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I. A TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, ELŐZMÉNYEK 

I.1. A TERVKÉSZÍTÉS KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI 

I.1.1. A tervezési terület lehatárolása 

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. november 12-i ülésén az 560/2015. (XI.12.) számú határozattal döntött a 
Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által 
határolt terület (Bókay-kert) Kerületi Építési Szabályzatának (továbbiakban: KÉSZ) 
elkészítéséről. 

 

1. ábra: A tervezési terület lehatárolása légifotón 

A tervezési terület elsősorban a Bókay-kertet foglalja magába, ami a kerület egyik 
legfontosabb rekreációs területe, továbbá a tervezési területbe – városszerkezeti okokból – 

bevonásra került a Szent Lőrinc kápolna környéke és a kert közvetlen szomszédságában lévő 
kertvárosias lakótömb is. 

A Bókay-kert a kerület sport-szabadidős életében jelentős szerepet játszik, mindemellett 
számos kerületi, iskolai rendezvénynek, tábornak is helyet biztosít. Az elmúlt évtizedek 
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fejlesztései során a Bókay-kertben az egyes létesítmények elhelyezése – a meglévő 

adottságok figyelembe vételével – esetleges módon történt. A területre 2014 februárjára 
elkészült egy, a szabályozási tervet előkészítő programterv, amelyet a Képviselő-testület a 

152/2014. (III.6.) sz. határozattal fogadott el. (A koncepció felülvizsgálata, frissítése 2016 
januárjában megtörtént.) 

I.1.2. A területrendezés tervezési gyakorlatának megváltozása 

A Kormány 2012-ben megalkotta a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletet „A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” (továbbiakban 

Kormányrendelet). 

A Kormányrendelet megalkotásával a településtervezésre vonatkozó előírások helye és 

tartalma megváltozott: 

• Korábban az „1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 

védelméről” (továbbiakban Étv.) határozta meg mind a településfejlesztési 
dokumentumok, mind a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) egyeztetésének és elfogadásának eljárási 
szabályait. E szabályok átkerültek a Kormányrendeletbe (VI. fejezet). 

• Korábban a „253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és 
építési követelményekről” (OTÉK) tartalmazta a településrendezési eszközök 

jelmagyarázatát, amely a Kormányrendelet 6. mellékletébe került. 

A Kormányrendelet – jelen dokumentáció készítésének időpontjában hatályos – átmeneti 

rendelkezései alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 2013. december 
31-ig elfogadott településrendezési eszközök – melyek az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 

(továbbiakban: régi OTÉK) településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével készültek – 2018. december 31-ig alkalmazhatók. Azonban a 2012. 

december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök a régi OTÉK szerint csak 2016. 
december 31-ig módosíthatóak a Kormányrendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint. 

2017. január 1-től a régi OTÉK szerint készült tervek módosítása már csak a Kormányrendelet 
tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. 

A közelmúltban megváltozott jogszabályi háttér szükségessé tette Budapest új 
településszerkezeti tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ) elkészítését is 

a főváros teljes közigazgatási területére. Az új rendezési tervek készítésekor biztosítani kellett 
az összhangot a 2011. szeptember 1-jén hatályba lépett Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Terv (továbbiakban BATrT) módosított rendelkezéseivel és az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) vonatkozó előírásait 

és szabályait is alkalmazni kellett. Az új fővárosi tervek ennek megfelelően a 2014. január 1. 
óta hatályban lévő, módosított OTrT-vel összhangban készültek.  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzata (továbbiakban: PPVSZ) a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzat (FSZKT és BVKSZ) 
alapján készült 2006-ban. A kerület még nem rendelkezik a Kormányrendelet alapján 
megalkotott új egységes szabályzattal. A tervezés alá vont területre vonatkozóan az új KÉSZ 
és a mellékletét képező szabályozási terv már a fent hivatkozott új fővárosi terveknek (TSZT és 
FRSZ) és jogszabályoknak megfelelően készül. 
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I.1.3. A tervkészítés célja 

A terv készítésének elsődleges célja a Bókay-kert – programterv szerinti – fejleszthetőségéhez 
a szabályozási keretek megteremtése, az alábbi fő alapelvek figyelembe vételével: 

• a park ifjúsági és szabadidős funkciójának megtartása; 
• a meglévő és működő funkciók környezetének rendezése, igény szerinti alakítása; 

• a jelenleg alulhasznosított (kopár) területeken az új fejlesztési lehetőségek 
megteremtése; 

• a kert egységes építészeti arculata megteremtésének elősegítése;  
• a meglévő növényzet megőrzése (szükséges helyeken cseréje), újabb zöldfelületek 

kialakítása (elsősorban kertépítészeti terv alapján, a szabályozási terv a beépítésre 
szánt területek – építési helyek – gondos megválasztásával, a terület kötelezően 

zöldfelületként kialakítandó részeinek kijelölésével segítheti a zöldfelületi arány 
megtartását, növelhetőségét); 

• a történelmileg egységes terület újra-egyesítése: a Herrich-Kiss villa bekapcsolása a 
parkba, a Grassalkovich kápolna és környezetének (közpark) funkcionális bevonása; 

• a parkolók számának növelése (a parkon kívül!). 

II.1.4.1. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP  

A tervezés alapját a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által 2016 márciusában 

megküldött földhivatali alaptérkép jelentette. Az állami földmérési adatok felhasználásával, 
helyszínbejárást, valamint légi fotóval történő összevetést követően került véglegesítésre 

(reambulálásra) a tervezés alapjául szolgáló térkép. A földhivatali alaptérkép és a tényleges 
állapotok közötti eltérés elsősorban a Bókay-kert területén volt tapasztalható. 
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II. VIZSGÁLATOK 

II.1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 

II.1.1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

II.1.1.1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre szerepe a településhálózatban, a kerület funkcionális és 

területi kapcsolatai 

A XVIII. kerület Budapest külső kerületei közé tartozik. 

Szomszédos kerületei a XVII., X., XIX., XX. és XXIII. kerület, 
valamint két Budapesten kívüli településsel is határos: 

Gyállal és Vecséssel. A kerület elővárosi elhelyezkedése 
alapvetően befolyásolja a fővároson belül betöltött 

szerepét. A kerület közigazgatási területét több országos 
közúti és vasúti közlekedési elem is érinti (Budapest-Ceglédi 

és Budapest-Lajosmizsei vonal). Fővárosi jelentőségű közúti 
eleme a – szintén a kerületben található – Ferihegyi 

repülőtérre vezető Üllői út. A fővárosi és térségi közlekedési 
elemek jelentős átmenő forgalmat generálnak a 

kerületben, ezáltal súlyos környezeti problémákat okozva. 

A kerület meghatározó fontosságú elemei a közlekedési csomópontok környezetében 

kialakult lokális központok, kerületközpontok is. A XVIII. kerületben számos kulturális, oktatási és 
sportlétesítmény található, köztük van olyan is, ami országos jelentőséggel bír (pl. Országos 

Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriuma). A szabadidő eltöltéséhez, a 
lakó jellegből adódó pihenéshez, rekreációhoz a kerület kedvező adottságokkal rendelkezik. 

Összességében Pestszentlőrinc-Pestszentimre fővárosi szerepköre csekély, szerepe a környező 
települések életében sokkal meghatározóbb. Ez egyrészt a földrajzi adottságokkal (pl. 

Péterhalmi-erdő elválasztó hatása) másrészt a történelmi múlttal magyarázható. A kerület 
fővároshoz csatolása előtt a környező települések lakossága számára gazdag szolgáltatási és 

intézményi háttért jelentett, és jelent a mai napig is. 

II.1.1.2. A tervezési terület helye a kerületben, funkcionális kapcsolatok 

A tervezési terület – a kerület egyik legrégebbi kertvárosi 

jellegű kerületrészében – a XIX. kerület határának 
közelében helyezkedik el. Délről a kerület egyik 

szerkezetileg meghatározó főútja, a Cziffra György utca 
határolja, ami az Üllői útba köt ki, közvetlen kapcsolatot 

biztosítva ezzel a Ferihegyi Repülőtérrel. A tervezési 
területet észak-dél irányban a Margó Tivadar utca osztja 

ketté, amelyen – a fővárosi infrastruktúra-fejlesztések közül 
– a 42-es villamos meghosszabbítása tervezett (a Gloriett-

telepig). A kerületen áthaladó, meghosszabbított villamos 
a csatlakozó területeket felértékelheti, továbbá jelentős 

mértékben javíthatja a kerület lakossága számára 
meghatározó – mondhatni egyetlen – közösségi és 

sportolási helyszínként szolgáló Bókay-kert elérhetőségét is.  
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II.1.1.3. A tervezési terület rövid bemutatása 

A terület Budapest XVIII. kerületének, a török hódoltság utáni, legkorábban betelepült részén, 
a Bókay-telepen található. A kertes házak mentén egyszer csak egybefüggővé válik a kerítés, 

amelyet utcányi szakaszok után tör csak meg egy-egy bejárat. A fal mögött egy 16 hektáros 
park rejlik: a Bókay-kert. A park patinásan hangzó elnevezése egyszerre kötődik egy 

nagynevű orvos famíliához és Pestszentlőrinc várossá fejlődéséhez. 

Az 1700-as évek első felében I. Grassalkovich Antal itt hozta létre a Szentlőrinc pusztai 

majorsági központot. Ebből az időből maradt meg a Kele utca – Cziffra György utca – Margó 
Tivadar utca által határolt tömb déli, „parkos” részén, közvetlen a Cziffra György utca mellett 

a – műemléki védelem alatt álló – Grassalkovich kápolna (1762).  

A Bókay-kert főépülete Pestszentlőrinc második legrégebbi épülete. A birtokosi-majorsági 

gazdálkodás egyetlen megmaradt emléke, melyet az 1870-es évek elején épített Herrich 
Károly, a Tisza szabályozásában jeleskedő vízépítő mérnök és miniszteri tanácsos. A kúria körül 

cselédház és az úgynevezett Tantenburg állt (ebben volt a nagy könyvtár és a gazdasági 
épületrész, benne kocsiszín, présház és lóistálló). 

Herrich Károly halála után (1888) három lánya 
egyenlő arányban örökölte a birtokot. A 

Tantenburg az 1890-es években Herrich Leonie 
és férje, Kiss István építész tulajdonában volt, 

akik az épületre később emeletet húztak, és 
szintén nyaraló lett. Kiss István a kor híres 

építésze volt, aki többek között a János 
Kórházat és a Baross utcai Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikát is tervezte. A birtokon 
lévő Tantenburg épületén ma is meglátszik, 

hogy ő építtette át az előző századfordulón. Az 

épület ma helyi védelem alatt áll. 

Herrich Károly legidősebb lányának, 
Szidóniának a férje Bókay Árpád orvosprofesszor – a neves orvos dinasztia tagja, később 

nagytekintélyű tudóssá vált orvos –, az orvosi kar dékánja volt. 

A nyaralót és a körülötte fekvő birtokot a család egyben tartotta, üvegházat, díszkertet 

alakítottak ki rajta. A gondosan tervezett kert kiválóan alkalmas hely volt arra, hogy művelt 
emberek találkozóhelye lehessen. A terület tágabb környezete mocsarakkal, rétekkel, 

legelőkkel és hatalmas vadászterületekkel tagolt alföldi táj volt. A pusztán, a majorsági 
központban állatlegeltetéssel és mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak, egészen a 

parcellázás megkezdéséig, 1890-ig. 

Herrich Károly halála után az örökösök képviselője Bókay Árpád lett, aki sógórával, Kiss 

Istvánnal sokat tett Pestszentlőrinc önállóságáért.  Mint a terület második legnagyobb 
birtokosának képviselője a kispesti közgyűlésben – sokat küzdött azért, hogy Lőrinc 

közlekedése, villanyhálózata, úthálózata fejlődjön. A család nevében az iskolaépítéshez és 
egy leendő főtérhez, az egyházak számára, majd óvoda létesítéséhez ingyen telkeket 

adományozott a megszületőben lévő településnek. Felesége, Herrich Szidónia – férje 1919-es 
halála után is – sok időt, energiát és nem kevés pénzt fordított a Bókay-kert szépítésére. Több 

helyi kertészt foglalkoztatott, bizonyíthatóan ő ültette a kertben található idős fák nagy részét. 
Korabeli iratok alapján tudható, hogy a jelenlegi park az 1930-as években két telek 

újraegyesítésével jött létre. 

2. ábra: A Herrich-Kiss villa 
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A Bókay-kert az 1951-es államosítás után is megmaradt ifjúsági parknak, amit azóta 

folyamatosan bővítenek, átalakítanak (mindig az adott igényekhez igazodva, de hosszú távú 
koncepció nélkül). Mára a kert felújítása, rendezése halaszthatatlan feladattá vált.  

  



13 
 

II.1.2. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA 

II.1.2.1. A területfejlesztési dokumentumokkal és a területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálata 

A településrendezési és településfejlesztési típusú tervek különböző szintjeit és hierarchiáját, 
egymással való kapcsolatait a 3. ábra mutatja be. Minden alacsonyabb szintű terv – legyen 

az fejlesztési vagy rendezési típusú – a felette álló magasabb szintű terv megállapításait és 
elhatározásait figyelembe véve, azokhoz igazítva készül, így az alacsonyabb szintű tervek 

egyre részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat, 
javaslatokat, és egyre részletesebb előírásokat tartalmaznak. 

 

3. ábra: Tervhierarchia 

Mind a TSZT/FRSZ alátámasztó munkarészei, mind pedig a Megalapozó vizsgálat részletesen 

bemutatja a magasabb szintű terveket, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 
azokhoz igazodva készültek el. Így jelen munka keretében csak a közvetlenül a kerületi szint 

felett álló és a kerületi dokumentumokat ismertetjük a későbbiekben, a vonatkozó 
fejezetekben (Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása; A tervezési terület 

településrendezési tervi előzményinek vizsgálata c. fejezetekben), és kizárólag a tervezés alá 
vont terület vonatkozásában.  
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II.1.2.2. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

A 314/2012. (XI.8.). Korm. rendelet alapján 2015 szeptemberére – egységes szerkezetben – 

elkészültek a kerület új fejlesztési dokumentumai: 

• Megalapozó vizsgálat a fejlesztési dokumentumokhoz 

• Településfejlesztési Koncepció (TK) 
• Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a 462/2015. (IX.29.) határozatával a településfejlesztési dokumentumokat „Dávid 
Károly Terv”-nek nevezte el. 

 

II.1.2.2.1. A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 460/2015. (IX.29.) képviselő-testületi 

határozattal fogadta el a kerület településfejlesztési koncepcióját (továbbiakban TFK). A 
településfejlesztési koncepció hosszú távra (15-20 évre) határozza meg egy város, illetve 

kerület fejlesztésének főbb irányait, a gazdasági, társadalmi és környezeti célkitűzések 
rögzítése és összehangolása alapján. 

A TFK a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos településfejlesztési és 
településrendezési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, 

az Étv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint készült. 

A Kormányrendelet kimondja, hogy „A kerületi településfejlesztési koncepció a fővárosi 

településfejlesztési koncepcióval összhangban készül”. A kerület koncepciója ennek 
megfelelően a főváros hosszú távú fejlesztési koncepciójában (Budapest 2030) 

meghatározott célkitűzések figyelembevételével készült, vagyis a kerület jövőképe és 
célkitűzései a budapesti fejlesztési rendszerbe illeszkednek. (Jelen szabályozási terv az alábbi 

táblázatokban vastagon szedett elemek/célok megvalósulását segítheti.) 

