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FŐÉPÍTÉSZI TARTALOM ÉS KÖZREMŰKÖDÉS
A tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész
közreműködésével készült el.
A dokumentáció pontos tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.
§ (6) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész írásban határozta meg, az
alábbiak szerint:
„Tekintettel arra, hogy a jelen tervdokumentáció mindössze egy meglévő, főként
irodaépületként hasznosított épület használati módjának megváltoztatásához
szükséges KÉSZ módosításra irányul, a megalapozó vizsgálatokat és az alátámasztó
munkarészeket elegendő a településrendezési szempontokhoz kapcsolódóan
elvégezni, a 177877/1 helyrajzi számú ingatlanon tervezett fejlesztéssel/átalakítással
összefüggésben.
A dokumentációban, a tervezett módosítás jellegére és volumenére, illetve az
érintett épület meglévő állapotára való tekintettel, nem tartom szükségesnek
közmű-, zöldfelületi-, környezetvédelmi-, és természetvédelmi szakági munkarészek
elkészítését. Közlekedési témakörben elegendő a terület megközelítéseinek és a
rendeltetésmódosításból fakadó parkolószámok telken belüli elhelyezhetőségének
igazolását szerepeltetni.
Általánosságban elmondható, hogy az egyes kapacitásadatok és infrastruktúraadottságok tekintetében elegendő a megfeleléseket és igazolásokat a tervezett
beruházás építési/engedélyezési folyamata során igazolni.”

R. Takács Eszter
Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzata
Főépítész
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BEVEZETÉS
Jelen tervdokumentáció az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. megbízásából, a
hatályos Kerületi Építési Szabályzat – 26/2015. (X.21.) önk. rendelet - módosításához
készült. A hatályos terv módosítása az Önkormányzat Képviselő-testülete által
előzetesen támogatott (228/2021. (VII.15.) ök. sz. határozat), az érintett területre készült
Telepítési tanulmányterv/összefoglaló alapján készült. A tervezett módosítással érintett
terület a 177877/1 helyrajzi számú telek.
Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. célja a tervezett KÉSZ módosítással, hogy a
tervezési területen, a tulajdoni hányadában lévő, többszintes, a Helsinki útra nyíló,
jelenleg irodaházként funkcionáló épületét a jövőben más célra, nevesítve szállás
célra is hasznosíthassa.

A jelenlegi elképzelések szerint az épület
szállás jellegű hasznosítása homogén
módon (a teljes épületben) és vegyes
(iroda-szállás) hasznosítás keretében is
elképzelhető, de mindenképpen cél a
területen
a
szállás
funkció
elhelyezhetősége. Mivel a hatályos KÉSZ
jelenleg az adott építési övezetben nem
teszi
lehetővé
a
szállás
funkció
elhelyezését, így a KÉSZ módosítás e
tekintetben tervezett.
Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. a hatályos Kerületi Építési
módosításával az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.
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A tervezett módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bek. a) pontjában szereplő, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 32. § (4) bekezdésben
szereplő felhatalmazás alapján, a Trk. 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében
készíthető el.
A tervezés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek és az egyéb jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt.
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1. MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ

1.1. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A tervezési terület Budapest XX. kerület
Pesterzsébet közigazgatási területén, a
Helsinki út mentén, a Torontál utca és
Szivattyú utca által közrefogott területen
fekszik, mely területen jelenleg az Inconex
Vas- és Fémipari Kft., illetve a
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek
Hungária Kft. telephelyei működnek.

A terület fő közúti megközelítése a Torontál utcai kapu felől megoldott, de egy
használaton kívüli kapu nyílik a Szivattyú utcára is, illetve a területen álló, jelenleg
irodaépületként működő többszintes épület gyalogos bejárata közvetlenül a Helsinki
útra nyílik.
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A tervezéssel érintett tömb, technikai okból a módosítással érintett teleknél nagyobb,
de a 177877/1 helyrajzi számú telken kívül módosítás nem tervezett.

