot, melyek kiépítése a területen tervezett beruházást megelőzően elkészül, 

az Önkormányzattal kötött Településrendezési szerződés szerint és az SKS Terv 

Mérnökiroda Kft. tervei alapján, mely részletesen az alátámasztó munkarészben kerül 

bemutatásra.  
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Közösségi közlekedés 
 

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

de 300 m-es körzetben található a legközelebbi buszmegálló a Szabadka utcában, 

illetve a Kakastó utca felől a Mátyás király téri megálló is elérhető. A megállókban a 

99-es buszra lehet felszállni, melynek a Mátyás király tér egyben a végállomása is. A 

busz a belváros irányába a Határ úti metró érintésével a Blaha Lujza térig közlekedik. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

A tervezési területet nem érinti közvetlenül kerékpáros nyomvonal, de a hatályos KÉSZ 

alátámasztó munkarésze alapján a Fiume utcában jelölt kerékpáros nyomvonal 

halad, illetve a szomszédos kertvárosias lakóterületek kerékpáros barát Tempo 30 

övezetben vannak. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

A gyalogos megközelítés a Mártírok útja felől burkolt járdán, illetve a Kakastó utca 

felől földúton is biztosított. Az újonnan kiépítendő kiszolgáló utcák burkolt járdával 

kerülnek majd kiépítésre.  
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1.8.2. A 2. terület közlekedési vizsgálata 
 

Közúti közlekedés 
 

A terület főúthálózati kapcsolata a Helsinki út, a 2x2 sávos főút csomópontjai 

jelzőlámpás szabályozásúak. A terület közvetlen megközelítése a főút felől a 

Meddőhányó utcán történik, az utca a MÁV kelebiai vonala feletti felüljárón halad 

át. 

 

A Meddőhányó utca felől a terület a Zodony utcán közelíthető meg, a Zodony utca 

Gubacs területének kiszolgáló útja, észak felé a Vízisport utcán át kapcsolatot biztosít 

a Csepeli átjáróval is. Forgalma a Mediterrán lakóparkból, valamint az út menti sport- 

és raktárterületnek a Helsinki útra irányuló forgalmából adódóik össze, de így sem éri 

el a csúcsidőszakokban sem 400 E/óra értéket. 

 

Közösségi közlekedés 
 

A terület mentén húzódó ráckevei HÉV vonal és kelebiai vasútvonal megállói a 

területtől távol vannak. A Helsinki úton közlekedő autóbuszjáratok - 66, 66E, 166 - 300 

méteren belüli gyaloglással elérhetők. A közvetlen utasforgalmi kiszolgálást 

Pesterzsébet központja felé a Zodony utcán közlekedő 119-es autóbuszjárat 

biztosítja. 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

A környék jellemző kerékpáros forgalma nem érinti a területet, a forgalom leginkább 

az RSD menti Vízisport utcában bonyolódik, de a Zodony utca relatív alacsony 

forgalma lehetővé teszi az úton való kerékpározást is. 

 

A gyalogos közlekedés szempontjából fontos, hogy a Zodony utca mentén burkolt 

gyalogos járda került kiépítésre. A járda mellett pedig egy közben megépült kerítés 

fut. 
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1.8.3. Az egyéb területek közlekedési vizsgálata 
 

A 3. terület nem rendelkezik burkolt úthálózattal. A terület belseje földutakon keresztül 

közelíthető meg két irányból. Észak felől, a lakóterület irányából, a Mártírok útjáról 

leágazó dűlő úton át, illetve a Szentlőrinci út irányából, kiépített útcsatlakozáson át. 
 

 
 

A terület közösségi közlekedési kapcsolatait a Köves úton közlekedő 35, 36, 123, 

123A, 135 autóbuszjáratok biztosíthatják, de azt a terület jelenlegi és tervezett 

funkciója nem feltétlenül igényli. 

 

A 4. terület fő funkciója a kereskedelem és szolgáltatás, így az ahhoz kapcsolódó 

kiszolgáló utak és a parkolást biztosító területek a jogszabályi feltételeknek 

megfelelően kiépültek. A terület az M5 autópálya közvetlen közelében található, így 

mindkét irányban közvetlen (szintbeni és különszintű) közúti kapcsolattal rendelkezik. 

A terület a főút kategóriájú Szentlőrinci úthoz szintbeni kereszteződéssel kapcsolódik. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész  
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A 4. terület közösségi közlekedési igényei is a kereskedelem és szolgáltatás 

funkciókhoz köthetők. A terület közelében a BKK járatok közül a 36-os, 123-as és a 

135-ös buszok közlekednek, de a Tesco parkolójában kialakított megállókkal saját 

buszjáratokat is üzemeltet az áruház. Ezek közül bizonyos viszonylatokat (köztük a 

Pesterzsébet Városközpontba tartó járatot is), az elmúlt években megszüntették 

kihasználatlanság miatt, de a legutóbbi információk szerint a járatot a TESCO újra 

kívánja indítani a közeljövőben. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

Az 5. terület a kerület központi részén helyezkedik el, így mind közúti (Jókai Mór utca: 

gyűjtőút), mind közösségi közlekedési kapcsolatokkal (busz és villamosjáratok, Tátra 

téri megállókkal) megfelelően ellátott. 
 

    
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész  
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1.9. KÖZMŰ VIZSGÁLAT 

 

A közművek részletes vizsgálatát, figyelembe véve a jelenlegi és a tervezett állapotot 

is, az 1. és a 2. területekre célszerű elvégezni, kiemelve, hogy a 4. és 5. területek 

jelenleg is teljes közmű ellátottsággal rendelkeznek, míg a 3. terület nem igényel ilyen 

jellegű ellátást. 

 

1.9.1. Az 1. terület közmű vizsgálata 
 

A tervezési terület a beépített lakóterületek szélén található, jelenlegi állapota szerint 

nagyobb része beépítetlen. A terület belső részeinek nem kezdődött meg a 

közművekkel történő kiszolgálása, de a terület közvetlen közelében meglévő 

közműhálózati elemekre a csatlakozás lehetősége biztosított. A beépítéskor a 

közművezetékek védőtávolságait figyelembe kell venni. 

 

Vízellátás 

A tervezési terület szélén, a Mártírok útja alatt DN 300-as főnyomóvezeték halad, 

melyre telepítve a Mártírok útján földfeletti tűzcsap is üzemel. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

Csatornázás (Szennyvízelvezetés – Csapadékvíz elvezetés) 

A tervezési területhez közvetlenül csatlakozóan egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna 

húzódik az alábbi ábra szerint: 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész  
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Villamosenergia ellátás 

A tervezési területtől északra, a Mártírok útján 20kV-os légvezeték húzódik, melyhez a 

tervezési terület északi sarkánál – az út ellentétes oldalán – kapcsolódik egy 20/0,4 

kV-os transzformátor is. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

Földgázellátás 

A tervezési területtől északra, a Mártírok útja alatt DN 160 PE kisnyomású gázvezeték 

húzódik. 
 

 
Forrás: KÉSZ alátámasztó munkarész 

 

Elektronikus hírközlés 

A vezetékes hírközlés vezetéke szintén a Mártírok útján halad, melyet kiegészítenek a 

vezeték nélküli szolgáltatók. A körzet területén valamennyi vezeték nélküli táv-

szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  
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1.9.2. A 2. terület közmű vizsgálata 
 

A tervezési terület a főváros XX kerületében helyezkedik el. A tervezési területtől 

északra található Vízisport utcában és a keleti irányból közeli Helsinki úton a teljes 

közműellátás kiépült, melynek keretében kiépült a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a 

villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere. A 

tömb mellett haladó Zodony utcában egyelőre – az üzemeltetők korábbi 

nyilatkozatai szerint - a vízvezeték épült csak ki, valamint rajta épült meg a Dél-Pesti 

szennyvíztisztító telepre északi irányból szennyvizeket szállító dn 250-es szennyvíz 

nyomóvezeték.  

 

Vízellátás 

A tervezési terület térségének vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatja, az 

egységes hálózati rendszerén keresztül. A főváros vízellátása a Duna partjára 

telepített kutakból kitermelt vízzel történik. A tervezési terület vízbázisa a Csepeli 

vízmű, amelyből kitermelt vízzel látják el az ellátási körzetéhez tartozó hálózatokat. A 

körzet vízellátó hálózatában a víznyomást az ellennyomó tározóként működő a 

Gilice téri medence vízszintje határozza meg, amely 136,52 mBf. A körzet hálózati 

rendszerében a víznyomás megfelelő. 

 

A tervezési területet határoló Zodony utcában dn 200-as göv vezeték üzemel, 

biztosítva az általa ellátott ingatlanok vízellátási lehetőségét. 

 

Szennyvízelvezetés 

Budapesten a csatornahálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A 

hálózat főleg a belső kerületekben zömmel egyesített rendszerű, az utóbbi időkben 

azonban a külsőbb kerületekben már épültek elválasztott rendszerű 

csatornahálózatok is. A hálózatok befogadója a Duna, amelybe a közelmúltig 

tisztítás nélkül szállították a szenny- és csapadékvizeket. A közelmúltban megvalósított 

fejlesztések eredményeként ma már a szennyvizeket gravitációs főgyűjtőkön és 

nyomóvezetékek segítségével szállítják a szennyvíztisztító telepekig, ahol megfelelő 

kezelést követően már a tisztított vizeket vezetik a Dunába. 

 

A tervezési terület szennyvízcsatorna hálózata a Dél-pesti szennyvíztisztító telep 

vízgyűjtő hálózati rendszeréhez tartozik, itt a szennyvizeket ezen a tisztítótelepen 

tisztítják meg. A tisztított szennyvizek befogadója itt az RSD. A szennyvíztisztító telep a 

tervezési terület szomszédságában, attól délre helyezkedik el. 

