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I. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATI MUNKARÉSZEK 

1. A TERÜLETRENDEZÉS TERVEZÉSI GYAKORLATÁNAK MEGVÁLTOZÁSA, A 
FELÜLVIZSGÁLAT MÓDSZERTANA 

1.1. Az országos jogszabályi környezet 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: Trk.). 

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. 
• Az OTÉK 1. számú melléklete, a fogalom-meghatározások több pontban is 

módosultak (bővebben lásd később.) 

A Trk. – 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 Trk. VI. fejezetének eljárási szabályai szerint. 2017. január 1-

től a régi OTÉK szerint készült tervek módosítása már csak a Trk. tartalmi előírásainak és a 6. 
melléklet szerinti jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. 

1.2. Fővárosi településrendezési eszközök változása 

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

a főváros teljes közigazgatási területére. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 

Étv.) 60. § (7) bekezdése szerint „A főváros településszerkezeti tervét és a főváros rendezési 
szabályzatát 2014. június 30-ig el kell fogadni”, másrészt biztosítandó az összhang a fővárosi 

településrendezési terveszközök és a vonatkozó területrendezési tervek között: 

• 2011. szeptember 1-jén hatályba léptek a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (továbbiakban BATrT) 
módosított rendelkezései.  
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• 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.  

A TSZT és az 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. 

Az 50/2015. (I.28) Főv. Kgy. határozattal elfogadott új TSZT ennek megfelelően a település 

szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését 
határozza meg.  

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 TSZT által megfogalmazottakat általános, jellemzően szerkezeti típusú és a 

területfelhasználással összefüggő témakörökben a TSZT leírása, az Étv. szerint 
meghatározandó paramétereket az FRSZ közvetíti a kerületi szabályozás felé a kerületi szintű 

előírások kidolgozásához. 

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

Étv. előírásaink figyelembevételével – az FRSZ rendeleti szinten biztosítja (5/2015. (II. 16.) Főv. 
Kgy. rendelet). 

A TSZT számos, a kerületi terveszközben rugalmasan kezelhető elemet is tartalmaz a Szerkezeti 
terv tervlapjain és leírásában, amelyek részben a területfelhasználás leírásának 

figyelembevétele során érvényesülnek, részben maga az FRSZ tartalmaz ezekre vonatkozó 
rendelkezéseket, paramétereket. 

1.3. Az új kerületi építési szabályzat készítésének metodikája 

Fővárosi tervi megfelelés 

Az új TSZT és az FRSZ elfogadásával hatályát vesztette a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet, a Budapest Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet, és Budapest Településszerkezeti 
terve, a Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 

Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a kerületi településrendezési eszközök összhangját a 
korábbi rendszerben biztosító 18/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet, amelyek a hatályos kerületi 

terveknek – mind az egységes PPVSZ-nek, mind pedig a részletes Kerületi Szabályozási 
Terveknek (továbbiakban: KSZT) – az alapját képezték. 

Mivel a jelenleg hatályos többszörösen módosított PPVSZ egységes változatát a 42/2015. 
(XII.18). sz. rendelettel (a 42-es villamos meghosszabbítására készített részletes szabályozási 

tervvel együtt) hagyta jóvá a kerület képviselő-testülete, ezért fontos szempont volt, hogy a 
frissen keletkezett jogok minél kisebb arányban – csak a legszükségesebb esetekben – 

sérüljenek. Szükséges volt továbbá a BVKSZ jelenleg is érvényesnek tekinthető rendelkezéseit 
átültetni a kerületi szabályzatba. 
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A tervezés alá vont területre vonatkozóan az új KÉSZ és a mellékletét képező szabályozási 
terv a fent hivatkozott új fővárosi terveknek (TSZT és FRSZ) és jogszabályoknak megfelelően 
készült. 

A Trk. a kerületi településrendezési terv tartalmára vonatkozó előírásainak figyelembe vétele 

A helyi építési szabályzat fogalmát és tartalmi elvárásait a Trk. 11-13.§-a, a főváros területére 
vonatkozó eltérő rendelkezéseket a 20.§ tartalmazza. 

A kerületi építési szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) részletes tartalmi követelményeit a Trk. 5. 
melléklete tartalmazza. 

A jogszabályszerkesztés szabályainak figyelembe vétele 

A korábbi gyakorlattól eltérően a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 
alapján a rendelet szövege nem tartalmazhat sem táblázatokat, sem pedig ábrákat. Az 

egyes építési övezetek és övezetek szabályozási határértékeit tehát a részletes övezeti 
előírások helyett a rendelet mellékleteként kell szerepeltetni. Függeléket a rendelet nem 

tartalmazhat. 