A további vizsgálatokat, kiemelten a módosítással érintett területrészre készítettük el.
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1.2. A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
BEMUTATÁSA
A Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek
területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MATrT)
alapján
a
tervezési
terület
települési térségben, meglévő főút
(Helsinki út) és HÉV-vonal mellett
fekszik. A törvény mellékleteit,
illetve a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
mellékleteit
képező
övezeti
tervlapok nem érintik a tervezési
területet érdemi tartalommal, mivel a tervezési területet a hatályos budapesti
Településszerkezeti terv alapján nem érinti világörökségi terület, honvédelmi terület,
ásványi nyersanyag-vagyon terület, illetve földtani veszélyforrás területe sem. A kerület
nagy részét érinti a vízminőség-védelmi terület övezete, melyhez az alábbi előírás
kapcsolódik:
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A
kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
[…]”
Az előírásnak megfelelően a Kerületi Építési Szabályzat tartalmazza a szükséges
lehatárolásokat és előírásokat, melyek jelen eljárás keretében nem változnak.
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A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét az 50/2015. (I. 28.)
Főv. Kgy. határozatával, míg a Fővárosi Rendezési Szabályzatát az 5/2015. (II. 16.) Főv.
Kgy. rendeletével fogadta el. A dokumentumok azóta többször módosultak. Jelen
dokumentációban a hatályos tervet vizsgáltuk.
TSZT Szerkezeti tervlap – 1. Területfelhasználás
A tervezési terület Gksz-2 jelű, jellemzően raktározást, termelést szolgáló gazdasági
területbe tartozik. A teljes terület jelentős változással érintett területként jelölt. Ezen kívül
- távlati elemként - a tervezési területet tervezett gyorsvasúti nyomvonal is érinti, mely
a jelenlegi elképzelések szerint egy új metró vonalat jelentene. Ennek megvalósítására
rövid távon nem látszik reális esély.

A TSZT egyéb tervlapjai közül, az 5. számú,
környezetvédelmi tervlap alapján a terület
vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik,
ahogy az egész XX. kerület is, így az ezzel
kapcsolatos szabályokat a KÉSZ általánosan
kezeli. A 6. számú védelmi, korlátozási területek
lehatárolását tartalmazó tervlap alapján a
tervezési terület a településszerkezet alakítását
befolyásoló
barnamezős
területként
nyilvántartott, illetve érinti a már említett távlati
gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának
védelmi zónája.
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A TSZT alapján:
„Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2)
területfelhasználási egységbe egyrészt azok a gazdasági célú területek tartoznak,
amelyek a város iparosodása során, jellemzően a XX. században alakultak ki, és a
rendszerváltozást követően a környezetet terhelő tevékenységeket új
technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, másrészt az elővárosi zónában
kialakuló új munkahelyi területek. Ide soroltak továbbá azok a logisztikai területek is,
amelyek a koncentrált árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási területei,
de közlekedési kapcsolatukat elsősorban a közút adja. Ide tartoznak még az 1 ha
területi nagyságrendet meghaladó elektromos alállomások és gázátadó
állomások, valamint a komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is, így a város
működtetésben is fontos a szerepük. A területen a vegyesség érdekében önálló – a
saját tevékenységhez tartozón kívül – általános irodafunkció is elhelyezhető,
kereskedelmi és szolgáltató funkció kivételesen lehetséges. Beépítési sűrűségük 1,0
- 2,0 közötti érték lehet.”
Jelentős változással érintett terület:
„Összhangban a városfejlesztési koncepcióval, a város belső tartalékterületein
meghatározásra kerültek a fejlesztésre kijelölt, jelentős mennyiségi fejlesztési
potenciállal rendelkező területek. A területek jelenleg részben használaton kívüliek,
részben alulhasznosítottak. A területek belső tagolását, differenciált használatát a
kerületi építési szabályzatban kell meghatározni, a tervezett területhasználattal
összhangban a közlekedési célú területekkel és zöldterületekkel együtt…”
Barnamezős területek funkcióváltásának elősegítése:
„Az elsősorban az átmeneti zónában elhelyezkedő barnamezős területek
megfelelő átstrukturálása, hasznosítása kulcskérdés a kompakt város elvén történő
városfejlesztés szempontjából. A zóna heterogén volta miatt nem cél új
környezetterhelő termelőtevékenységek megtelepedése. A jelentősebb szállítási
tevékenységet vonzó raktározási funkció létesítése csak néhány, jól kiválasztott
helyen fogadható el. Az intenzívebb hasznosítás érdekében ebben a zónában új
funkciók megtelepülésének ösztönzése szükséges. Ez egyrészt a gazdaságfejlesztés
fő irányának megfelelő, jelentős hozzáadott értéket termelő tudás-intenzív
ágazatok nagyszámú és klaszterekbe szerveződő megjelenését jelenti, másrészt
viszont olyan termelő ágazatok jelenlétét is, amelyek környezetbarát technológiát
alkalmazva, de mégis termelő tevékenységet folytatnak. Ezen túl a lakófunkció
megjelenését kell a környezeti szempontból megfeleltethető területeken
szorgalmazni, a szükséges ellátó rendszerekkel együtt. A meglévő épületállomány
felhasználása esetén különleges lakáskínálat is létrejöhet…”
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Gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának védelmi zónája:
„A metró a helyi közösségi közlekedés része, Magyarország esetében kizárólag
Budapesten létezik, az országos érvényű jogszabályok nem tartalmaznak erre
vonatkozó előírásokat.
A Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályának 1974 évi határozata –
Építési korlátozás a metró védelmi zónája által érintett ingatlanokra – meghatározza
az M2 és M3 metróvonalak kapcsán azt a térszíni zónát, melyben a földalatti
építmények biztonsága érdekében építési korlátozás előírása szükséges. Az M4
metróvonal I. szakasza védelmi zónája alapján is meghatározásra kerültek az
érintett ingatlanok.
Az M2 és M3 metró védelmi zónáján belül az altalaj terhelési viszonyait
megváltoztató építkezés csak akkor engedélyezhető, ha a tervezett létesítmény
miatt a metró műtárgyaira átadódó legnagyobb terhelés a meghatározott
előírások szerint elvégzett számítások eredményeképpen a fennálló geológiai
nyomás 3%-ánál kisebb, illetőleg ennél nagyobb érték esetén szakvélemény
bizonyítja az építkezés engedélyezhetőségét.
A metró védelmi zónáján belül csak olyan fúrás végezhető, amely a metró
műtárgyát – bármely irányból – legfeljebb 1 m-re közelíti meg.”
A TSZT fent idézett leírásai alapján megállapítható, hogy a tervezési területen a szállás
funkció kijelölése nem ellentétes a TSZT-vel, bizonyos vonatkozásokban pedig
összhangban van a barnamezős területek elvárt és összvárosi szinten támogatott
átalakulási elképzeléseivel.