 

A tervezési területet közvetlenül határoló Zodony utcán üzemel a szennyvíztisztító 

telepre északi irányból szennyvizeket szállító dn 250-es méretű KPE szennyvíz 

nyomóvezeték. 
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Csapadékvíz elvezetés 

Pesterzsébet beépített és nem beépített területein a felszíni vízrendezés vegyesen 

vagy zárt csapadékcsatorna hálózattal, vagy pedig nyílt árkos elvezető rendszerrel 

történik. A nem beépített területeken jelenleg a talajadottságok miatt a 

csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve a település külterületén, 

annak a belterületétől keletre, majd délre lévő részein húzódó Gyáli patakba, illetve 

annak mellékágaiba gravitálnak, amely azokat a végbefogadó Soroksári Dunába 

szállítja.  

 

A tervezési terület környezetében, a Helsinki úton jelenleg zárt csapadékcsatornás 

elvezető rendszer épült ki. Ezen kívül a tervezési területen belül nincs csapadékvíz 

elvezetés, a területen a csapadékvizek elszikkadnak. 

A tervezési terület tömbje környezetében vízfolyás nem található, a legközelebbi 

vízfolyás a több száz m-re lévő Soroksári Duna. 

 

Energiaellátás 

A tervezési terület környezetének energiaellátására a villamosenergia ellátás és a 

földgázellátás épült ki, biztosítva a térség korszerű energiaellátási lehetőségét. 

 

Villamosenergia ellátás 

A Főváros és így a tervezési terület térségének is a villamosenergia ellátását a 

Budapesti ELMŰ-Émász Nyrt. biztosítja a kiépített fővárosi egységes hálózati 

rendszerén keresztül. A tervezési terület az üzemeltető 11 kV-os középfeszültségi 

elosztású rendszerű területéhez tartozik, amelynek táppontja a Pesterzsébet 132/11 

kV-os alállomás. 

 

Az alállomástól induló 11 kV-os földkábel hálózat nyomvonala a Helsinki út 

nyomvonalán éri el a tervezési terület közelét, majd erről ágazik le egy 11 kV-os 

vezeték, amely a Meddőhányó utca nyomvonalán halad és táplálja a körzet 

fogyasztói transzformátor állomásait. 

 

A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a 

fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű elosztóhálózat a körzetben már 

zömmel földkábelekkel épült ki. A tömbön belül a kisfeszültségű hálózat még nem 

épült ki. 

 

Földgázellátás 

A Főváros, így a tervezési terület térségében is a földgázellátás üzemeltetője a 

Fővárosi Gázművek Zrt., amely az egységes fővárosi hálózati rendszerén keresztül 

biztosítja a szolgáltatást. A tervezési terület körzetében a Helsinki út, Serény utca- 

Téglagyár tér, Csepeli átjáró nyomvonalon üzemel nagy-középnyomású 

gerincvezeték, amelyről a körzeti és az egyedi nyomáscsökkentők táplálása történik.  
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A körzeti nyomáscsökkentő a Téglagyár téren épült meg, innen táplálják be a körzet 

kisnyomású ellátó hálózatát. 

 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Budapest, benne a XX. kerület, s így a tervezési terület körzete vezetékes távközlési 

ellátását jelenleg a T-COM Nyrt. biztosítja. A budapesti szekunderközponthoz tartozó 

Budapest primer központ a körzet vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros 

teljes közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve 

nemzetközi távhívó hálózathoz. 

 

A körzet jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem teljes körű, azaz 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. 

Ennek területi korlátja nincs. A körzet területén a topográfiai adottságok ellenére 

valamennyi vezeték nélküli táv-szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 

biztosítani. 

 

A 2. terület közművizsgálati ábrái a korábbi Telepítési tanulmánytervhez készültek el. 

Ezeket a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. készítette el: 

 



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

48 
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1.10. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

A módosítással érintett területek közül csak az 1. és 2. területek esetében várható a 

KÉSZ módosítást követően jelentősebb változás. Ezeken a területeken új beépítéssel, 

így a területek valós használatának megváltozásával lehet számolni, így ezen 

területek vizsgálata indokolt. Ezeken felül a 3. és 4. területek védelemre javasolt 

területtel érintett részének vizsgálata indokolt, de a többi módosítással érintett 

területen, a tervezett módosítások volumenéből fakadóan, ilyen jellegű változások 

nem várhatóak. 

 

1.10.1. Az 1. terület környezetvédelmi vizsgálata 
 

A tervezési terület gyepszintű növényzettel fedett részét a területre jellemző, 

termőtalaj fedi. Az altalajt a kerületi átlagot tekintve vélhetően harmadidőszaki, 

pannóniai kőzetlisztes agyag, agyagmárga, valamint homokos kőzetliszt alkotja. A 

területen jelentős talaj- és talajvíz szennyezettség nem ismert. 

 

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

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

kerületet felszín alatti vízbázis és hidrogeológiai védőterület nem érinti. 

 

Az építésalkalmassági térkép alapján a terület 4-5 szintig – a Mártírok útja mentén e 

fölött is - beépítésre alkalmas. 
 

 

 
 

A levegőminőség kerületi átlagban enyhén szennyezettnek minősül. A légszennyező 

források jellemzően: 

- a kiemelt közlekedési útvonalak - ezek a tervezési területtől távolabb esnek, 

így hatásuk is mérsékelten jelentkezik, 

- telephelyek pontszerű kibocsátása, melyek közül talán a Dél-Pesti Kórház esik 

a legközelebb a tervezési területhez, de ezeknek sincs közvetlen hatása a 

tervezési területre, 
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- a téli időszak alatt a lakossági fűtésből eredő szennyezőanyag-kibocsátás, 

mely a kertvárosias lakóterületek közelsége miatt éreztetheti hatását, ám a 

terület az átlagosnál jobb helyzetben van, mert csak egy irányból érintkezik a 

beépített lakóterületekkel. 

 

A zaj és rezgésterhelés szempontjából a közúti és közösségi közlekedésből származó 

hatások éreztethetik hatásaikat, ám a tervezési terület a fekvéséből adódóan 

távolabb esik az elsődleges zajforrásoktól, így mind éjjel, mind nappal a kerületi 

átlagnál kedvezőbbek a területen mért zajértékek. (Közúti zajterhelés nappal: max. 

50-60 dB; éjjel: max. 45-50 dB; vasúti zajterhelés nappal: max: 40-50 dB; éjjel: max. 35-

40 dB.) Zajterhelési konfliktus a tervezési területen nincs. 

 

Budapesten a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, működtetése 

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

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

közszolgáltatás ellátását, vagyis a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, 

elszállítását valamint kezelését. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer a 

XX. kerületben közel 100%-os a lefedettségű. 

 

1.10.2. A 2. terület környezetvédelmi vizsgálata 
 

A területet korábban anyagnyerő helyként hasznosították, majd a visszamaradt 

lemélyült gödröket először rekultiválásként nagydarabos betontörmelékkel töltötték 

fel. A terület jelenlegi talajtani adottságai emiatt igen kedvezőtlenek. A 

talajszerkezeten, talajminőségen csak nagy költséggel lehetne javítani (töltési 

törmelék elszállítása; a terület termőfölddel történő feltöltése, talajjavító meliorációs 

beavatkozások). 

Budapest Főváros Településszerkezeti terve rekultiválandó lerakó területet jelöl a 

területen. A feltöltést korábban változó vastagságú, de vélhetőleg jellemzően 

vékony termőréteg fedte, ami alapvetően gyepszinten, de kisebb foltokban 

cserjeszinten is spontán „növényesedésre” adott lehetőséget. 

A közelmúltban kezdődött meg a terület felszínének rendezése, ami újabb feltöltéssel 

és a kialakult „talaj” újabb bolygatásával jár/járt. 

 

Budapest XX. kerület területe a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet meghatározása 

szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A 

szennyeződésérzékenység miatt a terület hasznosításakor fokozott figyelemmel kell 

gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

A tervezési terület sérülékeny földtani környezetű vízbázist, illetve vízbázis 

védőterületet nem érint. 
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A vizsgált terület jelenlegi településszerkezeti besorolása szerint beépítésre szánt 

gazdasági terület, így a zaj szempontjából meg kell említeni a 150-es számú, 

Budapest-Kelebia vasúti fővonalat, a vele párhuzamosan futó H6-os jelzésű Ráckevei 

HÉV vonalat (Budapest, Közvágóhíd–Ráckeve) és a Helsinki utat, mint városi főút 

közlekedési forgalmának zajterhelését. 

A beépítetlen területen üzemi zajforrás nincs. A jégcsarnokhoz vezető Zodony utca 

forgalma elhanyagolható környezeti hatású közlekedési zajforrás. 

 

A környezeti levegő állapotát a területen a háttérszennyezés és a terület 

közelségében lévő légszennyező források – Helsinki út közúti közlekedése, 

Pesterzsébeti Szennyvíztisztító légszennyező anyag kibocsátó forrásai – kibocsátásai 

határozzák meg alapvetően. 

A terület keleti határán húzódó Helsinki útnak, mint városi főútnak a forgalmából 

eredő légszennyező hatás legerősebben az úthoz közeli területsávban érvényesül, de 

a beépítetlen és fás növényzettel is gyéren fedett területen a légszennyező anyagok 

akadálytalanul terjedhetnek nyugatra, a Kis-Duna irányába. 

A szennyvíztisztító telepen nagy költségigényű, jelentős műszaki fejlesztést valósítottak 

meg az elmúlt időszakban, így a szennyvíztisztító mű környezeti légszennyező anyag 

kibocsátása, környezeti terhelése jelentősen javult, a zavaró mértékű bűzhatással 

érintett időszakok ritkultak, rövidültek, de teljesen még nem szűntek meg. 

 

A vizsgált terület környezetében lévő beépített területeken a Főváros a szervezett 

szemétszállítás szolgáltatását biztosítja. A vizsgált területen nincs beépítés, nincs 

települési hulladék termelésével járó területhasználat. A területen jelenleg minimális a 

zöld növényzet, így zöldhulladékra sem kell számítani. A későbbiekben átmenetileg 

(más célú hasznosításig) kialakulhat a területen gyepszintű növényzet, ez esetben 

esetleg keletkezhet majd zöldhulladék, amikor az allergén növények elterjedését 

akadályozva, évi 1-2 alkalommal kaszálás történik. 