A kerület jövőképe 

N önálló, identitását megtartó kerület, 

N mely a Főváros és a régió szerves része is egyben: erős kerületközpont, új mellékközpont, kiváló, a kerület 
igényeit is kiszolgáló közlekedési kapcsolatok, együttműködve megerősödő összvárosi és regionális 
szerepkörök jellemzik, 

N a repülőtér környezete Budapest várostérségében is jelentős gazdasági vonzerővel bír, 

N minőségi, biztonságos, zöld (kert)városi lakókörnyezet – kiváló életminőséget biztosít, 

N komfortosságát a helyben megtalálható színvonalas szolgáltatások és munkahelyek, valamint a jó 
minőségű, biztonságos és differenciált belső közlekedési kapcsolatok erősítik, 

N népességét környezettudatos, a közösség és az öngondoskodás területén is aktív lakók alkotják. 
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A jövőkép megvalósítását átfogó és horizontális célok szolgálják. A kerület hosszú távon 

három átfogó célt fogalmazott meg: 

A koncepció hosszú távú, átfogó céljai 

N Aktív, sportos, képzett, összetartó helyi társadalom  

N Komfortos és biztonságos, minőségi, zöld (kert)városi lakókörnyezet  

N A helyi, a kreatív-innovatív és a szolgáltató szektor gazdasági szereplői számára egyaránt vonzó 
vállalkozási környezet 

A fejlesztési irányok és célok meghatározásakor szükséges olyan településfejlesztés elveket 

rögzíteni, amelyek minden fejlesztés alapjául szolgálnak, és „átszövik” a célrendszer minden 
egyes elemét, és garantálják a település fejlődésének megfelelő irányát.A horizontális célok 

tehát olyan alapelveket jelentenek, melyek az Önkormányzat fejlesztési filozófiáját is 
meghatározzák. Pestszentlőrinc-Pestszentimre fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében 

kiemelt jelentőségű horizontális célok: 

Horizontális célok 

N  az együttműködés, a térségi, fővárosi, kerületközi, kerületi partnerség 

N a kezdeményező településfejlesztés, valamint 

N a klímatudatosság, fenntarthatóság szemlélete. 

Az átfogó célok együttes figyelembevételével tematikus és területi (rész)célok kerültek 
meghatározásra, amelyek megvalósítása eredményeként a kerület a jövőben alkalmassá 

válik a kitűzött jövőkép elérésére.  

A tematikus célok (T1-T10.) tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy‐

egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok, a város egészére vonatkoznak. A területi 
célok (TR1-TR3.) a település egy vagy több konkrét területet érintő célok (pl. barnamezős 

területek, kerületközpont).  

Tematikus és területi (rész)célok: 

N T1. – Összetartó, lokálpatrióta közösség 

N T2. – Színvonalas közszolgáltatások, fenntarthatóan működő intézményrendszer 

N T3. – Aktív, egészséges és sportos lakosság 

N T4. – Minőségi, energiahatékony, változatos társadalmi-szociális igényeket kielégítő lakásállomány 

N T5. – Rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer 

N T6. – Új, megújuló, jól működő közösségi terek 

N T7. – A kerület igényeit figyelembe vevő fejlett térségi elérhetőség 

N T8. – A helyi mobilitást előtérbe helyező, a külső hálózathoz jól kapcsolódó, fenntartható, környezetbarát 
közlekedési rendszer 

N T9. – Harmonikus épített környezet és minőségi közterületek 

N T10. – Fenntartható és korszerű önkormányzati vagyongazdálkodás 
 

N TR-1. –  Sokoldalú kerületközpont helyben elérhető minőségi szolgáltatásokkal 

N TR-2. – Tudás-, készség- és zöldalapú innovatív gazdaságfejlesztés – megújuló barnamezős területek 
felhasználásával 

N TR-3. – A repülőtér környezete Budapest várostérségének dinamikusan fejlődő gazdasági és 
egészségügyi szolgáltatási övezete 
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II.1.2.2.2. A hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 461/2015. (IX.29.) képviselő-testületi 
határozattal fogadta el a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban ITS). 

Az ITS középtávra (a 2014-2020 közötti időszakra) határozza meg a kerület fejlesztésének főbb 
irányait és konkrét lépéseit az önkormányzat által jóváhagyott hosszú távú településfejlesztési 

koncepció alapján. Eszerint az ITS-ben rögzített városfejlesztési elképzelések egyes elemei 
illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített hosszú távú célokhoz, és a kijelölt 

fejlesztési irányokhoz. 

Az ITS középtávon (2014-2020 között) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat, valamint az azok 

integrált megvalósítását szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. 

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel, és integrált szemléletmódjával elősegítse 
az elkövetkező 6‐8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A városfejlesztés 

sikeressége a legnagyobb mértékben az integrált szemléletmód megfelelő érvényesítésétől 
függ. Vagyis attól, hogy a döntéshozók, beruházók és tervezők képesek-e saját céljaikon, 

érdekeiken túllépve megteremteni a projekt sikerességéhez szükséges integrált fizikai, 
gazdasági és társadalmi környezetet, vagyis az integrált városfejlesztés optimális feltételeit. 

A tervezés során rendkívüli jelentőséggel bír a helyi társadalom és a gazdaság szereplőinek 
folyamatos tájékoztatása, az Önkormányzat és a partnerek közötti intenzív kommunikáció, és 

a résztvevők aktív, támogató közreműködése. A megfelelő kommunikáció (partnerség) 
hozzájárul ahhoz, hogy a kerületben folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok 
finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól – egymással térben és időben összehangoltan 

valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását. 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZI CÉLOK, TEMATIKUS KOMPLEX PROJEKTCSOMAGOK ÉS 
KULCSPROJEKTEK ÉRINTIK: 

Városrészi célok 

T3. – Aktív, egészséges és sportos lakosság 

A kerület jövője szempontjából elengedhetetlen, hogy lakóinak olyan környezetet biztosítson, 

ahol a fizikai, szellemi és munkaerő-piaci aktivitás és az egészséges életmód feltételei helyben 
adottak. 

Az Önkormányzat célja, hogy – saját eszközei felhasználásával, valamint a helyi 
szervezetekkel és intézményekkel való együttműködésen keresztül – a sportolási és rekreációs 

lehetőségek tovább bővüljenek a kerületben, a meglévő infrastruktúrát fejlesszék, ezáltal 
biztosítsák az egészséges életmód feltételeit. 

A középtávú tervek között szerepel a Bókay-kert fejlesztése. 

(Beavatkozások: Rekreációs, sport- és aktív szabadidős infrastruktúra fejlesztése; Meglévő 

sport- és közösségi létesítmények kapacitásának optimális kihasználása) 

T5. – Rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer  

A közterületi zöldhálózat hatékony megújítása ütemezett zöldhálózati-rendszerterv keretében 
valósítható meg. A minőségi zöldfelületi rendszer részei a felújított, funkciójukat megfelelően 

betöltő területi és vonalas jellegű zöldfelületi elemek. A kerületi közparkok és kertek bővítési 
lehetőségei korlátozottak, ezért elsősorban a meglévő zöldterületek védelme és 
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funkcióbővítő fejlesztése szükséges. A zöldterületek megújítása során szem előtt kell tartani az 

újabb fajta rekreációs igényeket (pl. sport- és játékeszközök minden korosztály számára, 
extrém sportok, kutyafuttatók). (Beavatkozás: Közparkok, közkertek, játszóterek optimális 

területi eloszlása, differenciált funkciókínálat kialakítása, fenntartás színvonalának javítása.) 

T6. – Új, megújuló, jól működő közösségi terek 

A kerület közösségi életében kiemelkedő szerepet játszanak a kulturális és közművelődési-
illetve a sportlétesítmények. Ezek fenntartása, a kínálat lakossági igények szerinti bővítése és 

alakítása az Önkormányzat célkitűzései közt szerepel. 

Elsődleges, hogy az itt élő fiatalok szabadidős alternatívái bővüljenek, mivel a helyi kulturális 

és szórakozási lehetőségek korlátozottak. A zöldterületek, rekreációs intézmények 
funkcióbővítése, korszerűsítése révén azok kiváló szabadtéri találkozási pontokká válhatnak a 

fiatalok számára.  

(Beavatkozás: Szabadidős és szórakozási lehetőségek körének bővítése.)  

Tematikus komplex projektcsomagok 

TEM-1. – A kerületi sportélet és szabadidős tevékenységek fellendítése 

Sportinfrastruktúra fejlesztése – sportpályák és ahhoz kapcsolódó infrastruktúra létesítése és 

fejlesztése: 

A Bókay-kert átfogó fejlesztésének folytatása, főbb elemek: 

− a kertben található uszoda fejlesztése több ütemben: tanmedence építése 
− tanuszoda felújítása, kültéri medence építése, élménymedence és kert létesítése 

− a meglévő BMX-pálya rendbehozatala, felújítása 
− további tevékenységek (Herrich-Kiss-villa felújítása és kulturális hasznosítása, kiegészítő 

létesítmények építése, kertrendezés) 

TEM-4. – A helyi közösségi-kulturális élet színesítése, gazdagítása 

A fiatalok részére új hiánypótló szórakozó- és (szabadtéri) közösségi terek kialakítása: a 
lehetséges helyszínek között a Bókay-kert is szerepel. 

Hálózatos projektcsomagok 

HAL-1. – A kerületen belüli közlekedési kapcsolatok javítása, a környezetbarát módok 
előtérbe helyezésével 

Közösségi közlekedés rendszerének felülvizsgálata:  

• Kiemelt figyelem a harántirányú közúti közlekedési kapcsolatok javítására: Dózsa Gy. 

u. – Nemes u. – Királyhágó u. – Nagybánya u. – Péterhalmi út – Gilice tér – Petőfi u. – 
Haladás u. – Csévéző u. – Méta u. – Cziffra Gy. u. – Kele u. – Margó Tivadar u. – Bartók 

L. u. – Lakatos út – Felsőcsatári út (Ipacsfa utca – Lőrinci út – Kisfaludy utca) 
• Csomópontok forgalmi rendjének javítása 

HAL-2. – A közösségi közlekedés szerepének növelése, a kerület elérhetőségének javítása 

A 42-es villamos meghosszabbítása, és – esetleges pestszentimrei továbbvezetésének 

biztosítása esetén – közvetlen vasúti átszálló kapcsolat létesítése Pestszentimre 
vasútállomásnál, vagy annak környezetében. 
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KULCS-2. – A kerület zöldfelületeinek lakosságbarát és fenntartható megújítása 

A projekt átfogó célja a jelenleg nem 
zöldfelületként hasznosított, de távlatban 

közparki funkció betöltésére szánt területeken 
komplex, változatos funkciójú zöldfelületek, 

valamint a meglévő erdősült területeken magas 
rekreációs értékű és közbiztonságú, jól feltárt és 

megközelíthető közjóléti erdőterületek 
kialakítása. 

A projekthez csatolt térkép alapján a tervezési 
terület közvetlen környezetét érintené a Margó 

Tivadar utcán a rekreációs területeket 
összekötő, zöldfelületeken vezetett kerékpárút. 

A projekt tartalmi elemei között szerepel a 
közterületek rendezettségének fenntartása 

(meglévő közterületek, közösségi terek, 
zöldfelületek, stb. folyamatos állagmegóvása, 

karbantartása, szükség szerinti megújítása, új 
pihenőparkok, közösségi parkok létesítése). 

Az ITS zöldterületi fejlesztései között nevesítve sajnos nem szerepel a Grassalkovich-kápolna – 
jelenleg igen kopár – környezete közparki funkcióinak fejlesztése (PPVSZ és TSZT szerint a teljes 

terület közpark övezeti besorolású – lásd. később a hatályos településrendezési eszközök 
ismertetésénél). 

II.1.2.3. Bókay-Kert Fejlesztési terv 

2011-ben az Önkormányzat – mint tulajdonos –, illetve a Bókay-kert kezelését végző, 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. egy koncepció-javaslat készítését határozta el a kert 

területfenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban. Az elhatározásnak megfelelően – az 
érintettekkel, a döntéshozókkal, a kertben működő különböző létesítmények vezetőivel, 

továbbá a lakossággal folytatott többszörös egyeztetések útján – 2014-re elkészült a 
szabályozási tervet előkészítő program. A munka egyeztetése céljából létrehozták a Bókay-

kert fejlesztési munkacsoportot, amely az önkormányzati képviselőkből, a főépítészi csoport 
delegált tagjából és a fenntartást végző Zrt. vezérigazgatójából állt. 

A program felülvizsgálata 2016 januárjára elkészült, amely a 2014-ben készült anyag óta 
megvalósult fejlesztéseket, az újonnan felmerült igényeket, változásokat, illetve a 

munkacsoport által megfogalmazott véleményeket is tartalmazza. 
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4. ábra: Szabályozási Tervet Előkészítő Program - Tervezett helyszínrajz (készítette: Nagy Eszter, Schliszka Csaba) 

 

II.1.2.4. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések a területen 

A településrendezési szerződéseket az Étv. rendelkezései alapján a szabályozási tervek 
készítéséhez kapcsolódóan – a jogok és kötelezettségek meghatározása céljából – köti az 

önkormányzat a költségviselővel. 

A tervezési területen jelenleg nincs érvényben lévő településrendezési szerződés.  
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II.1.3. A TERVEZÉSI TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

A közelmúltban megváltozott jogszabályi háttér szükségessé tette Budapest új 
településszerkezeti tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ) elkészítését a 

főváros teljes közigazgatási területére. Budapest esetében az új TSZT (a rendezési 
szabályzattal együtt) nem csak a korábban hatályos TSZT-t váltotta fel, hanem az egységes 

fővárosi szabályozást biztosító FSZKT-t és a BVKSZ-t is. 

AZ 50/2015. (I.28) Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 

rendelettel jóváhagyott FRSZ az Étv.-ben rögzített követelmények és a főváros 2013 
áprilisában elfogadott új hosszú távú városfejlesztési koncepciójában (Budapest 2030) 

lefektetett célok teljesítése érdekében határoz meg egyes jellemzőket és paramétereket, 
amelyeket a kerületi szabályozás során figyelembe kell venni. 

„A településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban 

foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a 

területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elrendezését meghatározó terv. 

A fővárosi rendezési szabályzat: a fővárosban a 

településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása 

érdekében az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti 

tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a 

fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi 
önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi 

szabályozási elemeket nem tartalmaz.” (Étv. fogalom-
meghatározás) 

Budapest fővárosi kétszintű önkormányzati rendszerű (fővárosi és kerületi szint). A kerületi 
önkormányzatok feladata, hogy a településrendezési szabályokat a fővárosi 

településrendezési terv(ek) alapján elkészítse. 

Tehát a kerület építési szabályzata (KÉSZ) a „fővárosi kerületben az építés rendjét a helyi 

sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet” (314-es 
Kormányrendelet – értelmező rendelkezések), amely a TSZT és az FRSZ alapján készül. 

Az FRSZ a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása 
érdekében az OTÉK, valamint a TSZT-nek megfelelően a területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra 
területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és 

építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

A három fővárosi rendezési eszköz (TSZT – FRSZ – KÉSZ) közötti összhang megteremtését – az 

Étv. előírásaink figyelembevételével – az FRSZ rendeleti szinten biztosítja. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzata (továbbiakban: PPVSZ) a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzat (FSZKT és BVKSZ) 
alapján készült 2006-ban. A kerület még nem rendelkezik a Kormányrendelet alapján 
megalkotott új egységes szabályzattal. A tervezés alá vont területre vonatkozóan az új KÉSZ 
és a mellékletét képező szabályozási terv már a fent hivatkozott új fővárosi terveknek (TSZT és 
FRSZ) és jogszabályoknak megfelelően készül. 
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II.1.3.1. Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) és Fővárosi Rendezési 
Szabályzat (FRSZ) 

Budapest új településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal együtt) a főváros teljes 

közigazgatási területére készült. A településszerkezeti terv hosszú távra szóló terv, 10 évet 
meghaladó időtávlatra készült. 