2. ELŐÍRÁSOK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK VÁLTOZÁSA 

2.1. OTÉK előírások és fogalom-meghatározások változása, azok alkalmazása 
a KÉSZ-ben 

2.1.1. Szintterületi-sűrűség helyett beépítési sűrűség 

A két fogalom közötti alapvető különbség a közterületek beszámításából adódik: 

Régi OTÉK szerinti meghatározás: 

„91. Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein 

elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egysége területének 
viszonyszáma.” 

Új OTÉK szerinti meghatározás: 

„13. 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.” 

Az FRSZ egyik feladata a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének 

meghatározása. Az FRSZ a beépítési sűrűséget kétféle értékben határozza meg annak 
érdekében, hogy területhasználat kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra épületen 

belüli biztosítását támogassa. Ennek megfelelően az FRSZ (4.§. (2) bekezdés) rögzíti, hogy a 
beépítési sűrűség értéke 

► a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető funkciókra vonatkozó általános 
sűrűségi értékből (továbbiakban: bsá), és 

► a parolás épületen belüli támogatása céljából kizárólag az épületen belül 
elhelyezhető parkolók számára – a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – 

igénybe vehető parkolási sűrűségi értékből (bsp) tevődik össze. 
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A kerületi tervnek az FRSZ határértékeinek úgy kell megfelelnie, hogy az adott területen belüli 

építési telkekre (övezetekre) jutó (beépített tényleges és építhető sűrűség) bruttó 
szintterületeinek összege nem haladhatja meg a területfelhasználási egységre meghatározott 

értéket. 

A kerületi szabályozás a parkolási többlet értéket tovább szigoríthatja, mind 

nagyságrendben, mind pedig térben. 

A KÉSZ hatálya alá tartozó területen a parkolásra fordítható többlet-szintterületet kizárólag az 
épületen belül, terepszint alatt lehet igénybe venni.  

2.1.2. A szintterület meghatározása, a szintterületi mutató továbbéltetése 

Régi OTÉK szerinti meghatározás: 

„90. Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épületszerkezetei által elfoglalt területtel 

növelt alapterülete (bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámítani a földszinti 
fedetlen terasz alapterületét.” 

Új OTÉK szerinti meghatározás: 

„110. Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete.” 

A két fogalom közötti alapvető különbség az összes építményszint bruttó alapterületének 

értelmezésében rejlik. Korábban a BVKSZ felhatalmazása alapján az épület bruttó 
szintterületébe nem kellett beszámítani az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú 

területeit; az első pinceszintnek minősülő építményszint területnek a lakáshoz tartozó tároló-
helyiségeit; a személygépjármű-tároló területét az OTÉK, illetőleg a fővárosi vagy helyi 

parkolási rendeletben megállapított férőhely mértékéig; továbbá az előbbi mértéket 
meghaladó, épületben elhelyezett személygépjármű-tárolók területének felét. A BVKSZ 

megszűnésével, azonban az eddigi gyakorlattal ellentétben a szintterület számítása az OTÉK 
mindenkori előírásainak figyelembe vételével kell, hogy történjen, így a korábban figyelmen 

kívül hagyott/hagyható területek az új rendszerben az összes szintterület értékét növelik. 

Kerületi szinten az övezeti paraméterek meghatározásánál a beépítési sűrűség nem 
alkalmazható, mivel annak számításánál a közterületek területét is figyelembe kellene venni. 
A sűrűség igazolására éppen ezért a KÉSZ szintjén továbbra is megfelelő mutatószám a 
BVKSZ által alkalmazott szintterületi mutató. A BVKSZ megszűnését követően tehát javasolt 
továbbra is alkalmazni a beépítési paraméterek között a jogbiztonság, az építéshatósági 
munka megkönnyítése érdekében (is). Mivel a szintterületi mutató fogalmát sem az OTÉK, 
sem pedig a Trk. nem használja, így a KÉSZ-ben került „újradefiniálásra”, figyelembe véve az 
FRSZ szerinti sűrűségi osztást is, melynek megfelelően a szintterületi mutató szintén két részből: 
általános szintterületi mutató (szmá) és parkolási szintterületi mutató értéből (szmp) tevődik 
össze. 

2.1.3. Beépítési magasság, mint gyűjtőfogalom 

A korábbi OTÉK szerinti „építménymagasság („H”)” fogalmát a beépítési magasság 
gyűjtőfogalom váltotta fel: 

„12a. Beépítési magasság: az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a 

párkánymagasság gyűjtőfogalma.” 
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A korábbi építménymagasság névváltozással (épületmagasság) beintegrálódott a 

gyűjtőfogalom alá, tehát továbbra is használható (a korábbi számításnak megfelelően), de 
mellé bevezetésre került még a homlokzatmagasság és a párkánymagasság fogalma is: 

„33. Épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves 

homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának 

összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.” 