FRSZ – 1. melléklet: A területfelhasználási egységek
beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek
A tervezési terület vonatkozásában a tervlap
tartalma gyakorlatilag megegyezik a TSZT
területfelhasználási tervlapjával, de ezen felül az
FRSZ
meghatározza
a
beépítésre
szánt
területfelhasználási kategóriák beépítési sűrűségét
(bs) is, mely érték az érintett Gksz-2 terület
esetében bs: 1.0 (ahol 1.0 a bsá + 0.0 a bsp.). Ez
azt jelenti, hogy az általánosan elhelyezhető funkciók (bsá) számára, 1.0 értéket
határoz meg, míg a kizárólag az épületen belüli parkolás céljára nincs önálló igénybe
vehető érték.
Az FRSZ további mellékletei nem tartalmaznak releváns információkat a tervezési
területtel kapcsolatban.
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzata
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2015.
(X.21.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a Kerületi Építési Szabályzatát,
mely elfogadása óta már többször módosult.
A hatályos KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv (a továbbiakban: SZT) szerint, a
tervezési terület besorolása a TSZT-nek megfelelő, Gksz-2/8 jelű, kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági építési övezet. Ezen kívül az SZT csak a TSZT-ben is jelölt, tervezett
térszín alatti gyorsvasút vonalát jelöli.

A hatályos KÉSZ 2.b. melléklete – Szabályozási terv, védelem, korlátozás, kötelezettség
elemeit tartalmazó tervlapja, a TSZT-vel összhangban jelentős változással érintett
területként jelöli a területet.
A KÉSZ alapján:
„39. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, önálló lakó
rendeltetésű épület nem helyezhető el.
(2) Ahol a terület lakóterülettel határos, vagy attól csak lakóutca választja el, ott a
területen létesíthető üzemi funkció új gazdasági bejárata, és új teherforgalmú kapu
lakóterület felől nem nyitható.
(3) 62 Az építési övezet területén meghatározott rendeltetések számára
elhelyezhető épületek közül csak egy lehet 20 m2‐t nem meghaladó alapterületű.
[…]
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42. § (1) A Gksz‐2 jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül
a) siló, ömlesztettanyag‐, folyadék‐ és gáztároló,
b) építménynek minősülő antennatartó szerkezet a 14. § rendelkezései figyelembe
vételével, és
c) zászlótartó oszlop
is elhelyezhető.
43. § (1) A Gksz‐2/1‐től Gksz‐2/8‐ig számozott építési övezetek területén elhelyezhető
rendeltetések:
a) környezetbarát termelői funkció,
b) kisipar,
c) raktározás, logisztika,
d) kutatás‐fejlesztés,
e) iroda,
f) kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,
g) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet
számára szolgáló lakás.
(2) Kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete legfeljebb 1.500 m2 lehet.
(2a) A tulajdonos és személyzet számára, telkenként legfeljebb 2 db lakó
rendeltetési egység létesíthető.
(3) Szabadtéri anyagtárolás nem megengedett.
(4) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 12.
pontja tartalmazza.”