Az általános - jellemzően szerkezeti típusú, és a területfelhasználással összefüggő – 
témaköröket a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi 

Rendezési Szabályzat közvetíti a kerületi szabályozás felé, a kerületi szintű előírások 
kidolgozásához. 

A TSZT számos, a kerületi terveszközben rugalmasan kezelhető elemet is tartalmaz a Szerkezeti 
terv tervlapjain és leírásában – ilyen például az átmeneti területfelhasználás lehetősége –, 

amelyek részben a területfelhasználás leírásának figyelembevétele során érvényesülnek, 
részben maga az FRSZ tartalmaz ezekre vonatkozó rendelkezéseket, paramétereket. 

 

II.1.3.1.1. Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) 

Budapest zónarendszere 

Budapest térbeli szerkezete öt jól elkülöníthető zónából áll, amit a morfológiai adottságok, a 
várostörténeti sajátosságok és a kialakult beépítési jellemzők és használatok határoznak meg. 

A teljes kerület, így a tervezési terület is Budapest zónarendszerének elővárosi zónájában 
helyezkedik el. 

 

5. ábra: Budapest zónarendszere (forrás: TSZT) 

„Az elővárosi zóna közvetlenül az agglomerációhoz kapcsolódik. A térség egyik fontos 

településszerkezeti szerepe, hogy megakadályozzák - ahol még nem valósult meg - a 
várostest összenövését az agglomerációs településekkel. Fontos cél e zónában a beépítetlen 

területeken a zöldterületek megőrzése, a hiányzó közművek és úthálózati elemek kiépítése, a 
kertvárosi karakter megőrzése mellett. A város határain lévő mezőgazdasági-, erdő- és 

alacsony intenzitású lakóterületek a főváros zöldfelületi rendszerének területileg 
legkiterjedtebb elemei, városökológiai szerepük összvárosi szinten is jelentős. Ezért került 
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lehatárolásra az ún. „zöld gyűrű” fővárosi térsége. A terv javaslata szerint a „zöld gyűrű” 

térségében tervezett munkahelyi területek csak magas zöldfelületi aránnyal alakíthatók ki. 
Emellett a város szélein - és részben a „zöld gyűrű” területén - az erdők megtartása és újabb 

erdők kialakítása a cél.” (Forrás: TSZT leírás) 

1. Területfelhasználás 

A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTŐ TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK FŐBB JELLEMZŐI (TSZT kivonat) 

 

A tervezési terület az alábbi területfelhasználási 
egységekre tagolódik: 

Lke-1 

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

Vi-3 

A területfelhasználási egység funkcionálisan kifejezetten azon intézmények elhelyezését és fejlesztését 
biztosítja, amelyek a szűkebben értelmezett helyi lakosság (pl. városrész, lakótelepi egység) 
igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális ellátását szolgálják, vagy a helyi jelentőségű 
kulturális, hitéleti és sportfunkció számára nyújtanak területet. Helyet biztosíthatnak a komplexebb kis 
helyi központok kereskedelmi, szolgáltatási egységei számára is. 

E területek helybiztosítása a környező lakóterületek ellátása szempontjából fontos, ezért más célra 
való felhasználásuk csak kivételesen lehetséges. Az alapellátás ebben az esetben tágabb 
értelmezésű, nem csak az alapfokú ellátást jelenti. Mivel az intézmények elhelyezése esetében is 
kedvező a vegyes területhasználat, így pl. a középfokú oktatási- és nevelési-, vagy egészségügyi 
egységek, szakrendelők is ide kerülhetnek. A beépítési sűrűségük értéke 0,75 – 2,0 lehet. Az 
alapellátását biztosító intézményeknél is szükségesek a – lehetőleg közcélú – zöldfelületek, ennek 
érdekében a területfelhasználási kategóriára vonatkozóan 20% a legkisebb zöldfelületi átlagérték. 

Zkp 

A területfelhasználási egységbe a 25 hektárnál kisebb zöldterületek tartoznak. Idetartoznak a városi és 
lakóterületi közparkok, közkertek, a jelentősebb fásított közterek és az egyéb szerkezetileg 
meghatározó zöldfelületek. A meglévő közparkokon kívül azon zöldterületek is le lettek határolva, 
amelyek rekreációs használatra jelenleg még nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak (pl. 
alábányászott területek) és/vagy az érintett telkek tulajdonjogi rendezése nem történt meg 
(magántulajdon van). Ezeket a zöldterületeket távlatban alkalmassá kell tenni a közhasználatra, 
illetve a tulajdonviszonyokat is rendezni szükséges. 
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2. Közlekedési infrastruktúra 

 

A területet érintő hálózati elemek: 

Meglévő: 

Cziffra György utca (a térképen Turul utca) és Kele utca – II. 
rendű főút 

Tervezett: 

Margó Tivadar utca – közúti vasút (villamos) felszíni nyomvonal 

Települési szintű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala a Kele 
utcán 

 

3. Az épített környezet értékeinek védelme 

3.a) „A településszerkezeti terv a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően állapítja meg a táj, 
az épített környezet alakításának és védelmének a területfelhasználással összefüggő módját. 

A terv 3. Épített környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal érvényesülő művi 

értékvédelmi, örökségvédelmi elemek szerkezeti tervlap tájékoztató értékű elemként 

ábrázolja a nemzetközi, országos és helyi szinten védett elemeket a jogszabályokban azok 
gondozásáért és nyilvántartásáért meghatározott felelős szervek adatszolgáltatása alapján." 

 

A tervezési területet érintő más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi 
elemek: 

• Műemlék: Grassalkovich kápolna (150257 hrsz.) 
• Nyilvántartott régészeti lelőhely (150230/12) 

3.b) Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 

A tervezési területet a TSZT vonatkozó tervlapjának kategóriái NEM ÉRINTIK. 
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4. Zöldfelület-, táj- és természetvédelem 

A tervlap tájékoztató elemként tartalmazza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény, vagy más jogszabály által védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi 

oltalomban részesülő – földterületeket, vagy értékeket. A tervezési területet egyik kategória 
sem érinti. 

A tervlap a tájékoztató elemek mellett a zöldfelületi rendszer megőrzése és fejlesztése 
érdekében tervi elemeket is tartalmaz. 

 

A tervezési területet érintő zöldfelületi tervi elemek: 

• Településképvédelmi jelentőségű fasor: 
E kategóriákba tartoznak azok a szerkezeti jelentőségű, 
településképi szempontból megtartásra és fejlesztésre 
érdemes egy- vagy kétoldali fasorok, illetve azok a fásítandó 
utak, útszakaszok, amelyek a települési zöldhálózat szerves 
részeként értékelhetők. 

− Meglévő: a Kele utcán és a Városház utcán  
− Tervezett: A Margó Tivadar utcán és a Cziffra György 

utca Margó Tivadar utca és Kiss István utca közti 
szakasza mentén 

 

• A Bókay-kert teljes területe karakterében megőrzendő 
temető, és jelentős zöldfelületű intézményterület. 

 

 

5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

A tervezési területet a TSZT vonatkozó tervlapjának kategóriái NEM ÉRINTIK. 

 

6. Védelmi, korlátozási területek 

 

A tervezési területet érintő védelmi és korlátozási 
területek:Településképvédelmi jelentőségű fasor: 

• 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete (Kele utca) 
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II.1.3.1.2. Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) 

Az FRSZ elsődleges feladata a TSZT által meghatározott területfelhasználási egységek 
beépítési sűrűségének megállapítása. 

„Beépítési sűrűség: a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek 

valamennyi építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási 

egységeknek a köztük lévő, településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével 
növelt területének viszonyszáma.” (OTÉK) 

Az OTÉK alapján tehát a beépítési sűrűséget minden építményszintet számításba véve kell 
meghatározni, vagyis a BVKSZ szabályaitól eltérően a lakossági tárolók és a garázsszintek is 

figyelembe veendők.  Az FRSZ ezért a beépítési sűrűségi értékeket ennek megfelelően 
állapítja meg, továbbá a parkolást célzó, kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló-

területre – a területfelhasználási kategóriának megfelelő – többletértéket számol. 

Annak érdekében, hogy ez a többletérték kizárólag parkolásra (vagyis garázsok létesítésére) 

legyen felhasználható, a beépítési sűrűséget két tényezővel (értékkel) határozza meg: 

• a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók (bsá 

érték), és 
• a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló férőhelyek számára igénybe vehető 

terület (bsp érték). 

A kerületi szabályozás a parkolási többlet értéket tovább szigoríthatja, mind 

nagyságrendben, mind pedig térben. 

 

A tervezési területen érvényes sűrűségi értékek: 

Területfelhasználási 
egység 

FRSZ TSZT 

bs bsá bsp 
Területfelhasználási 
egység zöldfelületi 

átlagértéke 

Lke-1 0,8 0,6 0,2 - 

Vi-3 0,5 0,25 0,25 20% 

Zkp – – – – 

 

Megjegyzés: A tárgyi tervmódosítás tervezési területének lehatárolása az Lke-1: 0,8 (0,6+0,2) jelű lakóterületi 
területfelhasználási egységet megosztja. Az építési övezetek beépítési paramétereinek meghatározásánál a 
területfelhasználási egységek tervezési területen kívüli részét is – a hatályos paraméterekkel – figyelembe kell venni 
úgy, hogy a területfelhasználási egységen belül meghatározott összes építési övezet megengedett szintterülete nem 

haladhatja meg a beépítési sűrűség alapján számított szintterületet. 
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A TERVEZÉSI TERÜLETRE VONATKOZÓ FRSZ KIVONAT 
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II.1.3.2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzata (PPVSZ) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 

60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a kerület Városrendezési és Építési 
Szabályzatát (PPVSZ). A többszörösen módosított szabályzat jelenleg hatályos, egységes 

változatát a 42/2015. (XII.18). sz. rendelettel hagyta jóvá a kerület képviselő-testülete. 

A PPVSZ 1. melléklete az Övezeti tervlap, amely területileg rögzíti a PPVSZ által kialakított 

építési övezeteket és övezeteket (a melléklet tartalmazza az övezeti tervet módosító tervlap 
részleteket is). Az egységes szabályzaton kívül a kerületben 53 db egyedi (részletes) 

szabályozási terv van hatályban (továbbiakban: KSZT-k), amelyek nem fedik le a kerület 
egészét. A PPVSZ hatálya kiterjed a teljes közigazgatási területre, a részletes KSZT-k szöveges 

részei a PPVSZ IV. fejezetébe (az egyes szabályozási tervek területére vonatkozó kiegészítő 
rendelkezések) kerültek beépítésre. (A PPVSZ 8. számú függeléke tartalmazza az önálló KSZT-k 

listáját, a 2015-ös módosító rendelet 3. függeléke pedig tartalmazza a hatályos szabályozási 
tervek területének térképi lehatárolását.) 

A PPVSZ 2. melléklete a „Védelem és korlátozás alatt álló elemek térképe” tervlap, amelyen a 
védelmi és korlátozási intézkedésekkel érintett területek lehatárolása található, a 3. melléklet 

tartalmazza a részletes szabályozási tervlapokat.  

A tervezési területen alkalmazandó szabályozások: 

• A Margó-Tivadar utca – Városház 
utca – Szélmalom utca – Kiss István 

utca – Cziffra György utca által 
határolt területen az egységes PPVSZ 

és annak övezeti tervlapja van 

érvényben. 

• A Kele utca – Margó Tivadar utca – 
Cziffra György utca által határolt 

tömbre a –108-as számú – 42/2015. 
(XII.18.) ök. rendelettel jóváhagyott „A 

42-es villamos meghosszabbítása, a 

Budapest XVIII. kerület, Csapó utca–

Barta Lajos utca–Kinizsi Pál utca–

Margó Tivadar utca menti területre 

(Budapest XVIII. kerület határa és a 

Gloriette lakótelep között) részletes 

szabályozási terv előírásait is 
figyelembe kell venni a PPVSZ 

mellett1. 

Az PPVSZ a BVKSZ-re épül (többek között a keretövezetben meghatározott funkciók, 

paraméterek tekintetében), ezért értelmezéséhez jelenleg még használni kell a hatályát 
vesztett fővárosi szabályzatot. 

  

                                                      
1 Ahogy azt a rendelet száma is mutatja, a 108-as sorszámon nyilvántartott KSZT elfogadásával a terület részletesebb 
szabályozási tervlapja mellett a PPVSZ egységes szerkezetbe foglalása is megtörtént. Így a területre a PPVSZ IV. 
fejezete nem tartalmaz kiegészítő elírásokat, azok közvetlenül az I-III. fejezetekbe épültek be. 

6. ábra: Hatályos szabályozási tervek területének 
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A TERVEZÉSI TERÜLET ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI: 

Jelentős zöldfelületű intézményi terület 

71.§ IZ-XVIII/K építési övezet 

(1) Az építési övezetben elsősorban jelentős zöldfelületű kulturális, oktatási, kereskedelmi, szálláshely-
szolgáltató és irodaépületek helyezhetők el. 

(2) Az építési övezetben az alábbi határértékeket kell alapul venni: 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény 
magasság 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

IZ-XVIII/K 3000 m2 SZ 50% 35% 4,5 m 12,5 m 50% 1,4 m2/m2 

 

Intenzív kertvárosias lakóterület 

Az L4 jelű övezetre vonatkozó általános előírásokat a PPVSZ 37.§-a rögzíti (a BVKSZ előírásaival 

együtt kell alkalmazni). 

44. § L4-XVIII/AT-E építési övezet 

(1) Teljes közművesítettség esetén az építési telken szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 
m2 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását biztosító vendéglátás, kereskedelem célú épület is 
elhelyezhető. 

(2) Az építési övezetben a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek 
közül 

a) járműtároló, 
b) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint 
c) állattartás céljáró szolgáló építmény e rendelet 24. §-ában foglalt előírások szerint 

helyezhető el.” 

(3) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége 14 m, saroktelek esetében 16 m lehet, 
kivéve az olyan már meglévő beépítésű telkeket, melyek megosztva 12 méternél nem kisebb 
szélességgel is megfelelnek a beépítés szabályainak. 

(4) Az építési hely meghatározása: 

a) az előkert mérete 3,0 m 
b) az oldalkert mérete 3,0 m 
c) a hátsókert mérete 6,0 m. 

(5) Új beépítés esetén az előkerti építési határvonal a szomszédos telkek beépítésének előkerti építési 
határvonalához kell, hogy igazodjon. Különböző méretű előkertek esetében a nagyobbhoz kell 
illeszkedni, kivéve, ha azt domborzati, geológiai adottságok vagy egyéb ok (pl. gépkocsi lehajtó 
helyigénye) nem teszi lehetővé, illetve saroktelek esetén. 

 

47. § L4-XVIII/AT-V építési övezet 

(1) Az újonnan kialakítható telek szélessége minimum 14 m, saroktelek esetében minimum 16 m lehet. 

(2) a) Teljes közművesítettség esetén az építési telken szálláshely-szolgáltató épület, legfeljebb 250 m2 
bruttó szintterülettel vendéglátás, kereskedelem célú épület, valamint kisipari és szolgáltató funkciójú 
épület is elhelyezhető. 
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b) Részleges közművesítettség esetén, közüzemi szennyvízelvezetés hiányában az a) pontban 
meghatározott funkciók csak az alábbi előírások együttes teljesülése esetén, kivételes esetben 
helyezhetőek el: 

ba) a szennyvíz kezelés módja környezetvédelmi szempontból igazolt, 

bb) a meglévő, illetve a megépítendő műtárgy kielégíti a műszaki, környezetvédelmi, víz és 
talajvédelmi követelményeket. 