„52. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L 

érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát, 

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, 
c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó 

összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú 

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak, 

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá 

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét. 

A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) 
homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság 

felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett 
értékében kell meghatározni.” 

„98. Párkánymagasság: az épület homlokzati síkja és a rendezett terepszint metszésvonala, 

valamint magastetős épület esetében az épület homlokzati síkja és a tetősík metszésvonala, 

lapostetős épület esetében a homlokzati falsík és a legfelső zárófödém felső síkjának 
metszésvonala közötti függőlegesen mért távolság.” 

Az OTÉK a beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékét a 
megengedett legnagyobb beépítési magassággal határozza meg. Az OTÉK 7.§ (3a) 

bekezdése azt is kimondja, hogy „A helyi építési szabályzatban egységesen kell meghatározni 
a megengedett építménymagasságot: az épületmagasság, a homlokzatmagasság, vagy a 

párkánymagasság alkalmazásával”. Ennek alapján az egyes építési szabályzatok kizárólag 
egy magassági fogalmat alkalmazhatnak. 

A fent leírtaktól eltérően az FRSZ 5.§ (2) bekezdése kimondja, hogy: 

„A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban megfelelő, a beépítési magasság 

gyűjtőfogalma alá tartozó épületmagasság, homlokzatmagasság és párkánymagasság 
vegyesen is alkalmazható az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély 

alapján.” 

Ennek megfelelően a módosítással érintett területen minden esetben a beépítési 
jellemzőknek legjobban megfelelő, a karaktervédelmet/formálást legjobban elősegítő 
beépítési magasság került alkalmazásra (a kertvárosias lakóterület esetében 
párkánymagasságot, az intézményterületek esetén pedig épületmagasságot alkalmaztunk). 

A beépítés magasságának jobb kontrollálhatósága érdekében az OTÉK felhatalmazást ad, 

hogy a helyi építési szabályzat a helyi sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében 
további előírásokat, különösen az épület legmagasabb pontjának magasságát, az építészeti 

karakter jellemzőit meghatározó rendelkezést írjon elő. 
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„32. Épület legmagasabb pontja: az épületnek a terepcsatlakozáshoz, lejtős terepen a 

lejtőoldali alacsonyabb terepcsatlakozáshoz, valamely magas ponthoz, vagy valamely síkhoz 
viszonyított, helyi építési szabályzat által megállapított legfelső pontja. Ennek 

meghatározásánál a tető azon díszítő elemei, amelyek huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiséget nem tartalmaznak - kupola, saroktorony - valamint a tetőfelépítmények és az 

épület tetőzetén elhelyezett antenna, kémény és szellőző valamint tartozékaik figyelmen kívül 
hagyandók.” 

Az épület legmagasabb pontja nem került alkalmazásra jelen szabályozási tervben, habár 
elgondolkodtató volt, hogy esetleg a Bókay-kert területére célszerű lehet alkalmazni, de 
minekután jelenleg nem ismert fejlesztési szándékok – gondolunk itt elsősorban az extrém-
sportok kiegészítő építményeire – nem ismertek, ezért nem szerettük volna a kert fejlesztését 
ilyen irányból megakadályozni (erre szolgál a településképi véleményezési eljárás). 

2.1.4. Zöldterületek és új különleges beépítésre nem szánt területek 

A zöldterületek tekintetében az egyik jelentős változás, hogy az új OTÉK a zöldterületekre 
meghatározott megengedett legnagyobb beépítettséget 3%-ra emelte (korábban 2% volt).  

Meghatározásra került továbbá a zöldterületek legkisebb zöldfelületi aránya, mely közkert 
esetében 60% (BVKSZ: 50%), közpark esetében pedig 70% (BVKSZ: 75%). 

A fentieknek megfelelően a tervezési területen lévő Zkp övezet mutatószámai módosultak. 

Az új OTÉK továbbá lehetőséget biztosít olyan új különleges beépítésre nem szánt 
területfelhasználási kategóriák definiálására, amelyeken az elhelyezhető építmények 

rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek (bővebben: OTÉK 30/B. §.). (A TSZT e 

felhatalmazás alapján a szabályozással érintett területen nem hozott létre új 
területfelhasználási egységet.) 

A különleges beépítésre nem szánt területek fajtái között azonban új elemként jelenik meg a 
burkolt közér, és a korábban a BVKSZ-ben alkalmazott fásított köztér, sétány. Mindkettő 

beépíthetősége 5%-ban maximált; a fásított köztér esetében a legkisebb zöldfelület mértéke 
– eltérően a korábban a BVKSZ-ben rögzített 15%-tól – 20%-ban lett megállapítva. 