A KÉSZ fent idézett előírásai alapján megállapítható, hogy a tervezési területen a
szállás funkció kijelölése jelenleg nem lehetséges, mivel a szállás funkció nem szerepel
az elhelyezhető funkciók listájában. Emiatt a KÉSZ módosítása szükséges a terület
vonatkozásában.
A tervezett módosítással kapcsolatban megemlítendő, hogy azt az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 19. § (1) bekezdése sem zárja ki:
„A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.”
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1.3. SZAKÁGI VIZSGÁLATI MUNKARÉSZEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A munkarészek elkészítését a terv jellege és léptéke nem indokolja, mely véleményt a
kerületi főépítész által meghatározott tartalom is alátámaszt. A tervezett módosítás
keretében az érintett telek beépítése, zöldfelületei, közmű adottságai és
környezetvédelmi hatásai érdemben nem változnak.
Közlekedési szempontból a terület megközelítése sem igényel változtatást. A terület
gépjárművel a Torontál utcai főkapun keresztül közelíthető meg, de alternatív
megközelítés biztosítható a jelenleg lezárt Szivattyú utcai kapu felől is. Maga a
rendeltetés-módosítással érintett épületnek pedig közvetlen a Helsinki útra nyíló
gyalogos megközelítése is biztosított.
A terület közművesítettségét az alábbi – a KÉSZ alátámasztó munkarészéhez készült –
ábrák mutatják be, melyeken látszik, hogy a terület közműellátása jelenleg megoldott.

Vízellátás: A Helsinki út mentén DN 400- Csatornázás: A Helsinki út és a Torontál
as ivóvíz főnyomóvezeték (20. sz. zóna) utca mentén egyesített rendszerű
halad.
főgyűjtőcsatorna halad.