(3) Új épület megvalósítása esetén a főutak menti traktusban, a földszinten lakóhelyiség nem helyezhető 
el, a meglévő épület átalakítása során az érintett helyen a meglévő lakóhelyiség megtartható, de új 
lakóhelyiség nem alakítható ki. 

(4) Az építési övezetben a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények közül 
elhelyezhető 

a) járműtároló, 
b) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint 
c) a lakóutcák mentén húzódó telkeken állattartás céljáró szolgáló építmény, e rendelet 24. §-

ában foglalt előírások szerint. 

(5) Új beépítés a kívánt funkcióhoz alkalmazkodva előkerttel, valamint előkert nélkül is megvalósítható, 
amennyiben a meglévő beépítés figyelembe vételével az építészeti és településképi illeszkedés 
követelményei teljesülnek. 

(6) Az oldalkert mérete 3,0 m, a hátsókerté 6,0 m. 

Az építési övezetekben az alábbi határértékeket kell alapul venni 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény 
magasság 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

L4-
XVIII/AT-E 

500 m2 SZ/O* 35% 35% 3,0 m 6,0 m 50% 0,7 m2/m2 

L4-
XVIII/AT-V 

500 m2 SZ 35% 35% 3,0 m 6,0 m 
50% 

25%NL 
0,7 m2/m2 

NL nem lakóterületi megvalósítás esetén – a PPVSZ véleményezése során a miniszter által adott OTÉK-eltérés alapján. 

* csak a 26. § (11) és (12) bekezdésben foglalt követelmények figyelembevételével alkalmazható a kialakult telekalakzatok 
és a környező beépítés jellege szerint 

A * kitevővel jelölt oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén, amennyiben az építési telek szélessége 14 m-nél 
kisebb, de 12,0 m-nél nagyobb, az oldalkert 4,0 m; amennyiben 12,0 m, vagy annál kisebb, az oldalkert 3,0 méter. Ebben az 

esetben az építménymagasság és az egyedileg számolt átlagos homlokzatmagasság legfeljebb 4,5 méter lehet (PPVSZ 
44.§ (7)) 

 

Zöldterületek 

85. § A zöldterületek általános előírásai 

(1) A zöldterületi övezetekben az OTÉK 27. § (2)-(3) bekezdéseinek, és a BVKSZ 52. § és a 20. számú 
táblázat rendelkezéseit a PPVSZ-ben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3) A zöldterületi övezetekben kialakítandó burkolt felületeket – a közút céljára igénybe vett terület 
kivételével –, amennyiben funkcionálisan más nem indokolt, díszburkolatként kell kialakítani, 
aszfaltburkolat nem alkalmazható. 
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Övezet 
Közhasználat 

elől elzárt 
terület 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

Z-ZKP-XVIII nem alakítható 0% 1% 4,5 m 75% 0,2 m2/m2 

• Az övezetben elhelyezhető a terület fenntartásához szükséges építmény, a vendéglátás, 
pihenés, testedzés és ismeretterjesztés épületei. 

• Közpark kialakítása során a terület minden 150 m2-e után legalább egy előnevelt lombos fa 
telepítendő (a PPVSZ 4. mellékletében foglaltak figyelembevételével). 
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II.1.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

II.1.4.1. Területfelhasználás, funkciók vizsgálata 

V1- Területhasználat és funkcióvizsgálat c. tervlap 

A tervezési terület szerkezetileg az alábbi négy 

nagyobb egységre tagolható: 

1. Intenzív beépítésű kertvárosias lakóterület a 

Városház utca – Makói utca – Margó Tivadar 
utca és Kele utca által határolt tömbön. 

2. A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű 
Általános Iskola Margó Tivadar utcai 

Telephelye (iskolaépület és őrzött parkoló) 

3. A Grassalkovich kápolna és környezete 

(részben rendezett közparki funkció) 

4. A Bókay-kert, amely jelenleg az alábbi 

részekre (funkciókra) tagolható: 
• a Városház utca felőli részen: a fizetős – 

szervezett – tevékenységeknek helyet 
adó létesítmények/területek (sípálya, 

fitness „terem”, szabadtéri színpad, 
parkoló); 

• a terület „szívében” található a Park-központ (főépület és környezete: Tenisz-büfé, 
játszótér, infópavilon, a parkfenntartás melléképülete(i), a kalandpark 

fogadóépülete, ligetes-parkos, rendezett zöldterület, kis tó); 
• a főépülettől északra az Uszoda és strand területe húzódik (területe egészen a 

Szélmalom utcáig kiterjed, megközelítése a Szélmalom utcai 1. (nyugati) bejárat felől 
történik); 

• a Szélmalom utcai 1. bejárattól délre eső területen a Mocorgó Óvoda működik; 
• a Szélmalom utcai 3. (keleti) bejárat környékén helyezkedik el az iskolaépület és 

udvara, a (központi) parkoló, a Nagyrét és a VIP faház (a parkoló északi oldalánál a 
park Szélmalom utcáról nyíló középső, gyalogos bejárata található);  

• a Makói utcától a Tenisz büfé vonaláig beerdősült területsáv húzódik, itt található a 
szabadon használható futókör, a kalandpark – fák között átívelő – „felépítményei”, 

és az egykori nagyméretű – két párhuzamos dongaboltozatos – pince; 
• a Margó T. utcáról (Makói utcai sarok) közelíthető meg a ma még bérlakóházként 

funkcionáló – helyi védelem alatt álló – Herrich-Kiss villa; 
• a Margó T. utca mentén – a Herrich-Kiss villától délre – a kertbe ékelődő 

magántelkek találhatóak (az államosítás után a területből kiszakított 3 db lakótelek); 
• a főépülettől dél/dél-keletre eső területen, egészen a Kiss István utcáig különböző 

sportpályák (teniszpályák, füves focipálya, BMX-pálya) kaptak helyet; 
• a Cziffra György utca és Margó Tivadar utcai „sarokban”, jelenleg még 

funkcióhiányos, közel 3 ha-os kopár terület található. 

(Megj.: A fejezethez tartozó vizsgálati tervlap elsősorban a funkciók megoszlására koncentrál, 

a zöldfelületek részletesebb és pontosabb ismertetését a vonatkozó fejezet tartalmazza.)
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II.1.4.2. Telekmorfológia és telekméret vizsgálata 

V2 – Telekméretek vizsgálata c. tervlap 

A területen található telkek – használatukból adódóan – két nagy csoportra oszthatók: 

− a jellemzően 500-700 m2 közötti lakótelkek, illetve 

− a 10 000 m2-t meghaladó intézményi, illetve közösségi funkcióknak helyet adó telkekre  

A terület mondhatni „kakukktojása” a maga ~80 m2-es területével a Grassalkovich kápolna 

telke (150257 hrsz), ami a 150256/6 hrsz-ú közpark telkében „úszik”. 

Az említett közparkként tervezett, részben rendezett terület két földrészletből áll (150256/6 és 

150256/7 hrsz).  

A Bókay-kertet is két telek alkotja: a ~15 200 m2-es 150230/12 hrsz-ú (déli), és a közel 90 000 m2 

nagyságú 150230/13 hrsz-ú (északi) telek. 

(A terület pontos beépítési adatait „A tervezési terület beépítettségi adatai” c. fejezet 

tartalmazza). 

II.1.4.3. Tulajdonviszonyok vizsgálata 

V3 –Tulajdonviszonyok vizsgálata c. tervlap 

A tervezési terület minden telke belterületi földrészlet. 

A tervezési területen található lakótelkek magántulajdonban, a kápolna (és telke) állami 
tulajdonban van. A terület többi telkének mindegyike (közterületek, a Bókay-kert két telke, a 

kápolna környezetét alkotó két telek, valamint a Darus Utcai Általános Iskola telephelyének 
telke) az Önkormányzati tulajdonban van. 

HRSZ TULAJDONOS (2016)  HRSZ TULAJDONOS (2016) 

150230/13 XVIII. Ker. Önk.  
 

150237 magán 

150230/12 XVIII. Ker. Önk.  
 

150236 magán 

150231 magán 
 

150240 magán 

150232 magán 
 

150241 magán 

150233 magán 
 

150244 magán 

150257 Magyar Állam 
 

150245 magán 

150256/6 XVIII. Ker. Önk.  
 

150248 magán 

150256/7 XVIII. Ker. Önk.  
 

150249 magán 

150256/4 XVIII. Ker. Önk.  
 

150252 magán 

150254 magán 
 

150253 magán 

150251 magán 
 

150235 XVIII. Ker. Önk.  

150250 magán 
 

150482 XVIII. Ker. Önk.  

150247 magán 
 

150483 XVIII. Ker. Önk.  

150246 magán 
 

150229 XVIII. Ker. Önk.  

150243 magán 
 

150228/1 Főv. Önk. 

150242 magán 
 

150255 XVIII. Ker. Önk.  

150239 magán 
 

150258 XVIII. Ker. Önk.  

150238 magán 
 

150394 XVIII. Ker. Önk.  
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II.1.4.4. Beépítési jellemzők (beépítési mérték, szintszám, szintterületi mutató) 

V4 – Beépítési mérték vizsgálata c. tervlap 

V5 – Szintszám és szintterületi mutató vizsgálata c. tervlap 

A tervezési terület beépítettsége alacsony intenzitású, jellemzően földszint/földszint + tetőteres 

épületekkel beépített. A Szélmalom utcai óvoda alagsor+F+1 emeletes, illetve a Margó 
Tivadar utca 122. és 106. házszám alatt található épületek kétszintesek. 

A lakótelkek beépítettsége jellemzően 40% alatti (a 22 telekből 7 telek beépítettsége 0-20% 
közötti). A Darus Utcai tagiskola telkének beépítettsége felülről súrolja a 10%-os határt. A 

Bókay-kert északi telke (150230/13 hrsz) ~5,8%-os beépítettségű, a déli telek jelenleg 
beépítetlen. A Grassalkovich kápolna telkének beépítettsége majdnem 100%-os. 

A tervezési területen a telkek szintterületi mutatója nem éri el az 1m2/m2-es értéket (elsősorban 
a zömében földszintes beépítésnek köszönhetően). 

(A terület pontos beépítési adatait a „Tervezési terület beépítettsége számokban” c. 1. számú 
táblázat tartalmazza). 

II.1.4.5. Épületállag vizsgálata 

V6 – Épületek műszaki állapota c. tervlap 

A vizsgálat az egyes épületeket három kategóriába sorolta: 

• jó műszaki állapotú épület, amely minden tekintetben megfelel a korszerű műszaki 
követelményeknek, apróbb esztétikai hibák előfordulhatnak 

• közepes műszaki állapotú épület, amely több tekintetben megfelelő, azonban– az 
első kategóriához képest – már több használati- és/vagy esztétikai hiányossággal 

rendelkezik, amelyeket lehet és szükséges is lenne korrigálni 
• gyenge műszaki állapotú épület, amely vagy csak gazdaságtalanul, igen nagy 

összegű ráfordítással volna helyrehozható, vagy olyan mértékben rontja a 
városrész képét, hogy bontása jobb helyzetet eredményezne. 

A tervezési területen az épületek többségének műszaki állapota jó, vagy közepes. Rossz 

műszaki állapotú épületek elsősorban a Bókay-kert területén találhatóak, ezek közül is a Kiss 
István utcai iskola épületét és a sípálya melletti Forfa épületeket érdemes kiemelni, melyek 

esztétikailag nagymértékben rontják a kert összképét, és állaguk sem teszi indokolttá a 
jövőbeni megtartásukat.  
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II.1.4.6. A tervezési terület beépítettségi adatai 

 

HRSZ 
TELEK TERÜLET 

(m2) 
BEÉPÍTETT 

ALAPTERÜLET (m2) 
BEÉPÍTETTSÉG MÉRTÉKE 

(%) 
SZINTTERULETI MUTATÓ 

(m2/m2) 

(150255) 6229,18 0 0 0 

(150235) 2836,12 0 0 0 

150230/12 15223,76 0 0 0 

150256/7 1542,65 0 0 0 

150253 634,60 164,67 26 0,26 

150256/4 13507,04 1355,69 10 0,10 

150252 535,45 133,89 25 0,44 

150248 546,59 99,68 18 0,44 

150249 537,89 105,42 20 0,29 

150254 608,35 157,75 26 0,45 

150251 539,15 135,25 25 0,25 

150245 607,38 194,32 32 0,44 

150244 614,65 149,29 24 0,43 

150250 538,49 142,56 26 0,26 

150240 548,65 165,99 30 0,30 

150241 539,98 105,03 19 0,31 

150247 537,08 144,77 27 0,47 

150236 565,27 123,19 22 0,22 

150246 541,13 91,75 17 0,17 

150243 1106,08 231,33 21 0,29 

150237 542,88 185,84 34 0,53 

150239 545,65 185,97 34 0,53 

150230/13 88381,19 5137,08 6 0,06 

150238 563,09 100,32 18 0,28 

150242 534,53 63,98 12 0,12 

150256/6 21268,43 0 0 0 

150257 79,47 76,37 96 0,96 

 

Fontos megjegyezni, hogy a hivatalos földhivatali alaptérképen nem minden épület szerepelt 
(lásd.: tervezési alaptérkép), a méréses/számításos vizsgálatok a reambulált tervezési 

alaptérkép alapján készültek, ezért minimális eltérések lehetnek a tényleges állapotokhoz 
képest. 
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II.1.4.7. Fotódokumentáció 
 
 

  
A Szélmalom utcai 1. bejárat VIP faház a „nagyréten” 

  
A Bókay Árpád tagiskola épülete a kert felől A „Nagyrét”, bal-háttérben az infópavilon épülete 

  
A strand melletti streetball pálya A kerítésen túl a strand terület 
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A Park-központ központi parkja (☺) és az infópavilon „Ahol a kaland elkezdődik…” – a főépület előtti kertrész, 

a fákon a kalandparki „elemekkel” 

  
A Tenisz-büfé épülete és terasza A játszótér 

  
A Park-központi tó, háttérben a teniszpályákkal A főépület észak-kelet felől 
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A főépület Herrich-villa felőli homlokzata A kerti „szerszámos” 

  
A Kalandpark főépülete A kalandpark (egy része), balra az elkerített pinceterület 

  
A sípálya, balra a bob-pálya A Makói utca menti beerdősült terület 
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A futókör egy része, háttérben a Makói utcai kerítés A sípálya melletti Forfa épületek 

  
„Táborhely” a Makói utca menti fák alatt (háttérben a 

Városház utca menti „lyukas” kerítéssel) 
Az uszoda melletti mesterséges tó (háttérben az öltőzővé 

alakított faszerkezetes épület) 

  
A Mocorgó Óvoda és gazdasági épülete a kertből A Szabadtéri színpad 
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A Szabadtéri színpad lelátója Az uszoda épülete 

  
A füves focipálya a teniszpályák mögötti területen A focipálya dél-nyugati oldala – háttérben a Kiss István 

utca menti BMX-pálya „dűnéi” 

  
A BMX-pálya starthelye A Bókay tagiskola „udvara” 
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II.1.4.8. Az épített környezet értékei és problémái 

A tervezési területen található a kerület két műemléke közül a – 15781-es törzsszámon védett –

Grassalkovich kápolna. A kisméretű, barokk, szépen felújított, fazsindelyes fiatornyos kápolnát 
ligetes rét veszi körül. A rét közepén egy dombot alakítottak ki a régi elbontott romokból és a 

KISZ-lakótelep tereprendezéséből. A domb szépen befüvesedett, a környék lakossága az év 
minden évszakban használja (pl.: kutyasétáltatás, szánkózás).  