A TSZT nem használja a fenti kategóriákat, azonban a KÉSZ-ben a beépítésre nem szánt 
közterületek között lehetőség van az alkalmazásukra. Használatuk azért is indokolt, mivel a 

TSZT a 25 hektárnál kisebb zöldterületeket – beleértve a korábban fásított köztérként kijelölt 
területeket is – Közkert, közpark (Zkp) területfelhasználási egységbe sorolta. Így a KÉSZ 

feladata a Zkp területfelhasználási egységen belül a differenciált zöldterületek megállapítása.  

A zöldterületek ilyen fajta megkülönböztetésére azért is volt szükség, mivel több olyan eset is 

előfordul, hogy a TSZT egy – a kerületi tervben zöldterületként jelölt – területet nem jelölt Zkp 
övezetként, tehát a biológiai aktivitásérték számításánál nem kerültek zöldterületként 

beszámításra. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ami korábban zöldterületként volt 
szabályozva, azt innentől kezdve figyelmen kívül lehet hagyni. A TSZT ugyanis kimondja, hogy 

a tervben nem jelölt zöldterületek helye, geometriai formája változhat, de összességében 
területük – a kerület közigazgatási területét tekintve – csak indokolt esetben csökkenhet (lásd: 

TSZT leírás 56. oldal).) 

Jelen szabályozási terv keretében nem volt szükséges a Zkp övezet differenciálása. 
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Változtak az OTÉK tetőkertek és vízfelületek beszámíthatóságára vonatkozó előírásai (OTÉK 5. 

melléklet): a zöldfelületbe az egyéb zöldfelületek közül a jövőben csak a tetőkert (kikerült a 
többszintes beültetés és a zöldhomlokzat után járó kedvezmény) és a vízfelület (csak az 

állandó vízborítottságú, állandó vízi élővilággal rendelkező természetes és mesterségesés 
vízfelületek) számíthatók be. A tetőkertek beszámíthatóságának az aránya (%) emellett 

azonban növekedett. 

2.1.5. Közlekedési területek szabályozása 

A TSZT kijelölte a fővárosi jelentőségű közúti közlekedési területeket (KÖu), amelyeket az FRSZ 

jelentőségük szempontjából tovább differenciált: 

• Gyorsforgalmi út számára szolgáló közúti közlekedési terület; 

• I. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület 
• II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület 

• Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület. 

A tervezési területen az FRSZ szerinti II. rendű főutak (Cziffra György utca, Kele utca), valamint 
a Margó Tivadar utca, mint településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút külön övezetbe kerültek 
(KÖu-1 és KÖu-2). A fővárosi szinten övezetbe nem sorolt egyéb utak, utcák területére új 
különleges beépítésre nem szánt terület övezetet hoztunk létre (Kt-KÖu). 

2.2. TSZT zöldfelületi átlagérték figyelembe vétele 

A TSZT – a zöldfelületi intenzitás növelése érdekében – azokra a területfelhasználási 
kategóriákra vonatkozóan, ahol az OTÉK Budapest viszonylatában az építési telekre 

jelentősen alacsonyabb legkisebb zöldfelület értéket határoz meg, a közterületekkel 
csökkentett területre vonatkozóan legkisebb zöldfelületi átlagértéket határoz meg (ez alól 

kivételt képeznek a lakótelepek, ahol az átlagérték a teljes területi egységre vonatkozik). Egy-
egy területfelhasználási egységen belül meghatározásra kerülő építési övezetek, övezetek 

OTÉK szerinti legkisebb zöldfelületi értéke a kerületi településrendezési terveszközben 
természetesen differenciáltan állapítható meg. 

A tervezési területen kizárólag – a korábbi IZ keretövezet helyett létrehozott – Vi-3 jelű 
intézményi (helyi lakosság alapellátását biztosító terület) esetében határozott meg a TSZT 
átlagértéket (20%).  A KÉSZ-ben létrehozott új Vi-3-as övezetek területére előírt legkisebb 
biztosítandó zöldfelület mértékét jóval nagyobb arányban állapítja meg. 

 

  



12 
 

3. A KÉSZ ÉS A FŐVÁROSI TERVEK (TSZT, FRSZ) KÖZÖTTI ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA  

A KÉSZ az új fővárosi tervekkel összhangban készült (a Trk. 20.§ (1) bekezdésének megfelelően. 

Az új fővárosi szerkezeti terv több olyan módosítást is tartalmaz a korábbi tervhez képest, amit 
az új kerületi tervben szükséges volt követni. 