Villamosenergia-ellátás:
10
kV-os Gázés
távhőellátás:
nagyhálózattal ellátott területhez tartozik, 10 középnyomású gázvezeték halad a
kV-os földkábel fut a telken és veszi körül, Torontál utca mentén
amely 10/0,4 kV-os transzformátorhoz
csatlakozik.
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2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
2.1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA
Az INCONEX Ingatlanhasznosító Kft. célja a tervezett KÉSZ módosítással, hogy a
tervezési területen, a tulajdoni hányadában lévő, többszintes, a Helsinki útra nyíló,
jelenleg irodaházként funkcionáló épületét a jövőben más célra, nevesítve szállás
célra is hasznosíthassa.
A tervezett módosítás nem jelent majd új építést, csak a meglévő épületen belüli
átalakításokkal számolnak. Az aktuális tulajdonosi elképzelés szerint a tervezett
funkcióbővítés alapján a jelenlegi ~2400 m2 hasznos alapterületen belül ~1200 m2
szállás, ~600 m2 iroda és ~600 m2 „közösségi szint” alakulhat ki. A szálláshely max. ~1200
m2-en valósulna meg, amely átlagosan 12 m2-es két fős szobákkal számolva 200
férőhelyet jelent.
Ugyanakkor az épületben a jövőben megvalósításra kerülő végleges funkcióváltás
kapcsán érdemes kiemelni, hogy „STUDIO INCONEX” megnevezéssel hallgatói
ötletpályázat került kiírásra „Az Inconex Kft. irodaházának átértelmezése” céljával. Az
Inconex Kft. és a BME Építészmérnöki Karának Hazai Korszerű Építészképzésért
Alapítványa (HKÉKA) összefogásában létrejövő hallgatói ötletpályázat célja olyan
tervjavaslatok és ötletek beszerzése, amelyek segítik az épület jövőjéről való további
gondolkozást. A tulajdonosok célja, hogy a ház térsorai alkalmasak legyenek a
fokozatosan átalakuló funkciók befogadására. A pályázat célja, hogy ehhez az
átértelmezéshez nyújtson friss hallgatói ötleteket. A leendő “STUDIO INCONEX” épület
képes lehet akár start-up központként, “hostelként” vagy kollégiumként működni, de
befogadhat más közösségi funkciókat, akár sport- vagy szórakoztató létesítményeket
is. A pályázat ehhez az átalakuláshoz, átértelmezéshez keresi a friss hallgatói ötleteket,
ami mentén az épület kortárs építészeti eszközökkel és korszerű műszaki tartalommal
újulhat meg a meglévő szerkezetek megtartása mellett.
Az ötletpályázat részletei elérhetőek az alábbi linken:
https://epitesz.bme.hu/portfolio/studio-inconex/
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2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A tervezési területen kijelölt Gksz-2/8 jelű, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési
övezet a XX. kerület más területén is alkalmazásra került (szintén a Helsinki út menti
gazdasági területeken), ezért csak akkor nem szükséges a területen új építési övezet
kijelölése, ha az Önkormányzat az összes Gksz-2/8 jelű építési övezetbe sorolt területen
bővíteni kívánja az elhelyezhető funkció körét a szállás funkcióval. Ez egyelőre nem
tervezett, így a hatályos KÉSZ módosítására az alábbi javaslat készült el:
Új Gksz-2/9 jelű építési övezet kerül kijelölésre a tervezési területen, mely építési
övezetnek minden paramétere megegyezik a jelenlegi Gksz-2/8 jelű építési övezettel,
csak ebben az új építési övezetben a szállás funkció elhelyezése is megengedetté
válik. A módosítás keretében a teljes 177877/1 helyrajzi számú telek átkerül a Gksz-2/9
jelű építési övezetbe, így területén megengedetté válik a szállás funkció elhelyezése
is. A módosítási javaslat egyszerűnek tekinthető, mely folytatólagos építési jogokat
biztosít a teljes telken.
A fentiek alapján az alábbi módosítások alkalmazása javasolt.
1. A KÉSZ 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„43. § (1) A Gksz‐2/1‐től Gksz‐2/9‐ig számozott építési övezetek területén
elhelyezhető rendeltetések:
a) környezetbarát termelői funkció,
b) kisipar,
c) raktározás, logisztika,
d) kutatás‐fejlesztés,
e) iroda,
f) kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,
g) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet
számára szolgáló lakás.”
2. A KÉSZ 43. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Gksz‐2/9 jelű építési övezetben szállás funkció elhelyezése is megengedett.”
3. A KÉSZ 1. melléklete 12. pontja az alábbi sorral egészül ki:
Gksz-2/9
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A KÉSZ 2.a. melléklete – Szabályozási terv az alábbiak szerint módosul:
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2.3. SZAKÁGI ÖSSZEFOGLALÓ
A munkarészek elkészítését a terv jellege és léptéke nem indokolja, mely véleményt a
kerületi főépítész által meghatározott tartalom is alátámaszt. A tervezett módosítás
keretében az érintett telek beépítése, zöldfelületei, közmű adottságai és
környezetvédelmi hatásai érdemben nem változnak.
Közlekedési szempontból a terület megközelítése sem igényel változtatást.
Ugyanakkor a tervezett rendeltetés-módosításhoz kapcsolódóan szükséges az OTÉK
(253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről) szerinti telken belüli gépjármű-parkolók kialakíthatóságának
vizsgálata, mely az előzetes becslések alapján az alábbi számítás szerint
maximalizálódhat:
A tervezett funkcióbővítés alapján a jelenlegi ~2400 m2 hasznos alapterületen belül
~1200 m2 szállás, ~600 m2 iroda és ~600 m2 „közösségi szint” alakulhat ki. A szálláshely
max. ~1200 m2-en valósulna meg, amely
átlagosan 12 m2-es két fős szobákkal számolva
200 férőhelyet jelent. Az OTÉK szerint egy
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani
minden 10 férőhely után, kollégiumi szálláshely
esetében, tehát a szükséges parkolószám ilyen
paraméterekkel számolva 20 db. Az OTÉK
előírásai szerint az iroda minden megkezdett 20
m2 nettó alapterülete után egy parkolóhely
elhelyezése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a 600
m2 irodahelyiséghez 30 db parkolóhely kell,
hogy tartozzon. Mindezeket összevetve a telken
belül kb. 50 parkolóhelyre van szükség, amely az
irodaház jelenlegi működéséhez már jelenleg is
biztosított, de szükség esetén a déli telekrészen
tovább bővíthető a telken belül kialakított
parkolófelület.
A fentieken felül, az Önkormányzat 228/2021. (VII.15.) Ök. határozata alapján a
Beruházónak szándéknyilatkozatot is szükséges tennie új parkolóhelyek létesítéséről.
Az épület teljes közműellátása jelenleg is megoldott. Előre láthatólag nem várható a
rendeltetés-módosításból fakadó olyan jelentős többlet-igény, ami a meglévő
közműhálózati kapacitások bővítését igényelné.
Amennyiben az átalakítási munkákhoz kapcsolódóan építési engedélyezési eljárás
lefolytatása válik szükségessé, úgy az építési övezet szerinti építési paramétereket a
mindenkori építési telek/építési övezet területére igazolni szükséges.
A tervezett módosítás nem érint nyilvántartott épített, vagy természeti értékeket.
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2.3. BEÉPÍTÉSI TERV