Szintén a tervezési területen, pontosabban a Bókay-kertben található a kerület csekély számú 
(13 db) fővárosi helyi védelem alatt álló épületeinek egyike, a Herrich-Kiss villa, amely mind 

építészeti, mind pedig történeti értékeit tekintve jelentős szerepet játszik a kerület 
életében/identitásában. Az épület történelmileg a kerthez tartozott, jelenleg bérlakóházként 

funkciónál. Az Önkormányzat megkezdte a szükséges lépéseket a villa kerthez való újra-
integrálása érdekében (elkészült a villa értékvédelmi tanulmánya, a lakók kiköltöztetése 

megkezdődött). A villa – a tervek szerint – a kerület helytörténeti gyűjteményének adna 
helyet, tovább erősítve ezzel a kert kulturális funkcióit. 

A Margó Tivadar utcai tagiskola könnyűszerkezetes épületének megtartása hosszú távon 
átgondolandó. Az iskola telkén, a Margó Tivadar utcáról nyíló fizetős parkoló és „jegyirodája” 

lehangoló látványt nyújt. A parkoló közvetlen szomszédságában, az út mellett található 
gazdasági „épület” (kazánház?) és rendezetlen környezete tovább rontja az utcaképet.  

A Bókay-kert funkcionális sokszínűsége vitathatatlan. Ugyanakkor a használatbeli sokszínűség 
törvényszerűen nem indokolja a „vizuális sokszínűséget” is, sőt! Sajnos azonban a kert 

létesítményeinek elhelyezése/kialakítása esetleges, az éppen aktuális szükségleteknek – és 
rendelkezésre álló forrásoknak – megfelelően, minden egységességre való törekvést mellőzve 

történt. Célszerű lenne a kertet a továbbiakban egy egységes építészeti koncepció (arculati 
terv), illetve kertépítészeti terv alapján fejleszteni tovább, és a meglévő és megtartandó 

épületeket/építményeket ennek az arculati tervnek megfelelően átalakítani, felújítani. (Lehet 
szó akár csupán az egységes színezésről is). Ezt a kohéziót erősítheti a kert egységes 

bútorozása, a burkolatok anyagának és mintázatának használata is, amely akár segítheti is a 
kertben történő – jelenleg problémás – tájékozódást.  

A kert jelenlegi és jövőbeni arculatát is meghatározó eleme a kertet övező 1391 m hosszú, 4 
különböző típusból álló kerítés. 

    

1 
Bontott tégla-
acélrácsos 
szerkesztésű kerítés 

2 
„Lyukas” vegyes 

téglakerítés 3 
Beton lábazatú, 

függőleges 
acélrácsos kerítés 

4 
A Herrich-villa 

kerítése 

A leginkább domináns a teljes kerítéshossz közel felét kitevő, nyers bontott téglából és 

acélrácsokból szerkesztett kerítéstípus [1.], ami néhol alaprajzilag megtörik. (A Kiss István utca 
mentén némi „homlokzati” játék is megfigyelhető, a Szélmalom utcai sarkon pedig kis 

„bástyában” fordul.) A kerítés megőrzendő, felújítandó. A Városház utcai „lyukas” vegyes 
(blokk és nyers) téglakerítés [2.] már az újabb kor „vívmánya”, ugyanakkor egyedi – mókás – 

kialakítása mellett a tájékozódást segítő szerepe miatt is javasolt a megtartásra. A Szélmalom 
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utca beton lábazatú és függőleges acélrácsos kerítések [3.] műszakilag elfogadható 

állapotúak, de esztétikai értéket nem képviselnek. A Herrich-villa kerítése bontott tégla 
alapzatú, a szakaszosan elhelyezett tégla-oszlopok között fa-rácsos „felépítményekkel” [4.]. 

Az egyes kerítésszakaszok cseréjekor (amennyiben sor kerül rá) javasolt a nyers bontott tégla 
és acélrácsos szerkesztésű kombináció használata, azonban – a tájékozódást segítendő – 

valamilyen eltérő „mintázattal”. A villa kerítése felújítandó (vagy újjáépítendő), de 
mindenféleképpen a jelenlegi karakter megtartásával. 

A park arculata szempontjából nem csak az utcák menti kerítések kialakítása a lényeges. A 
parkon belül az egyes funkciók elválasztására különböző elkerítési megoldások születtek (a 

legjellemzőbb a „ketrec-jellegű” elkerítés). Ezeknek szintén egységes, esztétikus kialakítása 
(cseréje) javasolt (az egységes arculati tervnek megfelelően). 

A Bókay-kert – hajdan jobb napokat is látott – pincéje ma balesetveszélyes. Felújítását 
követően itt a park profiljába illeszkedő funkció elhelyezés javasolt. 
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II.2. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

II.2.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A XVIII. kerület Magyarország kistájai közül a Pesti-hordalékkúpsíkság kistájon helyezkedik el, 
amely 115-149 m tengerszint feletti magasságú. A felszín döntő többsége eróziós és deráziós 

völgyekkel tagolt síkság,  az átlagos relief 8 m/km2. A terület alapja a pleisztocén kor elejétől 
képződő dunai hordalékkúp, amely futóhomokkal, löszszerű üledékkel, helyenként pedig 

mészkővel takart. A talajok löszös agyagon képződött homokos vályogtalajok, amely 
alkalmasak mezőgazdasági hasznosításra (erdő, szántó, szőlő). A Dunához kötődő múltról 

árulkodik a felszín közelében megtalálható folyóvízi (homok-kavics) üledék. 

Az éghajlat mérsékelten meleg és száraz, az évi napsütéses órák száma 1910-1940 közötti, 

nyáron 770-780 óra, télen 180 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,6 °C, a nyári félév 
középhőmérséklete 17,0-17,5 °C, a fagymentes napok száma 186 és 196 közötti (jellemzően 

április 10-15. és október 20-25. között). Az évi legmagasabb hőmérséklet 34,0-34,5 °C között 
várható, a legalacsonyabb pedig -11,5 és -14,5 °C között (sokévi átlagok alapján). Az évi 

csapadék mennyisége 520-550 mm között alakul, ebből jellemzően a tenyészidőszakban hullik 
300-320 mm. Évente 30 hótakarós nap valószínű, amikor maximum 15 cm vastagságú a 

hótakaró. Az ariditási index 1,25-1,35 között alakul. Az uralkodó szélirány D-DK-i, sebessége 
átlagosan 2,5-3 m/s. Ez a típusú éghajlat kedvez a szárazságtűrő, nem túl hőigények 

mezőgazdasági kultúráknak. 

A terület a száraz éghajlat miatt jellemzően vízhiányos. Vízfolyás nem érinti a vizsgált területet. 

A talajvíz szintje jellemzően 4-8 m közötti, kémia jellegét tekintve kálcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos, keménysége meghaladja a 25 nk°-ot. Az ártézi kutak mélysége 50 m 

körüli.  

A terület potenciális vegetációjának (nyílt homokpusztagyepek, homoki sztyeprétek, homoki 

tölgyesek, nyáras borókások) helyén zömmel akác –és fenyőültetvények találhatók. Jellemző 
az özönnövények térhódítása: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), 

gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), tájidegen őszirózsa-fajok 
(Aster spp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), kései meggy (Prunus serotina), akác 

(Robinia pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.). 

 

II.2.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

II.2.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Bókay-kert 

A második katonai felmérés (1806-1869) térképlapján látható a területen a Grassalkovich 

Antal által létrehozott Szentlőrinc pusztai majorsági központ. Ebben az időben a kert területén 
gazdasági épületek álltak, valamint ekkor épült a máig megmaradt Grassalkovich kápolna is 

(1762.), amely műemléki védelem alatt áll. 1890-ig (a parcellázás megkezdéséig) a kert 
tágabb környezetét tekintve jellemző volt az állattartás, legeltetés, méhészet, szőlő, zöldség 

és gyümölcstermesztés. A kert helyén és környezetében működő majorsági központ köré 
épült ki később a település. 



50 
 

 

7. ábra: II. katonai felmérés (Forrás: www.mapire.hu) 

A harmadik katonai felmérésen (1882) látható az 1870-es évek elején épület Herrich-Kiss villa 
épülete és az azt körülvevő díszpark. Ebben az időben a park a társadalmi élet jelentős 

színtere volt. A kúriában Herrich Szidónia és Bókay Árpád éltek, akik nyitottak voltak a nehéz 
sorsú emberek és gyermekek felé. 

 

8. ábra: III. katonai felmérés (Forrás: www.mapire.hu) 

Ebben a szellemben nevelték fiukat is, aki haláluk után a villát és a kertet jelképes összegért a 
lőrinci ifjúságnak adta. A későbbi kataszteri felmérés térképlapján már jól látható a terület 

díszpark jellege, a facsoportok és a sétautak hálózata. 
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9. ábra Kataszteri felmérés (Forrás: www.mapire.hu) 

Az 1951-es államosítást követően is ifjúsági parkként funkcionált és napjainkban is fontos 

szerepet tölt be a kerületi fiatalok életében. Mára a park alaprajza átalakult, számtalan 
funkcióval gazdagodott, hogy kielégítse a mai fiatalok igényeit. 

II.2.2.2. Tájhasználat értékelése 

A kert rekreációs/szabadidős központ, több játszótere, sportpályái, strandja és szabadtéri 

színpada vonzza a kerület sportolni és kikapcsolódni vágyó lakóit. A kert a kerület egyik 
legnagyobb kiterjedésű és legjelentősebb zöldfelülete. Számos olyan funkció található itt, 

amely a környező kerületekből is vonzza a lakosokat (strand, kalandpark, sípálya stb.). A park 
vonzáskörzete túlnyúlik a kerület határain, így kiemelkedően fontos rekreációs szerepet tölt be 

a térség életében is. 

II.2.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

Bókay kert 

A tervezési területet érintően a TSZT-ben található meglévő és tervezett településképvédelmi 

jelentőségű fasor, illetve karakterében megőrzendő terület. Mindezek mellett nyilvántartott 
régészeti lelőhely is található a kert területén. A tervezési területen található  Grassalkovich 

kápolna (más néven: Szent Lőrinc kápolna, hszr: 150257) a Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) FŐV. Kgy. rendelet alapján a 

fővárosi védelemben részesülő kerületi objektumok közé tartozik. A kerület Zöldfelület-
gazdálkodási stratégiája alapján a kert faállománya védett. A Tájértéktár (TÉKA) 

adatbázisában további értékes, védendő elemek találhatók a tervezési területen. 

 

  



52 
 

TSZT kivonat 

 

A tervezési területet érintő zöldfelületi tervi elemek: 

• Településképvédelmi jelentőségű fasor: 
E kategóriákba tartoznak azok a szerkezeti jelentőségű, 
településképi szempontból megtartásra és fejlesztésre 
érdemes egy- vagy kétoldali fasorok, illetve azok a 
fásítandó utak, útszakaszok, amelyek a települési 
zöldhálózat szerves részeként értékelhetők. 

 

− Meglévő: a Kele utcán és a Városház utcán  
− Tervezett: A Margó Tivadar utcán és a Cziffra György 

utca Margó Tivadar utca és Kiss István utca közti 
szakasza mentén 

 

• A Bókay-kert teljes területe karakterében megőrzendő 
jelentős zöldfelületű intézményterület. 

 

 

II.2.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A kert a TSZT alapján a karakterében megőrzendő jelentős zöldfelületek közé tartozik, így 

tehát mindenképpen megőrzendő a kialakult, idős faegyedekből álló ligetes karakter. 

II.2.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

Országos és helyi védett természeti érték nem található területén. A területet nem érinti 

nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom sem. 

II.2.3.3. Ökológiai hálózat 

A területet nem érinti az Országos ökológiai hálózat övezete. 

 

II.2.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

A kert környezetét érintő tájhasználati konfliktus a kertet 

körbeölelő utak okozta zajterhelés. Budapest zajtérképén látható, 
hogy a tervezési területet délről határoló Cziffra György út és a 

nyugatról határoló Kele út okoz zajszennyezést. A Cziffra György út 
esetében 10 dB feletti terhelés lép fel, a Kele út esetében 5-10 dB 

közötti a terhelés értéke. 

További tájhasználati konfliktus forrása az a nagyfeszültségű 

vezeték, amely a tervezési terület nyugati oldalán halad, a 
kápolnától nem messze. Vizuálisan nagyon markáns elem, ezen a 

területen a növényzet is jóval lazább szerkezetű, mint a park másik 
felén, így kifejezetten erős vizuális konfliktust okoz ez a 

nagyfeszültségű vezeték.  

  
10. ábra: TSZT kivonat |120 kV 
távvezeték biztonsági övezete 
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II.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

II.3.1. A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

Budapesti viszonylatban nézve kedvező a kerület zöldfelület aránya, hiszen területének 17,5%-
a tartozik zöldterület, vagy erdőterület övezetbe. Rekreációs szempontból kiemelkedő 

jelentőségű a Bókay-kert, mely a kerület mozaikos elrendezésű közparkjainak egyike. A kert 
többfunkciós közparkként használt intézménykert. A  Bókay-telepen található 16 hektáros kert 

közösségi helyszínként funkcionál, valamint több különböző sportolási lehetőséget is biztosít a 
lakosok számára. Található itt „négyévszakos” sípálya, strand és fedett uszoda, kertmozi, 

konditerem, futball-, kosárlabda- és teniszpálya is, valamint a park területén működik a Bókay 
Kalandpark. A használók körében láthatóan népszerű a futópálya is, valamint a kertben 

található olyan nagyméretű közösségi tér is, amely nagyszabású rendezvények megtartására 
is alkalmas (pl.: Majális, Cirkusz, stb). A parkot körülvevő fasor egy része védett, az ilyen 

fasorok jelentik a zöldfelületi rendszer lineáris elemeit, amik összekapcsolják a mozaikszerűen 
elhelyezkedő nagyterületű zöldfelületi elemeket. 

II.3.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek 

A kert egyedülálló rekreációs központ a kerületen belül, a környező terek (pl.: Kossuth tér) 
illetve közjóléti erdős területek (pl.: Péterhalmi erdő) eltérő funkciójú és karakterű zöldfelületek. 

A terek leginkább díszítő értékkel rendelkeznek, míg az erdős területek kirándulásra alkalmas 
helyek. A Bókay-kert funkciókban és kikapcsolódási lehetőségekben gazdag terület, amely 

egyedülálló lehetőségeivel vonzza a kerület és a környező kerületek lakóit is. 

II.3.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A zöldfelületi ellátottságot meghatározza egyrészt a közkertek, közparkok és erdőterületek 

nagysága és térbeli elhelyezkedése, másrészt a településen található zöldfelületek intenzitás-

értéke. 

 

11. ábra: Zöldfelületi ellátottság 
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Budapest zöldfelületi ellátottság 

térképén is látható, hogy a kert 1000 
m-es vonzáskörzettel rendelkezik. 

Látható továbbá, hogy egy olyan zöld 
hálózatba csatlakozik, amely a kerület 

középső és északi részét képes 
kiszolgálni, ugyanakkor így is láthatóak 

a környező, ellátatlan lakóterületek. 

A kert leginkább a fiatalabb korosztály 

körében népszerű, ezen belül is 
leginkább az iskolások igényeit szolgája 

ki (általános- és középiskola). 
Természetesen a strand területe és a 

különböző rendezvények mindenféle 
korosztályt megmozgatnak, de a sport 

funkciók sokasága és az általános 
iskola közelsége miatt a napi használók 

többsége 6-18 év közötti. 

Budapest zöldfelületi borítottság térképén is az látható, hogy a tervezési terület kiemelkedik a 

környezetéből, hiszen a zöldfelülettel borított terület aránya 50-75% között van. Ez is mutatja, 
hogy a környező kisvárosias lakóterületek lakosai számára kiemelkedő jelentőségű 

kondícionáló hatású zöldfelületi elem. 