3.1. Az övezeti jelek változása 

A KÉSZ építési övezetei és övezetei a TSZT-ben meghatározott, az OTÉK rendszerében előírt 
területfelhasználási egységeknek megfelelően kerültek kijelölésre az alábbiak szerint: 

PPVSZ 

(korábbi keretövezet szerinti 
övezet) 

 KÉSZ 

(TSZT-szerinti területfelhasználási 
egység jele) 

IZ ► Vi-3 

L4 ► Lke-1 

Z-ZKP ► Zkp 

KL-KT ► KÖu 

Övezetbe nem sorolt 
közlekedési területek 

► Kt-KÖu 

 

3.2. A területfelhasználási egységek szintterületi sűrűsége 

A KÉSZ övezeti határértékeinek megállapításának alapjául a ma még hatályos kerületi 
terveszközökben szereplő határértékek és a kialakult állapot szolgált. A területfelhasználási 

egységek területén a beépítési paraméterek úgy lettek kialakítva, hogy mindenhol az FRSZ-
ben meghatározott határértékek alatt maradnak, illetve az egyes területfelhasználási 

egységekre teljesül a TSZT-ben előírt legkisebb zöldfelületi átlagérték is.  

Ennek igazoló számításait az 2. számú „A beépítési sűrűség és zöldfelületi átlagértékek 
igazolása területfelhasználási egységenként” című melléklet tartalmazza.  

3.2.1. Kertvárosias lakóterület 

A tárgyi tervmódosítás – a lenti ábrán jelölt – több mint 750 000 m2 területű Lke-1: 0,8 (0,6+0,2) 

jelű területfelhasználási egységből egy kb. 11 000 m2-es területet érint, tehát a tervezési terület 
határa megosztja az egység területét. Ebben az esetben az építési övezetek beépítési 

paramétereinek meghatározásánál a területfelhasználási egységek tervezési területen kívüli 
részét is – a hatályos paraméterekkel – figyelembe kellett 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 területfelhasználási egység észak-keleti 

határa, vagyis az Üllői út mentén – a 
tervezési területen kívül – az FRSZ 

„Kertvárosias környezetben intézményi 
területek irányadó meghatározása” 

jelöléssel ellátott területet jelöl ki, ahol az 
FRSZ 20.§ (3) bekezdésében foglaltak 

alapján „a környező beépítéshez illeszkedő 
intézményi területfelhasználási egységnek 

megfelelő építési övezet lehatárolható és 
megállapítható”. Az övezetek beépítési 

paramétereit az FRSZ 4.§ (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően kell 

megállapítani, úgy, hogy az „egységsáv” 
területére a bs értéke legfeljebb 1,6 (bsá 

1,2+bsp 0,4) lehet. 

Jelen tervmódosítás kapcsán a 

számításokat a tisztán Lke-1 (az Üllői út 
menti Vi területfelhasználási egységgel 
csökkentett) területfelhasználási egység 

területére, illetve a Vi területsáv területére külön (is) elvégeztük. Ennek a szétválasztásnak az 
indoka elsősorban az, hogy az Üllői út menti övezetekben a jelenleg hatályos kerületi 

szabályzat szerint is már jóval magasabb szintterületi mutató értékek vannak meghatározva, 
mint ami az új fővárosi terv szerint engedett. A terület – az FSZKT-nak megfelelően – a PPVSZ-

ben kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítési módú területként szabályozott (ahol a jelenleg 
hatályos OTÉK szerint – a BVKSZ felmentéseitől függetlenül – is már 1,5-ös sűrűséggel lehetne 

számolni), ezért az egység az intézményi sávval nem tudna megfelelni a fővárosi tervnek, és 
ezt a problémát sajnos jelen tervnek nincs hatáskörében orvosolni. (Nyilvánvaló, hogy az 

egység 1,5%-nyi klasszikus kertvárosias területén nem lehet a teljes egység „problémáját” 
megoldani, azt a teljes egység területét magában foglaló felülvizsgálat keretében lehet csak 

kezelni). Az előbbiekben leírtakat a melléklet szerinti számításokkal igazoltuk, ennek 
függvényében kérjük a megfelelés ilyen módon történő elfogadását.  

3.2.2. Intézményterületek 

A módosítassal érintett területen két Vi-3 jelű területfelhasználási egység található: 

• a Bókay-kert tömbje 

• a Kele utca – Margó Tivadar utca – Zkp övezet által határolt egység (általános iskola 
tömbje) 

Korábban mindkét egység területére ugyanaz az építési övezet volt meghatározva (IZ-
XVIII/K). 

A Bókay-kert megfeleltetése nem okozott semmilyen problémát, hiszen a területen meglévő 
és tervezett funkcióknak megfelelt a terület sűrűsége. 