A tervezett átalakítás új építéssel nem, csak a meglévő épület belső átalakításával és
amennyiben arra szükség lesz, a kapcsolódó infrastruktúra elemek kialakításával jár,
köztük az épülettől délre lévő parkolófelület, mely jelenleg murvás területként
funkcionál.
URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.
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3. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021.(……) önkormányzati rendelete
a Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzati Kerületi Építési Szabályzatáról szóló
26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5.
és 6. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási
szervek, valamint Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselőtestületének
8/2017.
(III.17.)
számú
Pesterzsébet
településfejlesztésének,
településrendezésének, a településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatáról
szóló 26/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 43. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi lép.
„43. § (1) A Gksz-2/1-től Gksz-2/9-ig számozott építési övezetek területén elhelyezhető
rendeltetések:
a) környezetbarát termelői funkció,
b) kisipar,
c) raktározás, logisztika,
d) kutatás-fejlesztés,
e) iroda,
f) kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,
g) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára
szolgáló lakás.”
2. §
A R. 43.§ -a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki.
„(3a) A Gksz-2/9 jelű építési övezetben szállás funkció elhelyezése is megengedett.”

3. §
A R. 1. mellékletének 12. pontja helyébe a jelen rendelet 2. mellékletének 1. pontja lép.

4. §
A R. Szabályozási tervet tartalmazó 2.a. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
a „Módosítással érintett terület határa” jellel lehatárolt területrész vonatkozásában.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
E rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba.

Szabados Ákos
polgármester

Dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

1. melléklet Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat
Képviselő-testületének …/2021. (……) sz. önkormányzati rendeletéhez
SZABÁLYOZÁSI TERV

2. melléklet Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat
Képviselő-testületének …/2021. (……) sz. önkormányzati rendeletéhez
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEI

1.
„12. Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2)
Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke (m2/m2)

Legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke (%)

Általános

Parkolásra
fordítható

3,0

12,0

40

45

0,7

0,0

40

6,0

12,0

35

35

0,5

0,0

SZ

35

6,0

12,0

35

35

1,0

0,0

800

Z

40

3,0

7,5

25

70

1,0

0,0

Gksz-2/4

4000

SZ

40

3,0

12,0

30

60

1,0

0,0

Gksz-2/5

5000

SZ

45

6,0

21,0

25

60

1,0

0,0

Gksz-2/6

5000

SZ

45

6,0

21,0

25

60

2,0

0,0

Gksz-2/7

10000

SZ

60

6,0

12,0

35

35

1,0

0,0

Gksz-2/8

5000

SZ

60

6,0

21,0

25

60

1,0

0,0

Gksz-2/9

5000

SZ

60

6,0

21,0

25

60

1,0

0,0

Kialakítható
legkisebb
telek terület
(m2)

Beépítési
mód

Gksz-2/E

4000

Gksz-2/1

Épületmagasság

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke (%)

Legkisebb

SZ

35

10000

SZ

Gksz-2/2

10000

Gksz-2/3

Építési
övezet
jele