 

1.10.3. A 3. és 4. területeket érintő védendő természeti terület környezetvédelmi 

összefoglaló vizsgálata 
 

A tervezési terület erdővel fedett részét a területre jellemző, eredeti termőtalaj fedi. 

 

A védendő terület közepén található egy mélyfekvésű területrész, aminek 

víztelenítését több, már a korábbi katonai felméréseken is jelölt felszíni vízelvezető 

árok, pl. Sós-Mocsár árok biztosítja. A terület sérülékeny földtani környezetű vízbázist, 

illetve vízbázis védőterületet nem érint. 

 

A tervezési területen jelenleg nincs zajvédelmi szempontból védendő 

területhasználat, de ezzel együtt is megállapítható, hogy a vizsgált területtől keletre, 

több száz méter távolságban haladó M5 autópálya közúti forgalmának sincs jelentős 

hatása a terület környezeti zajhelyzetére.  
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A vizsgált terület közelében bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs. 

 

A vizsgált terület környezetében lévő beépített területeken és a telephelyként 

hasznosított területen a Főváros a szervezett szemétszállítás szolgáltatását szerződés 

szerint biztosítja. Az erdőtervezett területeken zöldhulladék keletkezik, aminek 

kezeléséről, hasznosításáról az erdőgazdálkodó gondoskodik. 

 

 

1.11. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

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

Budapest XX. kerületét I. katasztrófavédelmi osztályba sorolta. 

 

1.11.1. Építésföldtani korlátok 
 

A Magyar Állami Földtani Intézet Budapest mérnökgeológiai térképének építés 

alkalmassági rétege alapján a XX. kerület jelen tervezéssel érintett részei: 

- 1. terület: Nagy része 4-5 szintig, a Mártírok útja menti terület e felett is 

beépíthető. 

- 2. terület: Vegyes anyagokkal feltöltött terület. 

- 3. terület: Nagy része több szintes beépítésre gazdaságtalan. 

- 4. Egy részén a több szintes beépítés szintén gazdaságtalan, egyéb részein 4-5 

szintig beépíthető. 

- 5. terület 4-5 szint felett is beépíthető, de északkeleti szélén magas 

talajvízállással kell számolni. 
 

  

Budapest mérnökgeológiai térképe – építés alkalmasság (forrás: MFGI.hu) 
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1.11.2. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei, csúszás- és 

süllyedésveszélyes területek 
 

A Főváros településszerkezeti tervének 5. számú Környezetvédelem, veszélyeztetett és 

veszélyeztető tényezőjű területek című tervlapja alapján a tervezési területet karsztos 

területek, alábányászott területek, barlangok és pincék területe, csúszás- és 

süllyedésveszélyes területek nem érintik. A 2. terület ugyanezen tervlapon feltöltött 

területként jelölt. 

Az Országos Felszínmozgás Kataszter eseményt nem rögzít. 

 

1.11.3. Földrengés által veszélyeztetett területek 
 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer 

alapján készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának 

statisztikus jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az 

alapkőzetet, valamint a talaj vízszinthelyzetét. 

 

Az adatok alapján Budapest XX. kerület, Pesterzsébet területén 1,2-1,3m/s2 a 

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

minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja. 
 

 
(Forrás: www.seismology.hu) 

 

1.11.4. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

A tervezéssel érintett területeket nem érinti nagyvízi meder, árvízvédelmi vonal, vagy 

ehhez kapcsolódó műtárgy. 

Mélyfekvésű területek a 3. és 4. területek egyes részei, ahol időszakos jelleggel, 

nagyobb esőzések után megállhat a víz, azonban ezek a területek sem minősülnek 

belvízzel veszélyeztetett területnek.  
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1.11.5. Egyéb tevékenységből adódó korlátozások 
 

A Főváros településszerkezeti tervének 6. számú Védelmi és korlátozási területek című 

tervlapja alapján a 2. területet 30 m feletti magassági korlátozás érinti mikrohullámú 

összeköttetés biztosítása miatt. 

 

1.12. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 
 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása1 alapján a tervezéssel érintetti 

területeken sem bányatelek, sem nyilvántartott ásványvagyon nincs. 

 

1.13. VÁROSI KLÍMA 
 

A városi klímát befolyásoló tényezők: 

 települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok); 

 burkolt felületek aránya; 

 kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya; 

 vízfelületek megléte; 

 a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi 

szabályok a területen és a területtel szomszédos, tágabb környezetben. 

A városi klímát befolyásoló felsorolt tényezők mindegyike fontos a jó 

környezetminőség fenntartása, további javítása szempontjából. Mindezeket komplex 

módon kezelve határozhatja meg a város és a kerület azokat a célkitűzések 

megvalósulását szolgáló intézkedéseket, eszközrendszert, amelyek a 

legelőnyösebben szolgálják az épített környezet magas szintű komfortját és a 

városlakók életminőségét befolyásoló jó városklíma megőrzését, javítását egyaránt. 

 

Az elmúlt években Budapesten is egyre inkább érezteti hatását a globális 

klímaváltozás, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek (heves esőzések, 

erős szélvihar, jégeső), melyek kárelhárítási feladatokat vonnak maguk után. 1901 és 

2013 között, mintegy 112 év alatt, 1 °C-os emelkedés mutatható ki az évi 

középhőmérséklet alakulásában (budapesti adatok). Az általános felmelegedés 

mellett legalább annyira fontos a szélsőséges időjárási események gyakoriságának 

alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása). 

 

Pesterzsébet Budapest déli szélén helyezkedik el. Jellemzően intenzív kertvárosias 

beépítésű, mely a belvárosi, sűrű beépítésnél jóval magasabb zöldfelületi aránnyal 

rendelkezik, amely jelentős kondicionáló hatással bír.  

 

2011-ben a Magyar Urbanisztikai Táraság kezdeményezésére alakult Városklíma 

Műhely tagjai – fővárosi és egyes vidéki városok tudományos kutatói és gyakorlati 

szakemberei – a Városklíma Kalauz című kiadvány „Ajánlások” című fejezetében 

kézikönyvként használható útmutatót adtak a városklíma megőrzőséhez, javításához.  

                                                           
1 http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=146&lng=1 
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2. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRÉTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, SWOT ANALÍZIS 
 

Az egyes vizsgálati fejezetek kiértékelését az ún. SWOT elemzés segítségével 

végeztük, amelyben igyekeztünk azokat az erősségeket (Strengths), 

gyengeségeket (Weaknesses), lehetőségeket (Opportunities) és veszélyeket 

(Threats) ismertetni, amelyek kapcsolatban állnak a tervezéssel. Az összefoglaló 

SWOT elemzést az alábbi sablont használva készítettük el. 
 

+ ERŐSSÉGEK - GYENGESÉGEK 

? LEHETŐSÉGEK ! VESZÉLYEK 

 

SWOT elemzés 
 

E
R

Ő
S
S
É
G

E
K

 +
 

 A módosítással érintett területek 

mindegyike megfelelő kerületi 

pozícióval és kapcsolati 

adottságokkal rendelkezik, a rajtuk 

tervezett módosítások, vagy új 

funkciók megvalósíthatóságához. 

 A tervezett módosítások 

összhangban vannak a területi 

tervekkel és a hatályos budapesti 

TSZT2017 tartalmával is. 

 A 3. területen – TSZT2017 szerint – 

kijelölésre került erdő övezet 

jobban illeszkedik a valós 

területhasználathoz a korábbi 

beépítésre szánt gazdasági 

területnél. 

G
Y

E
N

G
E
S
É
G

E
K

 -
 

 A 2. terület - korábbi használatából 

fakadóan - feltöltött területként 

alakult ki, melyen a minőségi 

zöldfelület kialakítása problémás 

lehet. 

LE
H

E
TŐ

S
É
G

E
K

 ?
 

 Az 1. területen új, minőségi 

lakóterületi fejlesztés valósulhat 

meg. 

 A 2. területen új gazdasági 

területek kialakulásával új 

munkahelyek teremtődhetnek. 

V
E
S
Z
É
LY

E
K

 !
  Az új beépítéssel érintett módosítási 

területek esetében a területeken 

kialakuló új funkciókból eredő előre 

nem látható hatások. 

 A fejlesztési területeken tervezett 

beruházások elmaradása. 
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2.2. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett területek közül - 

a TSZT2017-hez illeszkedve - a 2. és 3. területek igényelnek beépítésre szánt és 

beépítésre nem szánt területek közti övezeti átsorolást, a többi módosítással érintett 

terület területfelhasználáson belüli kisebb módosításokat tartalmaz. A KÉSZ 

módosítás készítésekor a hatályos TSZT2017 által kijelölt területfelhasználás az 

irányadó, a területfelhasználási kategóriáknak való megfeleltetés elengedhetetlen. 

 

A tervezett módosítások – a 2. terület kivételével, ami nyilvántartott régészeti 

lelőhely része - nem érintenek épített örökséget, vagy védett természeti területeket, 

illetve nem járnak a kialakult kerületi zöldfelületi rendszer redukálásával sem. A 3. és 

4. területek egyes részei védelemre javasolt természeti területet érintenek. A 3. 

területen tervezett módosítás tartalma ennek megfelelő, míg a 4. területen 

tervezett módosítás nem érinti ezt a tényt érdemben. 

 

A tervezett módosítások infrastrukturális igényei – az újonnan beépítésre szánt 

területek esetében - a szakági vizsgálatok alapján várhatóan biztosíthatók. Ezek 

részletezése az alátámasztó munkarészben szerepel. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
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3. A FEJLESZTÉSI PROGRAMELEMEK ÖSSZAFOGLALÁSA – BEÉPÍTÉSI TERV 

 

1. terület 
 

A tervezési terület a hatályos településrendezési eszközök alapján Lke-1/SZ1 jelű 

kertvárosias lakóterületi építési övezetbe sorolt. Ebben az építési övezetben jelenleg 

a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 25%. Jelen tervmódosítás célja a 

hatályos településrendezési eszközök módosítása a tervezési terület építési övezeti 

átsorolása érdekében. A cél a tervezési területen egy olyan építési övezet 

kialakítása, melyben a beépítettség maximális értéke 25%-ról 30%-ra emelkedik. 