 

  

12. ábra: Zöldfelületi borítottság 
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II.3.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

A kertben a sokféle területhasználatból adódóan számos funkcionális konfliktus jelentkezik. Az 
időben is és térben is folyamatosan változó terület vizuálisan is sokféleséget mutat. Ökológiai 

szempontú konfliktusok kevésbé jellemzik a területet, hiszen a növényállomány ápolt, 
rendszeresen fenntartott. 

A funkcionális konfliktusok közül kiemelkedik az elzárt és nyitott funkciók közötti ütközés. 
Alapjában véve kerítéssel körülhatárolt az egész Bókay kert, ezen belül pedig bizonyos fizetős 

funkciók rendelkeznek saját lekerítéssel. A Kalandpark vizuálisan határol, kerítéssel nincsen 
körbevéve, hasonló a helyzet a strandfutball pálya esetében is. Ezzel szemben a strand és az 

uszoda, a sípálya, a teniszpályák, a füves focipálya teljesen elzártak. Teljesen nyitott és 
mindenki által használható a szabadtéri színpad, a futópálya, a játszótér illetve az iskola 

udvara is nyitott terület jelenleg. A kápolna környéke is nyitott terület, ugyanakkor a mellette 
lévő iskolaudvar szintén el van kerítve, mellette pedig található egy szintén kerítéssel 

körbevett, őrzött parkoló. Jelenleg a Herrich-Kiss villa és környezete is kerítéssel van 
körbezárva. 

 

 

13. ábra: Az elkerítetlen iskolaudvar 

További funkcionális konfliktust és veszélyforrást jelentenek az elhasználódott, funkciójukat 

vesztett, balesetveszélyes berendezési tárgyak és kerti elemek. 
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14. ábra: Balesetveszélyessé vált szegély 

További konfliktus a belső utak funkcióinak keveredése. Jelenleg több helyről is be lehet 

hajtani autóval a területre, ugyanakkor több olyan rész van, aminek nem megfelelően 
biztosított a gépjárművel való megközelíthetősége, holott indokolt lenne (pl.: szabadtéri 

színpad). 

A burkolatok sokfélesége vizuális konfliktusként is jelentkezik, hiszen ez a sokféleség az alapja a 

terület identitás hiányának. Nincs egységes arculat a burkolatokban, a berendezési 
tárgyakban, s az épített kerti elemekben (pl.: kerítés). A sokféleség zavaró, az elhasználódott, 

idejétmúlt elemek rendezetlen, elhanyagolt hatást keltenek. A kertben az esetleges 
anyaghasználat és formavilág vizuális kavalkádot hoz létre, rendezetlen hangulatot teremt. 

A gyalogos burkolatok anyaga: öntött aszfalt, több típusú térkő, öntött beton. A szegélyek is 
változóak: süllyesztett és kiemelt, helyenként keramit.  

A futópálya faőrleményes kialakítású fa gerenda szegéllyel, a sípálya speciális műanyag 
burkolattal ellátott, a szabadtéri teniszpálya salak burkolatú, a focipálya gyepes felületű. 

A parkolók anyaga zúzottkő és beton gyepráccsal ellátott. 
A szintkülönbséget beton flórakosaras támfalak, zsalukő támfalal, monolit beton lépcső  illetve 

osb lapokból kialakított lépcső hidalja át. 

A kertet kerítés veszi körbe, amely szintén változó anyaghasználatú. Jelentős hosszon a 

Herrich-Kiss villa körüli kerítéstípus jelenik meg: a kerítés alsó kétharmadában téglából falazott, 
fehérre festett, fölső harmadában tégla oszlopok között áttört fa lécekből kialakított kerítés. A 

kertet körbevevő kerítés nagy része (Makói út, Kiss István, Margó Tivadar út mentén), szintén 
téglából falazott (de nem festett), felső egyharmada pedig áttört feketére festett fém pálcás 

kialakítású. A Városház út mentén a kerítés téglából készült, fehérre festett, melynek középső 
részén cca. 1 m átmérőjű kör alakú áttörés található 1,5 m-ként. A Szélmalom út mentén 

beton lábazatos, fém kerítésmezővel épített kerítés található, amely jelemzően világoszöld, az 
óvoda mellett viszont fekete. 

A kerten belül is több típusú kerítés épült: a sípályánál zártszelvény oszlopok között kifeszített 
drótfonatos kerítés; a kalandparknál szintén drótfonatos kerítés található beton oszlopok 
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között; a strand körül zöldre festett fém táblás kerítés; a motocross pálya körül zártszelvények 

közé kifeszített drótháló tölti be a kerítés szerepét. 

A kertben két vízfelület található, mind a kettő kisméretű tófóliával kialakított dísztó. A 

főépülethez közeli kisebb méretű, ebben növényzet nincs, a partján viszont sás csoportok 
találhatók. A másik tó a Szélmalom utca felőli bejárat közelében épült, ebben teknősbékák 

és aranyhalak élnek, nagy részét pedig benőtték a különböző sás és fűfélék. Ezen a tavon 
átvezet egy fa szerkezetű híd is. 

A kertben található játszótéren fából készült játszószerek találhatók, továbbá a futópálya 
menti tornaszerek is fából készült elemek. 

A világítótestek szintén vegyesek: több féle világító poller, magas fénypontú világítótest, két 
eltérő típusú kandeláber található a parkban. 

A parkberendezési tárgyak is vegyesek: több különböző típusú pad, ivókút, kerékpártároló és 
hulladékgyűjtő edény látható a kertben. Kiegészítő elemek: napvitorla, beton ping-pong 

asztal, beton virágládák, fa piknikasztal, labdafogó háló, pollerek. 

Növényzet 

A kert növényállománya beállt, nagyszámú idős faegyed alkotja a lombkoronaszintet. A 
kertben kevésbé vannak jelen a cserjeszint képviselői, néhány fagyal (Ligustrum vulagre) 

sövénnyel találkozhatunk, de egyéb cserjés felületek nem jellemzik a parkot. A zöldfelületeket 
néhány helyen virágágyak tagolják, beton virágtartókban egynyári virágok díszítenek. A két 

tó környezetében díszfüvek találhatók, a Szélmalom utca felőli bejárathoz közeli dísztóban túl 
nagy területet borítanak a sásfélék. 

A kert fő dendrológiai értékét a lomhullató fák adják, nagy számban találhatók a területen 
idős fehér akácok (Robinia pseudoacacia), lepényfák (Gleditsia triacanhtos), nyugati 

ostorfák (Celtis occidentális), juharok (Acer sp.) és hársak (Tilia sp.). A Herrich-Kiss villa 
környezetében még idősebb faegyedek élnek, eperfák (Morus sp.), fehér akácok és nyugati 

ostorfák. A kertet kívülről a Szélmalom és a Városház utcákban fehér akác fasor szegélyezi. A 
kápolna környezetében is néhány idős fehér akác, illetve keskenylevelű ezüstfa-csoportok 

(Elaeagnus angustifolia) és feketefenyő csoportok (Pinus nigra) élnek. A Cziffra György utca 
oldalán fiatal, kettős csörgőfa (Koelreuteria paniculata) fasor szegélyezi a kápolna 

környezetét. Az általános iskola környezetében idős nyárfák (Populus sp.) és hársak a 
jellemzőek.  

Általánosságban elmondható, hogy a meglévő fasorok magas értéket képviselnek, 
melyeknek fenntartása és szükség szerinti pótlása/kiegészítése fontos feladat. A kertben 

található idős, egészséges faállományból is kiemelkednek fokozottan értékes egyedek, 
melyek fajtájuk, habitusuk vagy elhelyezkedésük miatt képviselnek kiemelkedő értéket. Ilyen 

faegyedek a következők: 

− Acer sp. (Juhar): játszótér, uszoda-strand terület, fitneszterem előtt, Városház utca 

mentén a parkon belül, Mocorgó óvoda oldalában. 
− Aesculus hippocastanum (Vadgesztenye): tenisz-büfé előtt, bmx-pálya területén 

néhány fiatal egyed. 
− Betula pendula (Közönséges nyír): Bókay Árpád általános iskola előtt. 

− Celtis occidentalis (Nyugati ostorfa): tenisz-büfé előtt, uszoda-strand területén, 
főépület mögött, Herrich-Kiss villa területén. 

− Gleditsia triacanthos (Lepényfa): nagyréten, tenisz büfé mellett. 
− Morus sp. (Eperfa): főépület mögött. 



59 
 

− Pinus nigra (Feketefenyő): Kele utca mentén facsoport. 

− Populus sp. (Nyárfa): bmx-pálya területén, Grassalkovich kápolna környékén, Darus 
Utcai Általános Iskola területén. 

− Platanus x hybrida (Platánfa): Darus Utcai Általános Iskola kertjének vége, Margó 
Tivadar - Kele utca kereszteződésénél, Mocorgó óvoda területén. 

− Robinia pseudoacacia (Akácfa): tenisz-büfé előtt, főépület előtt, Grassalkovich 
kápolna környékén, Bókay Árpád Általános Iskola mögött. 

− Quercus sp. (Tölgyfa): focipálya mellett. 
− Tilia sp. (Hársfa): Margó Tivadar utca 112. előtt, Szélmalom utcai bejárat környékén. 

 

 A kert területén a fák csoportokat alkotnak, és zárt lombkoronaszint jellemzi ezeket a 

facsoportokat, ennek köszönhetően a kerten belül mélyárnyékos és napos területek váltják 
egymást. Napos terület az iskola előtt és az óriáscsúzli környezetében található, a kert többi 

részét árnyas-ligetes kép jellemzi. A kápolna körüli terület kissé kopár, néhány facsoporton 
kívül más növényzet nem található. A cserjeszint teljes hiánya és a facsoportok kis száma 

miatt ez a terület alapvetően napos, kitett terület. 
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II.4. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

II.4.1. TALAJ 

A talaj helyhez kötött elem, így a talajt ért 
szennyeződések hosszút távon felhalmozódhatnak, 

hatásuk tartós lehet. A talajt és a felszín alatti vizeket 
ért szennyezések a környezetre és az emberekre 

közvetlen veszélyt jelentenek.  

A terület földtani alapja a pleisztocén kor elejétől 

képződő dunai hordalékkúp, amely teraszokat alakított 
ki, a vizsgált terület a folyóvízi üledék III. és V. 

teraszának találkozásánál helyezkedik el. 

A MEPAR (Mezőgazdasági Parcellaazonosító Adatbázis 

) térképe alapján látható, hogy erózió veszélyes terület 
a sípálya területe és a sportpályák közötti rézsűk 

területei. A terület a nitrátérzékeny területek közé 
tartozik.  

 

 

1992 óta működik a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM), amelynek célja a 

talajkészletek jellemzése és a talajállapot időbeni változásainak nyomon követése. Budapest 
jellemzően beépített, urbánus terület, 4 mérőpont található területén. A budapesti talajok 

nagymértékben átalakultak, köszönhetően a sűrű beépítésnek, a mesterséges feltöltéseknek 
és a burkolt felületek egyre növekvő arányának. Mindezen tevékenységek végső soron 

talajpusztuláshoz vezettek a város egész területén, így a vizsgált területen is. 

 

II.4.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Felszíni vizek nem érintik a vizsgált területet és annak közvetlen környezetét. 

A felszín alatti víztípusok közé tartozik a 
rétegvíz, a talajvíz, a parti szűrésű víz és a 

hasadékvíz. A felszín alatti vizek mennyiségi 
és minőségi állapotáról és változásáról a 

monitoring rendszereken keresztül juthatunk 
információhoz. Az emberi tevékenységek 

és területhasználatokon negatív irányban 
befolyásolhatják a felszín alatti vizek 

minőségét.  A felszín alatti vizek 
szennyeződésekre való érzékenységének 

szempontjából a vonatkozó 
kormányrendelet szerint három kategóriát 

különböztetünk meg, amelyek az 
utánpótlódási viszonyok, a földtani közeg 

vízvezető képessége és a kapcsolódó, 
védelem alatt álló területek alapján a 

15. ábra:  https://www.mepar.hu/mepar/ 
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következők: fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny. A kerület az érzékeny 

kategóriába tartozik a módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében. A vizsgált 

területen a talajvíz szintje 8 m-nél mélyebben található. 

 

 

forrás: http://map.mfgi.hu/tvz_1248/ 
 

Az OKIR FAVI adatbázis alapján megállapítható, mely tevékenységek érintik a felszín alatti 
vizeket. Ezek közül a leggyakoribb az üzemanyagtöltő állomások térszín alatti üzemanyag 

tárolása, általában duplafalú üzemanyagtartályokban. 

ÜGYFÉL TELEPHELY TELEPHELY MEGNEVEZÉS 

Shell Hungary Zrt. 

140.SZ. 
ÜZEMANYAGTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS 
 

Gloriett ltp. 
felszín alatti 

üzemanyagtartályok 

 

II.4.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELEME 

A levegő védelméről a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelölését a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet tartalmazza, melynek 

értelmében a szabályozási terület az 1. Budapest és környéke légszennyezési 
agglomerációba tartozik.  A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeire a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
vonatkozik. 

A  XVIII. kerület, így a vizsgált terület esetében is a közlekedési eredetű légszennyezés 
befolyásolja leginkább a levegő minőségét. A kerületben található az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat egyik automata mérőállomása a Gilice téren. Ezen 
mérőállomás adatai alapján a közlekedésből származó légszennyező anyagok (szállópor 

PM10 és kisméretű szálló por PM2,5, nitrogén-dioxid és nitrogén oxidok, ózon) fokozott 
terhelése jellemzi a kerület levegőjét.  
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A közlekedés vonalas létesítményeinek környezetében jelentős levegőminőség romlás 

tapasztalható még a kiegyenlítő hatású zöldfelületek ellenére is. Összességében azonban 
folyamatosan javuló tendencia mutatkozik a gépjárművek kibocsátási értékeinek 

tekintetében, hiszen egyre több korszerű szűrőbendezést alkalmaznak, illetve évről évre 
növekszik a hybrid hajtású és elektromos autók száma is. 

A kerület a Budapesthez viszonyított külső elhelyezkedéséből adódóan, az átmenő forgalom 
nagysága igen magas. A Bókay-kert mellett haladó Czyffra György utca, Kele utca, Margó 

Tivadar utca jelentős napi forgalmat lebonyolító utak, így a park levegőjét érő terhelés 
leginkább ebből az irányból származik. 

 

 

A Gilice téri mérőállomás adataiból kiderül, hogy kén-dioxid tekintetében alacsony értékek 

tapasztalhatók a kerületben, hiszen a kén-dioxid jellemzően ipari tevékenységek folyamán 
keletkezik, ilyen jellegű tevékenység azonban nem folyik a kerületben. 
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A közúti közlekedésből származik a nitrogén-oxidok jelentős része, az OLM jónak minősítette a 

nitrogén-oxid szennyezettséget.  Összességében is folyamatos csökkenés tapasztalható, 
köszönhetően a fejlődő technikának és a szigorodó szabályozásnak. 
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A szén-monoxid szennyezés tekintetében az OLM kíváló kategóriába sorolta a Gilice téri 
mérőállomás által mért adatokat.  

 

 

 

 

 

Az ózon és a szálló por (PM10) jó, míg a kisméretű szálló por (PM2,5) megfelelő minősítést 

kapott az OML szerint. A talaj közeli ózon értéke  más Budapesti mérőállomások értékeihez 
képest is magasnak mondható, jellemző a napi határérték túllépés, ez a 2014-es éveben 7-

szer fordult elő. A talaj közeli ózon másodlagos szennyező forrás, hiszen két fontos tényező 
szükséges a létrejöttéhez: egy elsődleges szennyező forrás (közlekedés, tüzelés), és napsütés. 
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A szálló por ezzel szemben elsődleges szennyező forrás, hiszen közvetlenül a közlekedésből 
származó szennyező anyag. A 2014-es évben a Gilice téri mérőállomás adatai 7-szer érték el 

a tájékoztatási küszöböt (>75 µg/m3) és egyszer átlépték a riasztási küszöböt (>100 µg/m3). 
Összességében azonban hosszútávon minden légszennyező anyag tekintetében csökkenés 

tapasztalható a korábbi években mért adatokhoz képest. 