Kérdéses azonban, hogy mi volt az oka, annak, hogy a 2015-ben jóváhagyott 42-es villamos-
vonal miatt készített KSZT-ben az általános iskola telkére meghatározott 1,4-es szintterületi 

mutatóval szemben az FRSZ ezt az értéket drasztikusan, 0,25-re csökkentette (itt az egység 
lehatárolása miatt a sűrűség megegyezik a szintterületi mutatóval). Mivel Önkormányzati 

1. ábra: FRSZ kivonat 
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tulajdonú ingatlanról van szó, és ezért kártérítési igénnyel nem kell számolni, a kerület 

tudomásul vette a visszaminősítést, és a KÉSZ-ben a telekre önálló, 0,5-ös szintterületi 
mutatóval rendelkező építési övezet került meghatározásra. 
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4. VÁROSRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ (BEÉPÍTÉSI TERV) 

4.1. A történelmi majorság „újra-egyesítése” 

A tervezési területet jelenleg kettévágó Margó Tivadar utcán a fővárosi tervek szerint villamos 
pálya kerül kiépítésre. Ezzel párhuzamosan javaslatot tettünk az utca forgalomcsillapítására 

kétféle módon (akár két ütemben): 

► Környezetalakítási javaslat 1:  a Makó utcától délre fekvő szakasz egy részét, illetve 

► Környezetalakítási javaslat 2:  a Makó utcától délre eső szakasz egészét, egészen a 
Cziffra György utcai csomópontig 

mentesítjük a gépjárműforgalom alól (a célforgalom (mentő, tűzoltó, szemétszállítás) 
továbbra is átengedhető). A Makó utca – Városház utca – Kele utca – Margó Tivadar utca 

által határolt lakótömb gépkocsival való körüljárhatósága mindkét esetben továbbra is 
biztosítható. Az utca ettől délre fekvő szakasza viszont „gyalogos-centrikus” övezetté (sétáló 

utcává) válhat, amelyet a gyalogosok, kerékpárosok és a villamos is azonos – „faltól falig” 
egységes, zöldsávokkal osztott burkolaton használhat (több jó külföldi és a hazai példa létezik 

már erre a megoldásra). A Margó Tivadar utca legdélebbi – Cziffra György utcához 
kapcsolódó – szakasza legfeljebb a kertbe látogatók számára kialakított parkolók 

megközelítését szolgálhatja. (Az utca lezárásának mértékétől függően a parkolók helye a két 
beépítési változatban eltérő.) 

Ezzel a beavatkozással megteremthető a Bókay-kert és a tőle nyugatra elterülő közpark 
közötti kapcsolat: a műemléki értéket képviselő Grassalkovich kápolna és környezete 

közvetlen kapcsolatba kerül a kert egyéb rekreációs funkciójú létesítményeivel. Így hosszú 
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távon a két – ma még különálló, de szomszédos – egység funkcionális egységet tud alkotni. 

Hasonlóan kiemelt helyzetbe kerül a Herrich-Kiss villa is, amely így közvetlenül a területet 
feltáró sétáló utcáról válik megközelíthetővé. A villába beköltöző helytörténeti gyűjtemény 

vendégparkoló igényét egyrészt a Makó utcán, másrészt pedig a villa újonnan kialakított 
telkén belül van lehetőség elhelyezni. 

A tervezés során felmerült egy, a Cziffra 
György utca felett átívelő gyalogos-

kerékpáros híd létesítésének a gondolata. A 
híd összeköttetést teremtene a Bókay-kert, 

valamint a Margó Tivadar utcán vezetett fő 
kerékpáros útvonal és a kerület szívében 

található Péterhalmi erdő területével. A híd 
megépülésével nemzetközi kerékpáros 

versenyek megrendezésére is sor kerülhet a 
Cziffra György utca lezárása nélkül. A híd 

létesítéséhez szükséges műszaki feltételeket 
megvizsgáltuk, azonban a pontosabb hely 

meghatározásához a nagyobb – a 
szabályozási terven kívül eső – szerkezeti 

elemek vizsgálata és szabályozási 
beavatkozások is szükségesek (bővebben lásd 

még: Közlekedésfejlesztés c. fejezet). A 
tervezés során megkerestük a tervezési 

területen a legalkalmasabb (egyetlen) helyet, 
ahol a híd elhelyezhető lehet. Ezért a 

szabályozási terv a pontos tervek hiánya, és a 
„túloldal” hatáskörön kívül esése miatt a 

helybiztosításon kívül egyéb konkrétumokkal 
jelen esetben nem tud (nem szabad) számolni. 

A híd megépülésével a Margó Tivadar utca 
felől tervezett parkoló nem valósítható meg. 