 

A tervezett átsorolás a kialakult településrendezési szempontokat mérlegelve is 

indokolható, mivel a tervezési területet közelében kijelölt egyéb Lke építési övezetek 

esetében is 25%-nál magasabb maximális érték került meghatározásra a 

beépítettség tekintetében. Az Lke-1/Z építési övezet esetében a maximális 

beépítettség 40% (OTÉK-tól való eltéréssel), az Lke-1/K1 építési övezet esetében 30%, 

míg az Lke-1/K2 építési övezet esetében 35% (OTÉK-tól való eltéréssel). Az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/14997. (XII.20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) szerint a kertvárosias lakóterületek esetében a beépítettség 

maximális értéke 30%, tehát a fejlesztői igény az országos szabályozás nyújtotta 

lehetőségeken belül marad. 

 

Az övezetben a maximális építménymagasság 7,5 m, mely érték jellemzően egy 

földszint + emelet + tetőtér kialakítású épület elhelyezését teszi lehetővé a telkeken. 

Ez 30%-os beépítettség mellett 30% (földszint) + 30% (emelet) + 20% (tetőtér -> 2/3 

szint) = 80% összes építhető szintterületet és ennek megfelelően 0,8-as általános 

szintterületi mutatót eredményez az övezetben, a jelenlegi 0,7 helyett. Erre a 

módosításra tehát a 30%-os maximális beépítettség elméleti kihasználhatósága miatt 

van szükség, de ennek valós kihasználása nem feltétlenül várható a területen. 

 

Az Lke-1/SZ1 övezetben a meghatározott minimális zöldfelületi arány jelenleg 60%. 

Tervezői véleményünk, hogy ez a 60% még a jelenlegi 25%-os beépítettség mellet is 

túlzott érték, mivel reálisan a telken belül 50%-nál nagyobb zöldfelület kialakítása 

nehezen kivitelezhető, főleg ha figyelembe vesszük a telkek nem beépített, de 

burkolt felületeit is. Az OTÉK e tekintetben 50%-ot ír elő országos határértéknek, 

melynek alkalmazása a tervezési területen is – ahogy a szomszédos kertvárosias 

lakóterületeken - javasolt. 

 

A tervezési területen, a bemutatott módosítást követően kertvárosias beépítés 

megvalósítása tervezett az alábbiak szerint: 
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2. terület 
 

A 3,6 ha méretű 170187/87 hrsz-ú ingatlan településszerkezeti átsorolása közjóléti erdő 

övezetből gazdasági kereskedelmi szolgáltató (továbbiakban: Gksz-2) övezetbe a 

TSZT legutóbbi módosításakor megtörtént. Az átsorolás oka egyrészt a 

településszerkezeti illeszkedés volt, de ezen felül az is szempont volt, hogy a tárgyi 

ingatlan telekadó fizetési kötelezettséggel terhelt, ugyanakkor a korábbi 

besorolásának megfelelő erdőterületet a kialakult talajállapot miatt gazdaságosan 

telepíteni nem lehetett rajta. 

 

A telek az új gazdasági területfelhasználáshoz szükséges műszaki infrastruktúrával 

rendelkezik, illetve amely elemek esetleg hiányoznak, azok is – fejlesztés keretében - 

biztosíthatónak látszanak. 

 

A területen a tervezett valós területfelhasználás elsősorban logisztika és raktározás 

lehet, a környezetben lévő telkek területfelhasználásához hasonlóan, de erre 

vonatkozólag nem ismert a Tulajdonos pontos szándéka, illetve a tervezett 

fejlesztések időbeni ütemezése sem, így beépítési terv külön erre a területre nem 

készült. A későbbiekben bemutatásra kerülő szabályozási koncepció alapján ezen 

terület fejlesztése, a tőle délre eső, azonos tulajdonban lévő területrésszel 

egységesen valósulhat meg. 

 

3. terület 
 

A felsőbbrendű jogszabályok nem teszik lehetővé erdő területfelhasználási egység 

megszűntetését anélkül, hogy az a közigazgatási területen belül, valahol máshol, 

pótlásra ne kerüljön. Emiatt a 195025/10 hrsz-ú (jellemzően Gksz-1 besorolású) telek 

egy részén került pótlásra a másik területen megszüntetendő erdőterület a TSZT 

legutóbbi módosításának keretében. 

 

Az átsorolással érintett terület a hatályos KÉSZ szerint a teleknek egyébként is a telek 

zöldfelületként megtartandó része, melyen belül még helyi védelemre javasolható 

természetvédelmi terület is található. A tervezett átsorolás erősíti az értékesebb zöld 

felület védelmét is és megalapozza a védelemre javasolt terület későbbi védelem 

alá helyezését is. 

 

A tervezett állapotban a terület beépítésre nem szánt terület marad, így beépítési 

terv erre a területre nem készült. 

 

4. terület 
 

A TESCO-GLOBAL Zrt. (továbbiakban: Tesco) tulajdonát képező 195025/10 hrsz-ú 

telek beépítésre szánt része a 3. terület módosítása miatt kb. 4,0 ha-ral csökkent. Egy 

2017. március 24-én kelt szándéknyilatkozat alapján a Tesco hozzájárult ahhoz, hogy 
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a korábbi TSZT módosításhoz szükséges erdőterület-pótlás az említett telken kerüljön 

pótlásra, de azt kérte cserébe, hogy a területén meglévő építési jogok ne 

csorbuljanak emiatt, így a telek beépítésre szánt területként fennmaradó részén a 

beépítési paraméterek korrigálását kérte. Ennek keretében a Gksz-1/1 építési 

övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 25%-ra nő. Az érték 

megfelel az OTÉK 2. mellékletében támasztott kereteknek. 

 

A területen az egyetlen cél a korábbi építési jogok megőrzése, új fejlesztés egyelőre 

nem tervezett, így a meglévő állapottól eltérő, a tervezett fejlesztéseket bemutató 

beépítési terv nem készült. 

 

5. terület 
 

A módosítással érintett tömbön belül, a jelenlegi Lke-1/K1 és Lke-1/K2 építési 

övezetek határának módosítása tervezett, mely a tömbön belüli könnyebb 

telekalakítást célozza, lehetőleg elkerülve azt az állapotot, hogy egy építési telek két 

építési övezet alá essen. 

 

A tömbön belül konkrét fejlesztés egyelőre nem tervezett, így a kialakult állapottól 

eltérő beépítési terv nem készült. 

 

6-7. tervezett módosítások 
 

Ezen módosítások jellemzően a hatályos Kerületi Építési Szabályzat előírásait érintik az 

alábbiak szerint: 

6. Kertvárosias lakóterületen a lakásonként szükséges minimális telekterület 

nagyságának megállapítása: A jelenlegi szabályozás pontosítása szükséges, 

melynek keretében 300m2 alatt (max. 1 lakás), 300-600m2 között (max. 2 lakás) 

és 600m2 felett (300m2-ként 1 lakás) kerülnek rögzítésre az elhelyezhető lakások 

számára vonatkozó előírások. 

7. A Zkp-Kk-1 övezetben a minimális telekterületre vonatkozó előírások 

felülvizsgálata: A hatályos KÉSZ szerinti előírás ellehetetleníti a Szabályozási 

terven kijelölt Zkp-Kk-1 övezetben a telekalakítást, ezért a minimális telekméret 

csökkentése szükséges 500m2-re. 
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4. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

4.1. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

 

4.1.1. Az 1. terület közlekedési javaslata 
 

A tervezési terület a Mártírok útja felől és a Kakastó utca felől megfelelő közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik, de a kialakult új telekosztás miatt szükségessé vált a 

Kakastó utcát és a Mártírok útját összekötő két közterületi lakóutca kialakítása is, 

mivel az egyes telkek ezekről az újonnan kialakítandó utcákról válnak 

megközelíthetővé. A megközelíthetőség biztosítása a beépítés feltétele. A vonatkozó 

útügyi előírások figyelembevételével az SKS Terv Mérnökiroda Kft. készítette el az új 

utcák részletes terveit, melyből az alábbiak szerint idézünk: 

 „A tervezett új utcák a Közutak tervezése című ÚT 2-1.201 Útügyi Műszaki 

Előírás szerint a B.VI.d-C belterületi mellékutak, lakóutak kategóriába 

tartoznak. Ennek megfelelően a tervezési sebesség: vt=30 km/h. 

 Az északi út tervezett burkolata 5,00 méter széles, 2,50%-os jobb oldali 

keresztdőlésű, bal oldalról süllyesztett beton szegélyelem, jobb oldalról K-

szegély határolja. A tervezett út bal oldalára 0,75 méter széles 5,00%-os jobb 

oldali keresztdőlésű padkát terveztünk, és egy 1,25 méter széles változó 

keresztdőlésű zöldsávot, valamint egy 1,50 méter széles, 2,50%-os jobb oldali 

keresztdőlésű térkő burkolatú járdát. A tervezett járdát mindkét oldalról kerti 

szegélyelemek támasztják meg. A tervezett út jobb oldalára egy 0,75 méter 

széles 5,00%-os, jobb oldali keresztdőlésű padkát terveztünk. 

 Az déli út tervezett burkolata 5,00 méter széles, 2,50%-os bal oldali 

keresztdőlésű, jobb oldalról süllyesztett beton szegélyelem, bal oldalról K-

szegély határolja. A tervezett út jobb oldalára 0,75 méter széles 5,00%-os bal 

oldali keresztdőlésű padkát terveztünk, és egy 1,25 méter széles változó 

keresztdőlésű zöldsávot, valamint egy 1,50 méter széles, 2,50%_os bal oldali 

keresztdőlésű térkő burkolatú járdát. A tervezett járdát mindkét oldalról kerti 

szegélyelemek támasztják meg. A tervezett út bal oldalára egy 0,75 méter 

széles 5,00%-os, bal oldali keresztdőlésű padkát terveztünk. 