 

Forrás: 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján 
(http://levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2014_automata_ertekeles_v2.pdf) 
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II.4.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A vizsgált terület esetében a zajhelyzetet a közúti közlekedésből származó zaj határozza meg. 
A terület déli oldalán elhaladó Cziffra György utca és a keleti oldalon található Kele utca 

okoznak zajkonfliktust. Ezen utak mentén mind nappal, mind éjjel 5-10 dB körüli terhelés 
tapasztalható. 
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Vasútvonal nem halad a terület közelében, így vasúti közlekedésből származó zajterhelés 

nem érinti. 
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Üzemi zajkibocsájtás a Cséry telep és a Kispesti vasútállomás által éri a vizsgált területet, ez a 

zajszint olyan alacsony (35 dB alatti), hogy nem okoz konfliktust. 
Ü
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Budapest zajtérképén a Liszt Ferenc repülőtér okozta zajterhelés nem látható, ám mivel a 

kerületben található, így az itt keletkező zajok érintik leginkább a vizsgált területet. Repülésből 
adódó zaj tehát terheli a vizsgált területet, ám a mértéke nem okoz konfliktust. 

Forrás: http://www.bud.hu/budapest_airport/fenntarthatosag/kornyezetvedelem/zajterkep 
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A környezeti zajt okozó tevékenységek és létesítmények működése során a zaj-és 

rezgésterhelésre a 284/2007. (X.29) Kormány rendelet vonatkozik. A 91/2015. (XII. 23.) FM 
rendeletben foglaltak hatályosak a zajkibocsátási határértékek megállapítására, a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet módosítására.  

A kerület önálló rendelettel szabályozza a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, 

illetve közterületi rendezvények keretén belüli tevékenységek okozta zaj- és rezgésterheléssel 
járó tevékenységeket (39/ 2008. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról). 

II.4.5. HULLADÉKKEZELÉS 

A fővárosban a hulladékgyűjtés és hulladékkezelés alapvetően a Fővárosi Önkormányzat 
feladata. Az FKF Zrt. biztosítja a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását, vagyis a települési 

szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását valamint kezelését. 

A keletkező hulladék eredet szerint megoszlik kommunális hulladékra, termelési hulladékra, 

csomagolási hulladékra, szerves (kerti) hulladékra, valamint inert (bontási-építési) hulladékra. 
Másik csoportosítás a veszélyes és nem veszélyes hulladékok megkülönböztetése. A hazai 

hulladékgazdálkodás a hulladékról szóló törvényen alapul, továbbá a környezetvédelemért 
felelős miniszter hatáskörében a hulladékgazdálkodásért, a nemzeti fejlesztési miniszter a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységéért és a díjmegállapításért 
felel. Budapesten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Fővárosi Önkormányzat 

biztosítja, a közszolgáltatóval, azaz FKF-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés útján.  
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A Fővárosi Önkormányzat az FKF Zrt-vel 2015-re Budapest egész területén kiépítette a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtő rendszert a papír, fém és műanyaghulladékokra. A fejlesztés 
által több helyen visszavonhatóvá váltak a problémásan üzemelő szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek, csökkentve ezzel a közterületek szennyezettségét, gazdaságosabbá téve az 
üzemeltetést. 

Budapesten napjainkban közel 600 szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, melyek közül 16 
található a XVIII. kerületben, ezek közül pedig kettő helyezkedik el a vizsgált terület 

közelében, egy a Goroszló és Margó Tivadar utca sarkán, egy pedig a Szentlőrinc-telepen, az 
Iker téren. Ezeken a szigeteken ötféle újrahasznosítható csomagolási hulladék bedobására 

van lehetőség (papír, műanyag, fém, színes üveg, fehér üveg). 

Jelenleg Budapesten 15 hulladékgyűjtő udvar működik, ezek közül egy a XVIII. kerületben 

található. Itt díjmentesen le lehet adni a szelektíven gyűjtött hulladékot, leadhatók továbbá a 
veszélyes hulladékok és a veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékok (elhasználódott 

háztartási gépek, elektronikai hulladékok, fénycsövek és világító testek, szárazelem, használt 
sütőzsiradék és göngyölege, fáradt olaj és göngyölege, használt akkumulátor). Mindezek 

mellett a XVIII. kerületi gyűjtőudvarban elhelyezhető a kerti zöldhulladék és az építési törmelék 
is. 

 
Forrás: http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar 

A kerület vonatkozásában fontos megemlíteni a Cséry telepet, amely 1890 és 1914 között 

működött Pestszentlőrinc és Pestszentimre határában. A területen nagymennyiségű hulladék 
halmozódott fel, amelynek kezelése a vállalkozás anyagi helyzete miatt nehézségekbe 

ütközött. A vállalkozás felszámolása után a főváros folytatta a területen a hulladékgyűjtést. A 
lerakott hulladék szennyező hatása a mai napig is kimutatható, ezért a lerakó kármentesítése 

kiemelt feladat. A Cséry telepen a tényfeltárás megtörtént, a tervezett beavatkozás célja a 
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korábbi gazdasági tevékenységből visszamaradt problémák megoldása, a terület 

kármentesítése, helyreállítása és a későbbi használat előkészítése. A kármentesítés nem érinti 
a tervezési területet. Napjainkban az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi 

Kft telephelye található a területen, évi 70 000 tonna települési szennyvíz tisztításából 
származó iszap szállítására (nem veszélyes hulladék, hulladékkód 190805) van engedélyük a 

Cséry telepre. (Forrás: http://web.okir.hu/sse/group=FAVI) 

A XVIII. kerület rendeletben határozza meg (Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati 
rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a 

fák védelméről) a köztisztasággal kapcsolatos szabályokat, a fák védelmének szabályait. Az 
önkormányzat rendelkezik Környezetvédelmi Alappal és Faültetési Alappal is. 

II.5. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ 
VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

II.5.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

A kerületet alábányászott, illetve jelentősebb alápincézett területek nem érintik, kedvezőtlen 

morfológiai adottságú, csúszásveszélyes terület nem található. 

A Magyar Állami Földtani Intézet Építésalkalmassági térképe alapján a Bókay-kert területén 

található nagyrészt kőzetlisztes, homokos, kisebb részben homokos kavicsos terület alkalmas 
4-5 szintes beépítésre. 

 

 

forrás: http://map.mfgi.hu/mernokgeologia/ 
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II.5.2. TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK 

Az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság adatai alapján a kerületben négy veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem működik. Ebből három alsó (Agroforrás Kft., Budapesti Erőmű Zrt. 

– Kispesti Erőmű, Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft.), egy pedig küszöbérték alatti 
(Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.). A tervezési 

területet tevékenységből adódó korlátozás nem érinti.  

 

II.5.3. VÁROSI KLÍMA 
A XVIII. kerület a főváros mezoklimatikus körzetrendszerében a kerületközpont térségében 

mesterséges alapú, vegyes beépítésű átmeneti, illetve a külső, kertvárosias kerületrészeken 
városi hatás által kissé módosított síksági, térségileg enyhén szennyezett klímatípusba tartozik. 

A kerületben, elhelyezkedéséből fakadóan, nem érvényesül a belvárosi területekre jellemző 
hősziget-hatás, így a magas zöldfelületi arányú lakóterületeknek és a jelentősebb 

zöldfelületekkel rendelkező külső területeknek köszönhetően az átlaghőmérséklet tavasszal 3-
4 °C-kal, míg nyáron 4-6 °C-kal alacsonyabb, mint az előbbi területeken.  

 

A felszínhőmérséklet és a városkörnyéki átlaghőmérséklet különbsége (℃) 

Budapest felszínhőmérsékleti anomáliájának átlagos júniusi szerkezete délutáni időszakban 2013-ban 
(műholdfelvételek alapján) 

Forrás TFK-ITS 
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II.6. KÖZLEKEDÉS 

II.6.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

II.6.1.1. Nagytérségi kapcsolatok 

A tervezési terület Délpest egy sűrűn lakott, a szomszédos településekkel teljes mértékben 

összeépült városrészében helyezkedik el, közvetlen közúti megközelíthetőségét a XVIII. kerület 
főútvonal-hálózata (Üllői út, Ferihegyi repülőtérre vezető út, Nagykőrösi út) biztosítja. A kerület 

gyorsforgalmi kapcsolatait adó M0 autóút a tervezési területtől kb. 5 km távolságban, az M5 
autópálya 2,5 km távolságban található. A fontos térségi kapcsolatokat adó Üllői út (I. rendű 

főút), valamint a Nagykőrösi út (II. rendű főút) 1 km távolságon belül elérhető. Ezek az 
útszakaszok nemcsak a térség szomszédos településeihez biztosítanak közvetlen közúti 

kapcsolatot, de keleti országrész nagyobb városainak irányába is (Szolnok, Kecskemét, 
Szeged, stb.). A gyorsforgalmi utak további közvetlen országos és nemzetközi úthálózati 

kapcsolatot jelentenek.  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre vasúti kapcsolatát két vasúti fővonal a 100. és a 142. sz. vonal 

biztosítja. 

A 100. sz. (Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza) vasútvonal Budapest területén a 

Ferihegyi gyorsforgalmi úttal párhuzamosan halad, a tervezési területtől kb. 3 km 
távolságban. Ebből a vonalból ágazik ki Kőbánya-Kispest vasútállomásnál a 142. sz. 

(Budapest – Lajosmizse - Kecskemét) vasútvonal, amely a vizsgált terület legközelebbi vasúti 
kapcsolatát jelenti a Kispest, Pestszentimre-felső és Pestszentimre megállóhelyekkel. (A 100. sz. 

vonalból Szemeretelepnél kiágazó vágányon, amely a Vág utcával és a Kőrös utcával 
párhuzamosan halad személyszállítás nem történik.) 

II.6.1.2. Kistérségi kapcsolatok 

A tervezési terület kistérségi (és kerület-közi) kapcsolatait a fővárosi főúthálózat fent felsorolt 
elemein keresztül elérhető útjai és a helyi gyűjtőutak biztosítják (Méta utca, Margó Tivadar 

utca, Cziffra György utca, Péterhalmi út), amelyek igénybe vételével a város minden 
területéről és a szomszédos településekről is jól megközelíthető a tervezési terület. 

Közösségi közlekedési kapcsolatok: 

Fontos kerület-közi kapcsolatokat biztosítanak a XVIII. kerületben haladó villamos és 

buszjáratok, amelyek a Határ úti metrómegállóhoz, illetve a KÖKI végállomáshoz 
közlekednek. 

Nagy utasforgalmú villamosvonal az Üllői út mentén haladó 50-es villamos (Határ út – Béke 
tér) és az arra ráhordó, (valamint a KÖKI-hez közlekedő) 36, 93, 182, 193, 198, 236, 900, 980 jelű 

autóbuszjáratok. 
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II.6.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

II.6.2.1. Úthálózat 

A tervezési területet északról a Városház utca, keleti oldalról a Szélmalom utca és a Kiss István 

utca, délről a Cziffra György utca, nyugatról a Margó Tivadar utca és a Kele utca határolja. A 
területen áthalad a Margó Tivadar utca déli szakasza és egyirányú, korlátozott sebességű 

lakóutcaként a Makói utca.  

► Margó Tivadar utca 

Útkategória: B.V.c.C. (belterületi gyűjtőút) 

A 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, kétoldali járdával kiépített gyűjtőút mentén 

kerékpárút halad, amelyet korlát választ el az útpályától. Jelentős méretű zöldsávok is 
találhatók az utca mentén. Az úton menetrendszerinti autóbuszjáratok is közlekednek. Az 

útpályát mindkét oldalon süllyesztett szegélysor határolja. Az út vízelvezetését nyílt árkok 
biztosítják, bár egyes szakaszokon (különösen a Kele utca és a Cziffra György utca közötti 

szakaszon) ennek már csak halvány nyoma maradt. A buszmegállók kiemelt járdaszigettel 
épültek. 

A kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában találtak szerint a Margó Tivadar utca 
forgalmi terhelése 5000 Ejm/nap.  

► Kele utca 

Útkategória: B.IV.b.C. (II. rendű főút) 

A 2x1 forgalmi sávval, süllyesztett szegéllyel, aszfaltburkolattal kiépített gyűjtőút mentén 
kerékpárút halad (Margó Tivadar utca – Goroszló utca), járda nincs kiépítve egyik oldalon 

sem. Az útszakasz széles zöldterületek között halad, mindkét oldalán nyílt árokkal, amelyek 
közül a nyugati oldalon lévő gyephézagos betonelemekkel burkolt. Jelentős méretű 

zöldsávok találhatók az utca mentén. Az úton menetrendszerinti autóbuszjáratok is 
közlekednek.  

► Cziffra György utca 

Útkategória: B.IV.b.C. (II. rendű főút) 

A gyűjtőút mentén jelentős forgalmat generáló kereskedelmi létesítmények találhatók, ezért 
széles útpályával, 2x1 forgalmi sávval és hosszú szakaszokon kanyarodó sávval kiépített 

aszfaltburkolatú útszakasz, amelyet süllyesztett és kiemelt szegély felváltva határol. Egyoldali 
járda csak egyes szakaszokon épült ki. Az útszakasz vízelvezetése egy-, illetve helyenként 

kétoldali árokkal megoldott. Az útszakaszok menetrendszerinti buszjárat közlekedik.  

► Kiss István utca 

Útkategória: B.VI.d.D. (belterületi kiszolgáló út) 

Egyoldalon beépített, forgalomcsillapítással működő lakóutca, amelyben 30 km/h 

sebességkorlátozás érvényes. Keskeny (4 m széles) aszfaltburkolata mentén futó betonelemes 
folyóka szolgál vízelvezetésül. Egyoldali járdával, zöldsávokkal kiépített útszakasz, amelynek 

Cziffra György utca felé eső végén térkővel burkolt, megfelelő méretű forgalomcsillapító 
bordát helyeztek el.  
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► Szélmalom utca 

Útkategória: B.VI.d.D. (belterületi kiszolgáló út) 

Keskeny, 4 m széles aszfaltburkolatú útpályával, kétoldali zöldsávval és járdával kiépített 

lakóutca, amelyben térkővel burkolt forgalomcsillapító bordákat is elhelyeztek a Bókay-kert 
intézményeinek bejáratánál. Az útszakasz vízelvezetését kétoldali, sekély folyóka hivatott 

biztosítani. 30 km/h sebességkorlátozás érvényes az utcában. 

► Városház utca 

Útkategória: B.VI.d.D. (belterületi kiszolgáló út) 

2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal kiépített, keskeny zöldsávokkal és kétoldali járdával 

ellátott útszakasz, amely a 30 km/h sebességkorlátozású övezetbe tartozik. Térkővel burkolt 
forgalomcsillapító bordák is épültek az útszakaszon. Az útpálya víztelenítésére nincs kiépítve 

csatorna és nyílt árok sem található az utcában. A burkolatot kiemelt szegélyek határolják 

► Makói utca 

Útkategória: B.VI.d.D. (belterületi kiszolgáló út) 

Egyirányú forgalomra kijelölt, aszfaltburkolattal kiépített, kétoldali zöldsávval határolt 

lakóutca, amelyben a házsor mellett egyoldali aszfaltjárda található.  30 km/h 
sebességkorlátozás érvényes az utcában. Az útszakasz víztelenítése nem megoldott. 