4.2. A Bókay-kert ifjúsági és szabadidős funkciójának megtartása, erősítése 

A szabályozási tervben a park valamennyi jelenlegi funkcióját – kivéve a tagiskola – 
megtartottuk, és helyet biztosítottunk a korábban készült programterv szerinti funkciók 

elhelyezésének is. Ezzel megőriztük a park jelenlegi területének alapvetően ifjúsági és 
szabadidős, sport jellegét. A területen elavult néhány épület bontását követően (forfa 

épületek, tagiskola földszintes épülete, gazdasági épület) a korábbi funkciók számára új – a 
kínálatot tovább bővítő –, korszerűbb épület elhelyezése javasolt: a forfa épületekben 

működő jelenlegi konditerem helyén új fitness-terem, az iskola helyén étterem, a központi 
főépület mögötti kis „fészer” helyett pedig a Margó Tivadar utca menti bejárathoz közel egy 

új – a kert fenntartását kiszolgáló – gazdasági épület került kialakításra. A park déli részén 
található meglévő, illetve tervezett sportpályákhoz új öltöző/vizesblokk tervezett.  

A park kulturális-szabadidős kínálatának bővítését szolgálja a Herrich-Kiss villa 
szomszédságában megszűntetésre javasolt néhány magántulajdonú ingatlan telkének 

felhasználása (döntés függő, hogy mindhárom telek a villa telkét növeli, vagy csak részben a 

2. ábra: Tervezett gyalogos-kerékpáros híd 
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villa, részben pedig a kert területét). A környezetalakítási javaslatok ennek megfelelően 

kétféle képpen ábrázolják a villa telkét, az összesen három szóba jöhető változat az alábbi:  

 

A villa telkének mérete befolyásolja a parkfenntartási épület helyét, a javaslatunk szerint, 

amennyiben mindkárom telek a villa telkéhez lesz csatolva, a tervezett épület a gyalogos 
sétány északi oldaláról átkerül a délire (Környezetalakítási javaslat 2.) 

A villába költöző Helytörténeti Galéria (illetve akár más kiállítások) kiszolgálására a villa telkén 
felszíni parkoló kialakítása tervezett. A két beépítési terv kétféle megoldást tartalmaz a 

parkolók kialakítására: 

• Az 1. változatban – kisebb villatelekkel – a tervezett 12 férőhelyes parkoló a Makó 

utcáról nyílik. Ebben az esetben a parkoló nem csupán az intézményben dolgozók 
számára, hanem a vendégek számára is használható. 

• A 2. változat szerint a múzeum parkolója a telek déli részén – a megszűnő lakótelkek 
területén – kerül kialakításra. Ebben a változatban a parkoló – kisebb férőhelyszámmal 

– kizárólag az intézményben dolgozók járműveinek elhelyezésére szolgál. A behajtás a 
gyalogos övezetbe külön engedéllyel, és csakis a célforgalom számára 

engedélyezhető. 

Mindkét változat szerint kialakított „gazdasági bejáraton” keresztül lehetőség van a 

villaépület célzott, közvetlen megközelíthetőségére, ami a kiállítótárgyak 
szállításához/cseréjéhez elengedhetetlen.  

A villa kertjének rendezése, így a parkolók pontos kialakítása/helye további részletes 
kertépítészeti tervezési feladat. 

4.3. A meglévő és működő funkciók környezetének rendezése, igény szerinti 
alakítása 

Amint azt a vizsgálati munkarészekben részletesen kifejtettük, a park funkcionális sokszínűsége 
– amely részben spontán ötletek alapján alakult ki – városépítészeti szempontból rendkívül 

heterogén eredményhez vezetett. Az egyes funkciók, és a hozzájuk tartozó épületek 
(építmények) nagy részének építészeti kialakítása igénytelen, elhelyezésük sokszor esetleges. 

A kert funkcionális tagolása a helyszínt kevésbé ismerők számára nehezen átlátható. 
Városépítészeti javaslatunkban – Környezetalakítási javaslat – elsősorban ennek a helyzetnek 

a javítására törekedtünk, az alábbiak szerint: 

A kertnek három határozott gyalogos bejáratot javasoltunk: egyet a Margó Tivadar utca 

felől, egyet a Városház utca felől és egyet a Szélmalom utca felől. A Szélmalom utca felőli két 
bejárat meglévő parkolóit bővítettük, a Margó Tivadar utca mellett pedig egy új parkolót 

javasol a terv, melynek helye az utca forgalomcsillapításának mértékétől változik). A parkolók 
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közelében lévő gyalogos bejáróktól határozott vonalú sétányok vezetnek a felújított központi 