 A két út Mártírok útjai csomópontjaiban a forgalmi rend megváltozik, jobbkéz-

szabály lesz érvényben. Ezért a forgalomtechnikai helyszínrajzon jelölt helyeken 

„Egyéb veszély” tábla kihelyezése szükséges „Forgalmi rend változás” 

kiegészítő táblával 3 hónap időtartamra a helyszínrajzon jelölt helyeken. 

 Az északi út Kakastó utcai csomópontjában a forgalmi rend megváltozik, 

jobbkéz-szabály lesz érvényben. Ezért a forgalomtechnikai helyszínrajzon jelölt 

helyeken „Egyéb veszély” tábla kihelyezése szükséges „Forgalmi rend 

változás” kiegészítő táblával 3 hónap időtartamra a helyszínrajzon jelölt 

helyeken. 

 A tervezési területen a közművek részben kiépítettek,elhelyezkedésüket a 

közmű helyszínrajz tartalmazza.” 
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Az 1. terület a közösségi közlekedés tekintetében nem igényel változtatást, mivel a 

terület szélétől 300 m-es távolságon belül található a jelenlegi tömegközlekedési 

(busz) megálló. 

 

4.1.2. A 2. terület közlekedési javaslata 
 

A 2. terület, a vizsgálati fejezetben bemutatott kiváló közúti közlekedési 

kapcsolatokkal és megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, 

melyek bővítése a tervezett módosítás miatt nem indokolt. 

 

A tervezett állapotban a kialakuló gazdasági fejlesztések kiszolgálása megoldható a 

Zodony utca – Meddőhányó utca – Helsinki út irányban, a jelenlegi közúti 

kapcsolatokat kihasználva. 

 

Közúti fejlesztés a tervezési terület környezetét nem érinti, ugyanakkor a közösségi 

közlekedés várható fejlesztése: 

- A MÁV kelebiai vasútvonal fejlesztése tervezett, melynek keretében új, 2. 

vasúti pálya épülhet. 

 

4.1.3. Az egyéb területek közlekedési javaslata 
 

A 3-7. számú tervezett módosítások esetében – azok jellegéből fakadóan - nem 

várható olyan jellegű változás, melynek keretében a jelenlegi kialakult közlekedési 

állapotok fejlesztés válhat szükségessé. 
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4.2. KÖZMŰ JAVASLAT 

 

4.2.1. Az 1. terület közmű javaslata 
 

A beépítés feltétele a terület teljes közműellátottságának kialakítása. A közművek 

vizsgálata során bemutatásra került, hogy a szükséges közmű infrastruktúra a terület 

közvetlen közelében rendelkezésre áll. 

A tervezési területen a tervezett állapotban kialakításra kerülő közművek terveit 

szintén az SKS Terv Mérnökiroda Kft. készítette el, melyből az alábbiak szerint idézünk: 
 

„A tervezési területen a közművek részben kiépítettek, elhelyezkedésüket a közmű 

helyszínrajz tartalmazza. Az utcában a következő földalatti közművek találhatók: 

- szennyvíz vezeték 

- elektromos földkábel. 

Ezen kívül az utcában légvezetékes elektromos hálózat található. 

A tervezési területet az alábbi tervezett közművek nyomvonala érinti: 

- gázvezeték, 

- vízvezeték. 

A légvezeték oszlopaitól 3 méterre gépi földmunkavégzés nem megengedett. A 

földkábelek feletti takarás elbontásakor a kábeleket 0,5 m-nél jobban 

megközelíteni nem lehet, ellenkező esetben a kábelek védelembe helyezése és 

ennek tervezése szükséges. A közművek tényleges helyzetét szükség esetén fel kell 

tárni, fel kell mérni, és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell 

függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 

közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

Közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető. Az út és a járda 

területére eső víz- és gázelzárókat, akna fedlapokat szintbe kell helyezni. 

 

Vízelvezetés 

Az útburkolatra hulló csapadékvíz elvezetése a K-szegély mentén történik az északi 

út jobb, a déli út bal oldalára tervezett víznyelő aknákon keresztül a szikkasztó 

kutakba. A tervezett szikkasztó kutak átmérője 1 méter, magasságuk 3 méter.” 
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t * Az eredeti tervrajzot - a dokumentáció Trk. 38. § szerinti 

véleményezése keretében - a Főpolgásmesteri Hivatal 

véleménye alapján kiegészítettük egy összekötő 

csatornaszakasszal a Kakastó utca érintett részén. A 

megvalósítás során ettől eltérő megoldás is 

alkalmazható. 
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4.2.2. A 2. terület közmű javaslata 
 

A 2. területen a tervezett módosítás logisztikai, raktározási funkciójú épületek 

létesítésének lehetőségét teszi lehetővé. Ezek számára a teljes közműellátás 

biztosítása szükséges, amelyhez a tervezési területet határoló utcák meglévő 

közművezetékei rendelkezésre állnak. A megnövekedő burkolt felületek miatt az 

elvezetendő csapadékvizek mennyisége nőni fog, így várhatóan a többlet vizek 

helyben való ideiglenes tározásáról és az abból csökkentett kifolyással való 

továbbvezetéséről kell gondoskodni. 

 

A közműigényeket a területet határoló közterületi utcák nyomvonalán kiépített 

meglévő közművezetékekről lehet kielégíteni. A közműszolgáltatók a közműellátás 

műszaki-gazdasági feltételeit a tényleges beruházói igénybejelentéskor rögzítik. 

 

Vízellátás 
 

A tervezési területet határoló utcában a vízelosztó hálózat kiépült, a Zodony utcában 

dn 200-as vízvezeték üzemel. A tervezett logisztikai funkciójú létesítmények ellátására 

a meglévő vezetékekről lehet bekötő vezetékeket létesíteni. 

 

Szennyvízelvezetés 
 

A tervezési területet közvetlenül határoló Zodony utcában üzemel a szennyvíztisztító 

telepre északi irányból szennyvizeket szállító dn 250-es méretű KPE szennyvíz 

nyomóvezeték. 

 

Új létesítmények megvalósulása esetén a területről a keletkező többlet szennyvizet a 

meglévő szennyvízcsatorna hálózattal el kell vezetni. A lehetséges beépítések 

szennyvíz elvezetésére az utca nyomvonalán kell szennyvízcsatornát építeni, 

befogadója a szennyvíztisztító telepre vezető gravitációs csatornák egyike lehet. 

 

A tervezési területről a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba csak a megengedett 

szennyezettségű szennyvizet lehet bevezetni, az ettől eltérő szennyezettségű 

szennyvizeket a keletkezés helyén kell előtisztítani. 

 

Csapadékvíz elvezetés 
 

A tervezési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén az épületek, a 

telken belüli utak, burkolt felületek, valamint a közterületi feltáró utak burkolt 

felületeiről jelentősen nagyobb, és gyorsan lefolyó vízmennyiséget kell elvezetni, 

illetve elhelyezni. 

 

A tervezett új létesítmények burkolt felületeiről elfolyó csapadékvizeket zárt 

csapadékcsatornákkal javasoljuk elvezetni. A hálózati rendszer által elvezetendő 

vizek számára jelenleg befogadó nem áll rendelkezésre, ezért a Soroksári Dunáig 
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javasolunk egy csapadék gerinccsatornát építeni. A nyomvonalának kijelölésére egy 

tanulmányterv készítését javasoljuk. 

A csapadékvíz elhelyezésére készítendő létesítményeket vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárás keretében kell engedélyeztetni az illetékes hatóságokkal. 

 

Villamosenergia ellátás 
 

Az alállomástól induló 11 kV-os földkábel hálózat nyomvonala a Helsinki út 

nyomvonalán éri el a tervezési területet, majd erről ágazik le egy 11 kV-os vezeték, 

amely a Meddőhányó utca nyomvonalán halad és táplálja a körzet fogyasztói 

transzformátor állomásait. Ez a vezeték lehet a tervezett létesítmények bázisa, az új 

létesítmények ellátására erről betáplált új transzformátor állomást kell telepíteni. 

 

A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a 

fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű elosztóhálózatot földkábelekkel kell 

kiépíteni. 

 

Földgázellátás 
 

A tervezési terület közelében, a Vízisport utcában üzemel egy dn 110 KPE 

gázvezeték. A teljes tervezett beépítés megvalósulása esetén fellépő gázigényeket 

várhatóan a meglévő vezetékekről már nem lehet kielégíteni, így akkor a meglévő 

nagy-középnyomású gerincvezetéktől kell a tervezési területig nagy-középnyomású 

gerincvezetéket építeni és egy arról betáplált nagy-középnyomású/kisnyomású 

nyomáscsökkentő berendezést telepíteni. Erről a maximális igények is kielégíthetők 

lesznek. 

 

Vezetékes elektronikus hírközlés 
 

A körzet jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem teljes körű, azaz 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. A többlet igényeket a meglévő 

hálózati rendszer továbbépítésével ki lehet elégíteni. A kiépítendő hálózatot 

földkábelekkel kell kiépíteni. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
 

A többlet vezeték nélküli mobiltelefon ellátási igényeket a meglévő rendszerről 

biztonságosan ki lehet elégíteni. 

 

4.2.3. Az egyéb területek közmű javaslata 
 

A 3-7. számú tervezett módosítások – jellegükből fakadóan – várhatóan nem 

igényelnek közmű-fejlesztést. 

  



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

71 

 

4.3. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT 

 

1. terület 
 

A tervezési terület jelenleg is építési joggal rendelkező, beépítésre szánt, kertvárosias 

lakóterület. Jelen módosítás keretében a maximális beépítettség értéke módosul 

+5%-kal. Ez a fejlesztési szándék igazodik a környező lakóterületeken kialakult 

állapothoz és önmagában várhatóan nem hordoz a környezetet terhelő jelentős 

mértékű többlethatást. A beépítés feltétele a terület teljes közművesítése. 