II.6.2.2. Forgalmi rend 

A terület két legnagyobb forgalmú gyűjtőútjának csomópontja körforgalomként kiépített 
(Kele utca – Cziffra György utca – Goroszló utca csomópont). Ez a forgalombiztonság 

szempontjából megfelelő megoldás a gyalogosok és a kerékpárosok számára is biztonságos 
keresztezési lehetőséget adhatna, de a gyalogosok és kerékpárosok átvezetésére a 

csomóponttól távolabb kerül sor.  

A Cziffra György utca és a Margó Tivadar utca kereszteződésében jelzőlámpás 

forgalomirányítás található, ami önmagában biztonságos keresztezési megoldás, de a kb. 
160 m távolságban kiépített körforgalommal nehezen működik együtt nagyobb forgalmi 

igény esetén. 

A tervezési terület egyéb csomópontjaiban a jelzőtáblás forgalomirányítás jellemző. A 

határoló lakóutcákban 30 km/h sebességkorlátozás érvényes. Ezeken az útszakaszokon 
forgalomcsillapító bordákat is kiépítettek.  

A tervezési terület átnézeti kitekintő úthálózati térképet a KV-1., közvetlen úthálózatát a KV-2., 
a határoló utak jellemző keresztszelvényeit a KV-3. sz. tervlapok szemléltetik. 

II.6.2.3. Településüzemeltetési szolgáltatások – utak kezelése 

A tervezési területet érintő útszakaszok közül a Margó Tivadar utca, a Kele utca és a Cziffra 

György utcák közútkezelője a Budapest Közút ZRt., mivel az úton közösségi közlekedést 
szolgáltató járművek is közlekednek. A terület egyéb utcáinak üzemeltetője, kezelője 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata. A gyűjtőutakon haladó 
menetrendszerinti autóbuszjáratokat BKK ZRt. megbízásából a BKV ZRt. üzemelteti.  
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II.6.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS (KÖZÚTI ÉS KÖTÖTTPÁLYÁS KAPCSOLATOK) 

A tervezési terület megközelíthetősége közösségi közlekedés járataival jónak ítélhető. A város 
déli, délkeleti részei is megközelíthetők közvetlen autóbusz-járatokkal, amelyek csúcsidőben 

10 percenként, a többi napszakban 20 percenként közlekednek. 

Megállóhelyek a tervezési területen, vagy annak közelében: 

− Margó Tivadar utca 
− Kinizsi Pál utca 

− Fiatalság utca 
− Szent Lőrinc-telep 

A tervezési területet érintő közösségi közlekedési járatok: 

Autóbusz-vonalak: 

  36:  Pestszentlőrinc vasútállomás – Csepel, Csillagtelep  

136E: Havanna utcai lakótelep – Kőbánya-Kispest Metrómegálló 

198: Rákoscsaba – Újtelep, Tóalmás utca – Dél-pesti Autóbuszgarázs 

236:  Vecsés, Market Central Ferihegy - Havanna utcai lakótelep (körjárat) 

236A: Ganztelep, Mednyánszky utca - Havanna utcai lakótelep (körjárat) 

900: Liszt Ferenc Airport - Dél-pesti Autóbuszgarázs 

980: Rákoskeresztúr, városközpont - Dél-pesti Autóbuszgarázs 

Ellátottság mértéke 

A tervezési terület (Bókay-kert) kb. 95 %-ig közösségi közlekedéssel ellátott területnek 
tekinthető, 300 m gyaloglási távolságot feltételezve a megállókig, mert csak a Szélmalom 

utca és a Kiss István utca egy rövid szakaszát nem fedik le az ellátottsági körök.  

A tervezési terület és környezete közösségi közlekedési hálózatát, illetve ellátottságát a KV-4. 

sz. tervlap szemlélteti. 

 

II.6.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A tervezési terület gyalogos közlekedési szempontból jól megközelíthető, minden utcában az 

igényeknek megfelelő szélességű járdák határolják az útpálya egy- vagy két oldalán. A 
közösségi közlekedés megállóhelyei jól megközelíthetők. A terület sík, így a gyaloglás feltételei 

minden korosztály számára adottak.  A nagyobb forgalmú gyűjtőutakon kijelölt 
gyalogátkelőhelyek segítik az útpályák biztonságos keresztezését. 

Budapesten az elmúlt években folyamatosan nő a kerékpárosok száma és bár a tervezési 
területen a Margó Tivadar utcában és folytatásában, a Kele utcában elválasztott kerékpárút 

található, amelyen az Üllői út és a Cziffra György utca között a kerékpárosok biztonságosan 
közlekedhetnek, a kerékpáros hálózat kialakítására, továbbépítése igényként jelentkezik a 

környéken.    
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II.6.5. PARKOLÁS 

A tervezési területen a lakóutcákban nincs sok lehetőség közterületi parkolásra (az 
útburkolatok korlátozott szélessége miatt). A gyűjtőutak mentén található kereskedelmi, 

rekreációs területek és intézmények számára a közterületen kívül alakítottak ki parkolókat.  

A Bókay-kertben két nagyobb parkolófelület található, amelyeket a Szélmalom utca felől 

lehet megközelíteni: 

► 25 parkolóállás az Általános Iskola közelében, 

► 52 parkolóállás az uszodához vezető bejáratnál. 
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II.7. KÖZMŰVESÍTÉS 

II.7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

II.7.1.1. Ivóvíz-ellátás 

Az ivóvízhálózat kiépítettsége teljes, ellátási gondok nincsenek. A kerületben több, 300 mm-

nél nagyobb átmérőjű Sentab, azbeszt cement és öntöttvas anyagú vezeték található, 
amelyekről kisebb – a kertvárosi részeken DN80-100 mm, illetve a lakótelepi területen DN150-

200 mm ac vezetékek – biztosítják a fogyasztók ellátását. 

II.7.1.2. Szennyvíz-elvezetés 

A kerület nagy részének szennyvizét a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep fogadja, ahonnan 

tisztítás után a víz a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba kerül bevezetésre. Bélatelep szennyvizét a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre vezetik. 2012-ben 3,4 millió m3 szennyvíz érkezett a 

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepre a XVIII. kerületből. A kerületben döntően elválasztott 
rendszerű szennyvízelvezető rendszer üzemel. A szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok 

mértéke kb. 80%, azonban a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Program” (BKISZ) keretében közel 90 km új csatorna épül a 2014-2015-ös 

időszakban, amellyel a kerület csatornázottsága a beépített területeken 98%-os lesz. 2015 
februárjában még 9 010 ingatlan nincs rákötve a csatornahálózatra különböző indokok miatt. 

A tervezési területünkön nem valósult meg a program. 

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 8 leürítő helyen végzi a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz leeresztését. 

A kerületben a domborzati adottságok miatt több szennyvízátemelő is található, és a BKISZ 

projekt keretében továbbiak létesítése válik szükségessé. 

II.7.1.3. Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

A kerület csapadékvíz elvezető hálózata nem teljes körűen kiépített. A mélyfekvésű területek 
csapadékvíz-elvezetése különös gondot okoz. Az Önkormányzat több ütemben - összesen 

1156,2 ha-t érintve - 20 db, mélyfekvésű és talajvízre érzékeny terület csapadékvíz elvezetését 
tervezi megvalósítani. 

 

II.7.2. ENERGIA 

II.7.2.1. Villamosenergia-ellátás és közvilágítás 

A vizsgált területen a jelenlegi beépítésnek megfelelő villamosenergia-ellátó hálózat üzemel. 
Az ellátás 100%-osnak tekinthető. 

A kerület északi részének energiaellátását a 120/10 kV-os Pestlőrinc alállomás, míg déli 
részének ellátását a Soroksári 120/20 kV-os alállomás biztosítja. Ennek megfelelően a 

kerületben a középfeszültségű hálózat feszültségszintje kétféle. 

A kerületben a légvezetékként létesült nagyfeszültségű hálózat beépítést korlátozó 

tényezőként van jelen. Az alállomásokból kiinduló középfeszültségű hálózatok táplálják meg a 
transzformátorokat, amelyekből a közcélú KöF/1 kV-os ellátó hálózatok kiindulnak. 
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A kerület energiaellátását biztosító alállomások 2012. évi átlagos kiterheltsége, valamint a 

kiépült hálózatok alapján a kerület villamosenergia-hálózata jelentős tartalékkapacitásokkal 
bír, a területi lefedettség a jelenlegi igényeknek megfelelő. A kisfeszültségű hálózat a 

kerületben jellemzően légvezetékes kialakítású. 

II.7.2.2. Gázellátás 

A kerületben üzemel a Kispesti Erőmű, amelynek gázellátásáról a FŐGÁZ nagynyomású 

gázvezetéke nyomásszabályozókon keresztül gondoskodik. A nyomásszabályozókból kiinduló 
növelt kisnyomású gázvezetékek biztosítják a fogyasztók ellátását. 

A kerületben 17 db nyomásszabályzó állomás üzemel, 60 200 Nm3/ó névleges 
összteljesítménnyel. 

 

II.7.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A térség a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A kerületi felhasználókat számos 
kihelyezett fokozat szolgálja ki kültéri elosztós rendszerű, rézkábellel kiépített hálózaton 

keresztül. A központról csatlakozó kihelyezett fokozatok a kerület nagy kiterjedéséből adódó 
távolságok miatt kerültek telepítésre, a koncentrált nagyobb igények megfelelő minőségű 

biztosítása céljából. A kiépült hálózat jellemzően földalatti kivitelű, alépítményben, helyenként 
közvetlenül földbefektetett kábeles rendszerű, és valamennyi ingatlan önálló csatlakozással 

rendelkezik. A hagyományos rézkábellel kiépült hálózat mellett számos optikai kábeles 
fejlesztés és kiépítés is történt. A Telekom a kerületben KTV (kábeltévé) hálózatot is üzemeltet. 

Mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltatók hálózataik fejlesztését új igények megfejelésével és új szolgáltatások nyújtásának 

céljából saját beruházásban végzik. 

 

II.7.4. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE UTCÁNKÉNT 

► Városház utca 

A gázvezeték az utca ÉNy-i oldalán húzódik, a szegélytől 1 méterre.  

A DN80 mm vízvezeték az utca DK-i oldalán, szintén a szegélytől 1 méterre található.  

A távközlési légkábel beton gyámos faoszlopon húzódik az utca DK-i oldalán. Az elektromos 
légvezeték az ÉNy-i oldalon a telefon légkábellel és a közvilágítással közös beton oszlopsoron 

húzódik. 

Az utcában a vizsgált szakaszon szennyvíz csatornahálózat nem található. A csapadékvíz-

elvezetés nem megoldott, a csapadékvíz a kiemelt szegély mellett folyik a mélypontok 
irányába.  
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► Szélmalom utca 

A gázvezeték és a DN80 mm vízvezeték az utca É-i oldalán található. A vízvezeték húzódik az 
útpadkához közelebb, a gáz tőle 1 méterre található. A vizsgált útszakaszon egy közkifolyó és 

két tűzcsap található a Vasvári Pál utcai és a Verebély utcai útcsatlakozás előtt. 

A közvilágítás légkábele beton oszlopsoron húzódik az utca D-i oldalán. Az elektromos 

energia ellátás a 44. számmal szemközt található trafó állomásig légvezetékes, onnantól 
földkábellel történik. 

A távközlési légkábel beton gyámos faoszlopon húzódik az utca D-i oldalán, a Vasvári Pál 
utcai útcsatlakozásig. 

A DN300 mm átmérőjű szennyvízcsatorna az út tengelyében található, házi 
bekötőcsatornákkal, tisztítóaknákkal.  

A csapadékvíz-elvezetés az utcában nyílt rendszerrel történik. Az útburkolat mindkét oldalán 
padkafolyóka került beépítésre, ami változó kialakítással lehet egymásnak fordított „K”-

szegély, beton padkafolyóka vagy aszfalt burkolatú folyóka.  

► Kiss István utca 

A gázvezeték az utca Ny-i oldalán húzódik. A Varjú utcai útcsatlakozástól a Sallai Imre utca 
irányába vízvezeték és középfeszültségű légkábel is található az utcában. 

Az utca K-i, lakóházak felöli oldalán a távközlési légkábel és a közvilágítás párhuzamos 
oszlopsoron fut, telekhatáron, illetve attól 2 méterre. 

Az utcában a vizsgált szakaszon csatornahálózat nem található. A csapadékvíz-elvezetés az 
utcában nyílt rendszerrel történik. Az útburkolat egyoldali esésű, a padkafolyóka egymással 

szembe fordított „K”-szegélyekből épült. 

► Cziffra György utca 

A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos rendszerrel történik. Az útburkolat esése úgy lett kialakítva, 
hogy a csapadékvíz a kiemelt szegély átvágásával, surrantók segítségével a sejtidomköves 

burkolatú szikkasztó árokba jut. 

Az utca vizsgált szakaszán egy DN300 mm és egy DN100 mm átmérőjű vízvezeték húzódik. A 

vízvezeték rekonstrukciója 2012-ben történt meg. A vizsgált szakaszon kettő föld feletti tűzcsap 
is található, egy a Margó Tivadar utcai csatlakozás előtt, egy pedig a benzinkút területén. 

Az utca Bókay kert felöli oldalán középfeszültségű légkábel, az ellentétes oldalon közvilágítási 
kábel húzódik. 

Az elektromos áramellátás fölkábelen történik. A benzinkút és a Cziffra György utca közötti 
zöldterületen egy 6410 jelű trafó található. 

► Margó Tivadar utca 

Az utca Bókay kerttel ellentétes oldalon közvilágítási kábel és távközlési légvezeték húzódik, 

betongyámos fa oszlopsoron. A távközlés  

Az elektromos ellátás földkábellel történik, a 77. számú építmény egy nagyfeszültségű 

transzformátor állomás. 

A DN300 mm átmérőjű szennyvízcsatorna a jobb oldali forgalmi sávban húzódik. 
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A DN100 mm átmérőjű vízvezeték a szennyvízcsatorna mellett, szintén az úttest jobb oldalán, 

földalatti tűzcsapokkal épült ki. 

Az utcában a csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, sem nyílt árokkal sem zárt 

csapadékcsatornával. 

► Kele utca 

A vizsgált útszakaszon szennyvízcsatorna nem található. A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos 
rendszerrel történik, az árok sejtidomkő burkolattal van ellátva.  

A közvilágítási oszlopsor az útburkolat jobboldalán húzódik. Az úttest felett 15 méter magas 
oszlopokon nagyfeszültségű kábel halad.  

► Makói utca 

Az úttest baloldalán közvilágítási és elektromos szabadvezetékek találhatóak, beton 

oszlopsoron. A telefon légkábel az úttest jobboldalán, beton gyámos faoszlopon húzódik. 

Az utcában a csapadékvíz-elvezetés nem megoldott. A DN 300 mm-es gravitációs 

szennyvízcsatorna az úttest baloldalán található, a padkától 2 méterre.  

Az utcában DN80 mm átmérőjű vízvezeték került kiépítésre, földalatti tűzcsapokkal. 

► Közdűlő utca 

A vizsgált szakasz egy nagyon keskeny stabilizált burkolattal ellátott hurokutca. Légvezetékes 

hálózatok futnak az út mindkét oldalán. A beépített telkek felőli oldalon fut a távközlési 
légkábel, beton gyámos faoszlopokon.  

Közvilágítás csak a vizsgált szakasz elején van. Az elektromos szabadvezeték a telkek felett 
átívelve halad, nem az út mellett közterületen. 

A DN80 mm átmérőjű vízvezetékhez föld feletti tűzcsapokat telepítettek. 

A szennyvízcsatorna még nem épült ki a vizsgált szakaszon.  

A csapadékvíz-elvezetés nincs külön megoldva, a víz a területen elszikkad. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: Az előzetes tájékoztató szakaszra beérkezett vélemények összefoglalása 