 

A tervezési területen a minimális zöldfelületi arány 10%-os csökkentése tervezett. Ez a 

csökkentés valójában elméleti, mivel a tapasztalatok szerint 25-30%-os beépítettség 

mellett, a szükséges belső burkolat felületek kialakítása mellett (behajtó, terasz, járda, 

stb.) a 60%-os zöldfelület nem, vagy csak nagyon nehezen biztosítható, így 

valójában a 10%-os javasolt csökkentés jobban közelít a reálisan megvalósítható 

állapothoz. 

 

A terület korábban - hasznosítatlan állapotában - egyszintű növényzettel borított volt, 

jelenleg a terület felszínének rendezése után egyáltalán nem borítja zöldfelület. A 

tervezett állapotban a telkek 50%-os zöldfelületi aránya jelentős összefüggő és a 

kertvárosias zöldfelületi rendszerbe illeszkedő zöldfelületet eredményez, melynek 

valós biológiai aktivitásértéke is várhatóan magasabb lesz a korábbi állapotnál, mert 

a belső kertek minőségi, többszintes kialakítása ezt a lehetőséget magában 

hordozza a korábbi „parlag” területhez képet. Emellett az új kiszolgáló lakóutcák 

egységes fásítása lehetőleg részét kell képezze a komplex fejlesztésnek. 

 

2. terület 
 

A tervezett módosítás - a valós állapotban - változást várhatóan nem okoz a 

meglévő környezeti állapotban. A gazdasági funkciójú területhasználatra történő 

váltás várhatóan megoldható a jelenlegi környezeti zajhelyzet és a jelenlegi 

környezeti levegőminőség romlása nélkül. A magasabb rendű jogszabályi előírások 

betartása ezen feltétel teljesülését biztosítják. 

 

A területen javasolt új területhasználat várhatóan vízhasználattal, szennyvíz és szilárd 

települési hulladék kezelésével jár majd. A funkcióváltás megvalósulása után 

termelési hulladék keletkezésével várhatóan nem kell számolni. A terület 

közműellátásának – különösen a szennyvízelvezetés, a csapadékvíz kezelés (gyűjtés 

helyben tartás, elvezetés, stb.) - és a szervezett szemétszállítás folytonosságának 

biztosítása megoldható. 

 

A terület korábbi erdőterületi besorolása technikai jellegű volt, mivel a feltöltött 

terület talaja nem tette lehetővé azon erdőterületek kialakítását. A jelenlegi 
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gazdasági területfelhasználási kategóriához igazodó tervezett KÉSZ módosítás 

keretében a területen új gazdasági területek kialakítása tervezett, melyeken a 

minimális zöldfelületi arány a KÉSZ-ben meghatározott övezeti paraméterek szerint 

biztosítandó (35%). Az új beruházás keretében megvalósuló esetleges fejlesztés 

keretében nagyobb esély van az előírt zöldfelületek minőségi kialakítására is. 

 

3. terület 
 

A tervezési területen tervezett erdőterületi átsorolás jobban megfelel a terület valós 

területhasználatának. A terület egy részén jelenleg is értékes zöldfelület található, 

aminek távlati megőrzését a tervezett átsorolás is erősíti. A tervezési területet 

védelemre javasolt zöldfelületek érintik, de ezek teljes kiterjedése a tervezési 

területnél nagyobb (és a TSZT2017-ben jelölt területnél is nagyobb). Az érintett 

területek védetté nyilvánítási folyamata megkezdődött, melynek egyik feltétele az 

érintett területek beépítésre nem szánt területbe sorolása. A jelenlegi tervezett KÉSZ 

módosítás ennek az elvárásnak megfelel, de valószínűleg a későbbiekben szükség 

lesz újabb KÉSZ (és TSZT) módosításra a teljes védelemre javasolt terület tekintetében. 

 

4. terület 
 

A tervezési területen konkrét fejlesztési igényről nem tudunk. A területet érintő 

módosításra azért van szükség, mert a TSZT legutóbbi módosítása kapcsán, 

területcsere keretében ~4 ha-ral csökkent a Tesco beépítésre szánt területe. A Tesco, 

mint tulajdonos az akkori területcserébe azzal a feltétellel egyezett bele, hogy a 

területén meglévő építési jogok ne csökkenjenek a területcserét követően, így az 

építési övezeti paramétereket érintő módosítás ezt célozza. A tervezett módosítás 

megfelel az OTÉK követelményeinek is. A paraméterek változásától függetlenül a 

tulajdonos új fejlesztési szándékokat nem fogalmazott meg a területét illetően. 

 

Egyéb módosítással érintett területek 
 

Az egyéb módosítással érintett területeken tervezett módosítások nincsenek 

közvetlen hatással az érintett területek környezeti, vagy zöldfelületi állapotára. 

 

4.4. A JELENLEGI HUMÁNINFRASTRUKTURÁT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

 

A módosítással érintett területek jellemzően nem bírnak jelentős szereppel a helyi 

társadalmi, humáninfrastrukturális, vagy gazdasági viszonyok tekintetében. Ezzel 

együtt, az 1. területen új lakóterületi fejlesztés tervezett, ahova várhatóan újonnan 

betelepülő, vagy a kerület más pontjairól áttelepülő lakosság érkezik, melynek lokális 

társadalmi és humáninfrastrukturális hatásai lehetnek. A 2. terület új gazdasági 

területként kerül kijelölésre, melyen első sorban raktározási és logisztikai funkciók 

kialakítását tervezi a tulajdonos, így az esetlegesen kialakuló néhány új munkahelyen 

felül itt sem várható komolyabb gazdasági hatás. 



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

73 

 

Az egyes módosítással érintett területek várható társadalmi, humáninfrastrukturális és 

gazdasági hatásait az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: 
 

A módosítással 

érintett terület 

azonosítása 

1. terület 

Várható 

társadalmi hatás 

A meglévő épület mellett 16 új telken, összesen max. 64 lakás kerülhet 

kialakításra. Ez maximum ~190-200 fő új lakost jelent a területen. 

Várható humán-

infrastukturális 

hatás 

A tervezésbe használatos normatívák alapján ez a lakosságszám: 

+3 bölcsődei helyet 

+7 óvodai helyet 

+15 ált. isk.-i helyet 

+4 közép isk.-i helyet 

+0,5 körzeti orvost 

+0,4 fogorvost 

+3 m2 gyógyszertárat 

+1 idősotthoni helyet 

igényel. 

Várható 

gazdasági hatás 
Nem várható jelentős gazdasági hatás. 

 

Ezek a kalkulált értékek nem feltétlenül fedik le a valós igényeket, mivel nem 

számolnak a nem helyben szolgáltatást igénybevevőkkel és az egyidejűséggel sem 

(pl. egy gyermek nem jár egyszerre óvodába és iskolába is). Ugyanakkor a 

nagyságrendek érzékeltetésére alkalmasak, melyek alapján megállapítható, hogy 

ezen igények a meglévő infratsruktúra-hálózat keretein belül kielégíthetőek. 
 

A módosítással 

érintett terület 

azonosítása 

Várható társadalmi 

hatás 

Várható 

humáninfrastukturális 

hatás 

Várható gazdasági hatás 

2. terület 

Az új gazdasági 

funkciók néhány új 

munkahelyet 

eredményezhetnek, 

de ez nem 

törvényszerű. 

Nem várható 

jelentős hatás. 

Az új gazdasági 

funkcióból minimális 

gazdasági előny 

származhat. 

3. terület Nem várható jelentős hatás. 

4. terület Nem várható jelentős hatás. 

A beépítési % minimális 

növelésével csak a 

korábbi építhető összes 

bruttó alapterület „szinten 

tartása” valósul meg. 

5. terület Nem várható jelentős hatás. 

6-7. módosítás Nem várható jelentős hatás. 
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5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 

5.1. A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 
 

A XX. kerület egész közigazgatási területén Budapest XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (X.21.) Önkormányzati rendelete a 

Kerületi Építési Szabályzatról van hatályban. A terv már a jelenlegi jogszabályi és tervi 

környezetnek megfelelően készült 2015-ben és azóta több módosításon is átesett. A 

jelen módosítás részben újabb kerületi igények, részben pedig a TSZT legutóbbi 2017-

es módosítása miatt vált szükségessé. 

 

1. terület 
 

A tervezett módosítás a Kerületi Építési Szabályzat szövegét és a Szabályozási Tervet 

(KÉSZ 2.a melléklete) is érinti. A tervezési területen mindenképpen új kertvárosias 

építési övezet kijelölése szükséges, mivel a jelenlegi Lke-1/SZ1 építési övezet a kerület 

más részein is használatos, ezért nem elég csak az adott építési övezet építési 

paramétereit módosítani, hanem egy új, specifikus kertvárosias építési övezetet kell 

kijelölni, mely minimálisan eltér a korábbi építési övezettől a beépítettségi maximum - 

amely 25%-ról 30%-ra nő –, az általános szintterületi mutató – amely 0,7-ről 0,8-ra 

emelkedik - és a zöldfelületi minimum tekintetében – amely 60%-ról 50%-ra csökken. 

 

Figyelembe véve a hatályos településrendezési eszközöket a javaslat szerint egy 

Lke-1/SZ3 építési övezet kijelölése szükséges. 
 

 

Módosított szabályozási terv – javaslat  
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A tervezett építési övezeti módosítás miatt a KÉSZ szövege is módosítást igényel. A 

KÉSZ 32. § tartalmazza az Lke jelű építési övezetek általános előírásait, melyben 

változást nem javasolunk, viszont a 33. § (3) bekezdés ki kell egészüljön az újonnan 

kialakítandó építési övezettel az alábbiak szerint: 
 

„(3) Az Lke-1/SZ1 és Lke-1/SZ3 jelű építési övezet területén 

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

b) egy telken belül több épület elhelyezésénél az épületek közötti távolság min. 

7,5 m, 

c) legfeljebb négy rendeltetési egységet tartalmazó épületek helyezhetők el, 

d) minden megkezdett 800 m2 telekterület után elhelyezhető egy épület, de az 

épületek alapterülete nem lehet nagyobb épületenként bruttó 250 m2-nél, 

e) épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 300 m2-t.” 

 

A KÉSZ 1. melléklete tartalmazza az „Építési övezetek és övezetek szabályozási 

határértékeit”. A melléklet 6. pontja tartalmazza az intenzív beépítésű kertvárosias 

lakóterületek építési övezeteinek paramétereit, mely táblázat ki kell egészüljön az 

újonnan kialakítandó építési övezettel, az alábbiak szerint: 
 

 

 

A tervezési területre egyéb szabályozási jellegű eltérést nem javasolunk. 
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2. terület 
 

A tervezett módosítás csak a Kerületi Építési Szabályzat 2.a. mellékletét, a 

Szabályozási Tervet érinti. A tervezési területen a TSZT2017 tartalmához igazodóan a 

korábbi erdőterület helyett Gksz-2 jelű építési övezet kijelölése szükséges. A KÉSZ-ben 

alkalmazott övezetek közül célszerű a szomszédos gazdasági területen alkalmazott 

Gksz-2/7 jelű építési övezet kiterjesztése a tervezési területre. Ezt a megoldást 

indokolja az a tény is, hogy a 170187/87 hrsz-ú teleknek és a szomszédos 170187/95 

hrsz-ú teleknek azonos tulajdonosa van, így egy tervezett egységes fejlesztéshez a 

legideálisabb a területek azonos építési övezetbe való besorolása. 

 

A tervezett építési övezeti módosítás miatt a KÉSZ szövege nem igényel módosítást. 

 

Figyelembe véve a hatályos településrendezési eszközöket a javaslat szerint  

Gksz-2/7 építési övezet kijelölése indokolt a tervezési területen: 
 

 

Módosított szabályozási terv – javaslat 
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3. terület 
 

A tervezett módosítás – a 2. területhez hasonlóan - csak a Kerületi Építési Szabályzat 

2.a. mellékletét, a Szabályozási Tervet érinti. A tervezési területen a TSZT2017 

tartalmához igazodóan a korábbi beépítésre szánt gazdasági terület helyett, 

beépítésre nem szánt Ek jelű, közjóléti erdőterület kijelölése szükséges. A KÉSZ-ben 

alkalmazott övezetek közül célszerű a szomszédos közjóléti erdőterületen alkalmazott 

Ek-1 jelű övezet kiterjesztése a tervezési területre. 

 

A tervezett építési övezeti módosítás miatt a KÉSZ szövege nem igényel módosítást. 

 

Figyelembe véve a hatályos településrendezési eszközöket a javaslat szerint  

Ek-1 övezet kijelölése indokolt a tervezési területen: 
 

 

Módosított szabályozási terv – javaslat 
 

A módosítással érintett telken jelölt „zöldfelületként fenntartandó telekrész” széle a 

tervezett állapotban a tervezett övezethatárhoz kerül hozzáigazításra. Emellett a KÉSZ 

2.b. mellékletét képező „Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, kötelezettség 

elemeit” tartalmazó tervlapon a korábbi TSZT szerint ábrázolt „Jelentős változással 

érintett terület” is módosításra szorul a TSZT2017 tartalmához igazodóan.  
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4. terület 
 

A tervezett módosítás csak a Kerületi Építési Szabályzat „Építési övezetek és övezetek 

szabályozási határértékeit” tartalmazó 1. mellékletét érinti, a KÉSZ rajzi mellékleteit – 

köztük a Szabályozási tervet - nem. Mivel a XX. kerületben a módosítással érintett 

Gksz-1/1 építési övezet csak ezen a területen került kijelölésre, így a tervezett 

beépítési paramétereket érintő módosítást elég az 1. melléklet vonatkozó 11. számú 

táblázatában átvezetni, az alábbiak szerint: 

 

 

5. terület 
 

A tervezett módosítás csak a Kerületi Építési Szabályzat 2.a. mellékletét, a 

Szabályozási Tervet érinti és a jelenlegi Lke-1/K1 és Lke-1/K2 építési övezetek 

határának módosítását célozza annak érdekében, hogy a tömbön belül 

ésszerűbben lehessen telket alakítani és lehetőleg ne essen egy telek sem két építési 

övezet alá. 

 

Módosított szabályozási terv – javaslat 

 

6. módosítás 
 

A módosítás célja a KÉSZ szövegének módosítása egyes kisvárosias és kertvárosias 

lakóterületek tekintetében, a lakásonként szükséges minimális telekterület 

nagyságának pontosítása érdekében. Emiatt a KÉSZ 27. § (1) bekezdése aa 

25 
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tartalmazza, mely a megfogalmazott változtatási cél érdekében az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„(1) Az építési övezetek területén: 

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

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

egység, 

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

helyezhető el a gépjárműtároló figyelmen kívül hagyásával.” 

 

7. módosítás 
 

A módosítás célja a KÉSZ 1. melléklete 19. táblázatának módosítása a Zkp-Kk-1 

övezet tekintetében, a minimális telekterületre vonatkozó előírás csökkentése 

érdekében. A Szabályozási terven kijelölt Zkp-Kk-1 övezet nem éri el az említett 

mellékletben meghatározott minimális telekméretet, így a telekalakítás 

ellehetetlenült, ezért a vonatkozó érték csökkentése indokolt, az alábbiak szerint: 
 

 

 

 

Egyéb módosítás 
 

A KÉSZ 15. § (2) bekezdése tartalmaz egy logikailag hibás matematikai összefüggést 

az épületek legmagasabb pontjára vonatkozóan. A hiba javítása érdekében a KÉSZ 

15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 

„(2) Oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett épület hossza legfeljebb 25 

méter, az épület tűzfala legfeljebb 7,5 méter magas lehet.”  

500 
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5.2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK A TSZT-NEK ÉS FRSZ-NEK VALÓ MEGFELELÉSE 

 

5.2.1. TSZT és FRSZ előírások a maximális beépítési sűrűség kapcsán 

 

1. terület 
 

A TSZT2017 alapján az Lke-1 területfelhasználási 

egységen belül a beépítési sűrűség a parkolás 

épületen belüli megoldása érdekében 0,8 értékben 

került meghatározásra. A beépítési sűrűség értéke 

(bs) két tényezőből áll, a területfelhasználási 

kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók 

(bsá) értékből és a kizárólag épületen belül 

elhelyezett parkoló férőhelyek számára igénybe 

vehető (bsp) értékből. A kertvárosias területekre 

vonatkozóan a TSZT2017-ben meghatározott 

területfelhasználási egységeken belül az FRSZ 

tovább nem differenciál, egységes értékek kerülnek alkalmazásra. 

 

 

FRSZ - Lke - 1 
Sűrűség Terület Építhető szintterület m

2
 

Bsa Bsp m
2
 Általános Parkoló 

0,60 0,20 598 890 359 334 119 778 
 

KÉSZ      

Építési övezet/ 
övezet jele 

Terület m2 Szintterületi mutató megengedett 
legnagyobb mértéke m

2
/m

2
 

Építhető szintterület m
2
 

Szma Szmp Általános Parkoló 

Kt-Kgy 308 - - 0 0 

Lke-1/AE1 4 585 1,2 0,2 5 502 917 

Lke-1/K1 77 191 0,7 0,2 54 033,7 15 438,2 

Lke-1/K2 283 275 0,7 0,2 198 292,5 56 655 

Lke-1/KSZ1 7 737 1,0 0,2 7 737 1547,4 

Lke-1/SZ1 25 614 0,7 0,2 17 929,8 5 122,8 

Lke-1/SZ2 38 333 0,7 0,2 26 833,1 7 666,6 

Lke-1/ SZ3 15 447 0,8 0,2 12 357,6 3 089,4 

Lke-1/Z1 11 495 1,0 0,2 11 495 2 299 

Összesen:    334 180,7 92 735,4 

 

Bsa | Szma 

359 334 > 334 180,7 megfelel Tartalék (m2) 25 153,3 

Bsp | Szmp 

119 778 > 92 735,4 megfelel Tartalék (m2) 27 042,6 
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2. terület 
 

Az FRSZ 1. melléklete szerint az érintett Gksz-2 

területfelhasználási egységen belül a beépítési sűrűség 

1,0 értékben (1,0 bsá + 0,0 bsp) került meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

FRSZ - Gksz -2 
Sűrűség Terület Építhető szintterület m

2
 

Bsa Bsp m
2
 Általános Parkoló 

1,0 0,0 101 350 101 350 0 
 

KÉSZ      

Építési övezet/ 
övezet jele 

Terület m2 Szintterületi mutató megengedett 
legnagyobb mértéke m

2
/m

2
 

Építhető szintterület m
2
 

Szma Szmp Általános Parkoló 

Gksz-2/2 27 816 1,0 - 27 816 0 

Gksz-2/7 70 170 1,0 - 70 170 0 

Összesen:    97 986 0 

 

Bsa | Szma 

101 350 > 97 986 megfelel Tartalék (m2) 3 364 

Bsp | Szmp 

0 = 0 megfelel Tartalék (m2) 0 

 

4. terület 
 

Az FRSZ 1. melléklete szerint az érintett Gksz-1 

területfelhasználási egységen belül a 

beépítési sűrűség 1,0 értékben (1,0 bsá + 0,0 

bsp) került meghatározásra. 
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FRSZ - Gksz -1 
Sűrűség Terület Építhető szintterület m

2
 

Bsa Bsp m
2
 Általános Parkoló 

1,0 0,0 652 880 652 880 0 
 

KÉSZ      

Építési övezet/ 
övezet jele 

Terület m2 Szintterületi mutató megengedett 
legnagyobb mértéke m

2
/m

2
 

Építhető szintterület m
2
 

Szma Szmp Általános Parkoló 

Gksz-1/1 590 438 1,0 - 590 438 0 

Gksz-1/6 27 847 1,0 - 27 847 0 

Összesen:    618 285 0 

 

Bsa | Szma 

652 880 > 618 285 megfelel Tartalék (m2) 34 595 

Bsp | Szmp 

0 = 0 megfelel Tartalék (m2) 0 

 

5. terület 
 

Az FRSZ 1. melléklete szerint az érintett Lke-1 

területfelhasználási egységen belül a beépítési sűrűség 

0,8 értékben (0,6 bsá + 0,2 bsp) került meghatározásra. 

 

 

 

 

FRSZ - Lke - 1 
Sűrűség Terület Építhető szintterület m

2
 

Bsa Bsp m
2
 Általános Parkoló 

0,60 0,20 1 176 623 705 973,8 235 324,6 
 

KÉSZ      

Építési övezet/ 
övezet jele 

Terület m2 Szintterületi mutató megengedett 
legnagyobb mértéke m

2
/m

2
 

Építhető szintterület m
2
 

Szma Szmp Általános Parkoló 

Lke-1/K1 658 922 0,7 0,2 461 245,4 131 784,4 

Lke-1/K2 219 005 0,7 0,2 153 303,5 43 801 

Lke-1/AE2 13 235 1,0 0,2 13 235 2 647 

Lke-1/KSZ2 4 191 1,2 0,2 5 029,2 838,2 

Vi-2/L-K2 28 651 1,2 0,4 34 381,2 11 460,4 

Összesen:    667 194,3 190 531 

 

Bsa | Szma 

705 973,8 > 667 194,3 megfelel Tartalék (m2) 38 779,5 

Bsp | Szmp 

235 324,6 > 190 531 megfelel Tartalék (m2) 44 793,6 
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A 3. és 7. terület módosítása beépítésre nem szánt területeket érint, míg a 6. 

módosításnak nincs igazolási jellegű vonzata.  

 

5.2.2. TSZT és FRSZ előírások a zöldfelületi átlagérték kapcsán 
 

A módosítással érintett Lke-1, Gksz-1 és Gksz-2 területfelhasználásokra a TSZT2017 nem 

határoz meg zöldfelületi átlagértéket, így az ennek való megfelelés igazolása sem 

szükséges. 

 

 

 

  



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása 

 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TERVIRATOK –CD MELLÉKLETEN 





































































 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 

PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
Tel.: 289-2553 

www.pesterzsebet.hu 

JEGYZŐKÖNYV 

Tárgy:  Budapest XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 

Mártírok útja – Kakastó utca közti kertvárosias lakóterület, a 170187/87 és 195025/10 

hrsz-ú ingatlanok, valamint egyes önkormányzati igények vonatkozásában 

Helyszín:  Csili Művelődési Központ Vízvári terme (1201 Budapest, Baross utca 56.) 

Időpont:  2018. szeptember 12. szerda, 17:00 óra 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

R.Takács Eszter főépítész megnyitotta a lakossági fórumot, köszöntötte a résztvevőket, majd 

tájékoztatta őket a jelenleg folyó KÉSZ módosítás tárgyáról és felkérte a tervezőt, Vojnits Csaba 

Ferencet (URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.), hogy röviden foglalja össze a tervezési feladatokat. 

A tervező a módosítási dokumentációt bemutatta a részvevőknek, a lakosság részéről a módosítás 

tárgyában ellenvetés nem merült fel, egy új lakossági igény keletkezett.  

Lakossági hozzászólások alapján a terv egyes részleteinek tisztázására került sor (TESCO áruház kerüli 

várható fejlesztések, a Mártírok útja végén található terület fejlesztése). 

A lakóövezetekben található lakóingatlanok esetében számos alkalommal jelent problémát, hogy a 

telken belül a szükségesnél több személygépjárművet, esetleg tehergépjárműveket helyeznek el, ezzel 

megzavarva a helyi lakosság nyugalmát. Lakossági hozzászólásban jelezték, hogy a lakosok a telken 

belül sokszor az előírt zöldfelületen, a gyepen helyezik el a gépjárműveiket, sok telket parkolásra 

használnak.  

A lakossági fórumon az Önkormányzat képviseletében a Főépítészi Iroda elfogadta a valós probléma 

felvetését. A főépítész válaszában azt fogalmazta meg, hogy a telken belüli zöldterület használatáról a 

kerület zöldfelületre vonatkozó rendeletet fogadott el. A továbbiakban javasolja, hogy a probléma 

kezelésére a KÉSZ 58.§-a kerüljön szigorításra: a személygépjárművekre vonatkozó előírások 

terjedjenek ki az összes gépjárműre, azaz a „személygépjármű” szó a paragrafuson belül változzon a 

tágabb értelmezésű „gépjármű” kifejezésre. 

A főépítész megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd lezárta a lakossági fórumot. 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

A jegyzőkönyvet készítette: Kalász Nóra, főépítész asszisztens  



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 



BUDAPEST, XX. KERÜLET PESTERZSÉBET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA A MÁRTÍROK ÚTJA – KAKASTÓ UTCA KÖZTI KERTVÁROSIAS 

LAKÓTERÜLET, A 170187/87 ÉS 195025/10 HRSZ-Ú INGATLANOK, VALAMINT 

EGYES ÖNKORMÁNYZATI IGÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN 

- a Trk. 38. § szerinti véleményezés összefoglalója - 
 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/16/2018 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Földmérési, Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztály 

BP/0801/48-18/2017 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában való részvételről nem 

nyilatkozott, így résztvevőnek 

tekintendő. 

Észrevétel: 

 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/18/2018 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

PE-06/KTF/19487-1/2018. 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/19/2018 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

3898/1/2018. 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/20/2018 

Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

7229-2/2018/h 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában való részvételről nem 

nyilatkozott, így résztvevőnek 

tekintendő. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

  



Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/22/2018 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

III. Kerületi Hivatala 

Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

Útügyi Osztály 

BF/UO/NS/A/900/1/2018. 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában való részvételről 

nem nyilatkozott, így 

résztvevőnek tekintendő. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/23/2018 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Kormánymegbízott 

BP/FNEF-TKI/05395-2/2018 

BP/FNEF-TKI/05396-2/2018 

A véleményezési eljárás 

további szakaszában részt 

vesz. 

Észrevétel: 

 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/24/2018 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

02639-0008/2018 

A véleményezési eljárás 

további szakaszában részt 

vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/26/2018 

Országos Atomenergia Hivatal 

OAH-2018-00057-0413/2018 (AL) 

A véleményezési eljárás 

további szakaszában részt 

vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/27/2018 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

FPH059/968-7/2018 

A véleményezési eljárás 

további szakaszában részt 

vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: A dokumentációt az észrevétel alapján módosítottuk. 
 

  



Észrevétel: 

 
Válasz: A dokumentációt az észrevétel alapján kiegészítettük. 

Észrevétel: 

 
Válasz: A dokumentációt az észrevétel alapján javítottuk. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Az észrevétel alapján a rajzot korrigáltuk. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Az észrevétel alapján a szöveget pontosítottuk. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/29/2018 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti 

Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda 

XX/1517-13/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/30/2018 

Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 

Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

Iroda, Főépítész 

9/4-23/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/31/2018 

Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli 

Polgármesteri Hivatal 

Főépítész 

X/27388-1/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

  



Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/32/2018 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Állami Főépítészi Iroda 

BP/1002/00172-2/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

bekezdése szerint:  

„A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 

amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek 

egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem 

változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület 

döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása 

érdekében támogatja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület 

megszüntetése.” 

Az a) pont szerinti bármely a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra 

főhálózat a tervezett módosítások keretében nem változik. 

A b) és c) pont szerinti feltételek az Önkormányzat véleménye szerint azáltal 

teljesülnek, hogy a 2. számú terület esetében (közjóléti erdőterület övezet helyén 

beépítésre szánt gazdasági terület építési övezete kerül kijelölésre) az új beépítésre 

szánt terület kijelölése és a korábbi erdőterület megszüntetése nem jelen eljárás 

keretében történik, hanem a budapesti Településszerkezeti terv legutóbbi 

módosításának keretében történt meg, melyet Budapest Főváros Közgyűlése 

1651/2017. (XII.6.) határozatával fogadott el. Jelen eljárás keretében a cél a hatályos 

Kerületi Építési Szabályzat tartalma és a hatályos TSZT tartalma közti összhang 

megteremtése. A megszűnő erdőterületek pótlása, a biológiai aktivitásérték szinten 

tartása és az átsorolás minden egyéb jogszabályban előírt feltétele a TSZT 2017-es 

módosításának keretében igazolásra került, melynek eleme volt a jelen eljárással 

szintén érintett 3. számú terület módosítása is. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Az észrevétel alapján a szöveget korrigáltuk. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Az észrevétel alapján a szöveget korrigáltuk. 

  



Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/33/2018 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

EE/17968-2/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: 

 
Válasz: Intézkedést nem igényel. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/34/2018 

Budapest Főváros Főpolgármesteri 

Hivatal Városépítési Főosztály 

FPH059/968-8/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában részt vesz. 

Észrevétel: Lásd. FÉ-7102/27/2018 iktatószám szerinti vélemény. 

Válasz: Az észrevételekre vonatkozó válaszokat lásd. az FÉ-7102/27/2018 iktatószám 

szerinti véleményre adott válaszoknál. 

Ikt. szám: 

FÉ-7102 

/35/2018 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Bányafelügyeleti Főosztály 

PE/V/1920-2/2018 

A véleményezési eljárás további 

szakaszában való részvételről nem 

nyilatkozott, így résztvevőnek 

tekintendő. 

Észrevétel: 

 
Válasz: A terület feltöltésének tényét a településrendezési terveket módosító 

dokumentáció többszörösen rögzíti. A véleményben megfogalmazott „geotechnikai 

terv, beszámoló” elkészítése a beépítés feltétele, de nem feltétele a 

településrendezési eszközök elfogadásának. 

 

A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett vélemények 

A lakossági fórum lefolytatásra került a mellékelt jegyzőkönyv szerint. 

Egyéb partneri észrevétel nem érkezett.  

 

2018. szeptember 
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