épülethez, illetve az előtte kialakított dísztérhez („központi tér”). A Városház utcából indított 
sétány egyben a park fő gyalogos tengelye, amely mentén javasolt az esetleges újabb 

épületek – megfelelő koordinátában történő – elhelyezése. Ezzel az elrendezéssel – ami a 
jelenlegi helyzethez képest csupán csekély változtatásokkal létrehozható – a kert „belső 

szerkezete” áttekinthetőbbé, „komponáltabbá” válik. Az egyes funkciókat természetesen 
közvetlenül is összekötik kisebb szélességű sétavonalak, így valójában kétszintű gyalogos 

úthálózat jön létre, melynek használata is eltérő: a szélesebb sétányok „korzó” jelleggel 
működnek, a keskenyebb gyalogutak az egyes funkciók, létesítmények feltárását, gyors 

elérését biztosítják. Természetesen a szabályozási tervnek nincs hatáskörében a telek belő 
úthálózatának ilyen mértékű „fixálása”, így a gyalogos főtengelyek vonalvezetése (ívelése) 

változhat (a fő csapásirányok megtartásával). Mindenképpen javasolt egy egységes 
kertépítészeti terv, az épületek kialakítására vonatkozóan pedig egy arculati terv a területre. 

A programterv szerinti új funkciókat azokon a területeken célszerű elhelyezni, amelyek 
jelenleg is alulhasznosítottak, illetve ahol nincsen számottevő lombos növényzet. Újabb 

funkciók elhelyezésére a fentiek szerint a rendezvényterülettől délre, a Margó Tivadar utca – 
Cziffra György utca térségében, és a bontásra javasolt tagiskola épületének helyén nyílik 

lehetőség. A Margó Tivadar utca és a Kele utca közötti közpark elsősorban pihenő funkciót 
tölt be, így ezen a területen nem javasolt a közpark fenntartását, illetve kiszolgálását 

elősegítős építményeken kívül újak elhelyezése. 

Mind a Bókay-kert, mind pedig a közpark területén javasolt újabb kondicionáló hatású 

vízfelületek (mesterséges tó, szökőkút) kialakítása a terepviszonyok és a szükséges gépészet 
kialakíthatóságának feltételrendszerét figyelembe véve. Tó létesítése szaktervező bevonását 

és engedélyeztetést igényel (a kertben több fúrt kút is található, amik biztosíthatják a tavak 
vízpótlását, tehát a közhálózatról vízigény nem merülne fel). 

Az új épületeket javasolt olyan tetőkialakítással létesíteni, amely a terület ökológiai 
fenntartását erősíti, segíti (zöldtető, záportározók). 

4.4. A kert egységes építészeti arculata megteremtésének elősegítése 

Nagyon sokat javítana a kert városképi megjelenésén, ha az egyes épületek, építmények (pl. 
pavilonok) egységes építészeti arculattal rendelkeznének, olyannal, amelyek akár a terület 

védjegyéül is szolgálhatnának. Ennek az arculatnak a megtalálásához akár építészeti 
tervpályázatot is érdemes lenne kiírni. A meglévő épületeket ennek megfelelően lehetne 

átalakítani, az újakat pedig már ennek figyelembe vételével kellene megtervezni. 

 

A szabályozási terv konkrét építészeti megoldást nem tud előírni, csupán azt javasolhatja, 
hogy a kertben épülő létesítmények terveit – a városképi véleményezési eljárás keretében – a 

kerületi tervtanácson kelljen bemutatni. Már ez is jelentős előrelépés lenne, mert így az egyes 
épületek terveiről a kerületi főépítész vezette szakmai zsűri mondhatna véleményt és tehetne 

javaslatokat. 

Külön említésre érdemes a kertet körülvevő kerítés kérdése. A jelenlegi kerítés egyes szakaszai 

esztétikusak, értéket képviselnek, megtartásuk indokolt. Más kerítésszakaszok átépítésre 
szorulnak. A vezérelv ebben az esetben is az egységes arculat – tehát nem feltétlenül az 

azonosság – megteremtése lehet. 
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4.5. A meglévő növényzet megőrzése (szükséges helyeken cseréje), újabb 
zöldfelületek kialakítása 

A kert összességében igen értékes növényállománnyal rendelkezik. A fás, ligetes területek 

aránya a kert északi részén magasabb; a kert déli részén több a füves terület, sőt itt 
elhanyagolt, kopár területrészek is vannak. A jelenlegi zöldfelületi arány megtartása minimális 

célként jelölhető meg, de a zöldfelületek növelésére van még lehetőség, és ez a tervezett 
funkciókkal is összhangba hozható. (Ezért is javasoltuk az építési helyeket a fő gyalogos 

sétányok mellett kijelölni.) Újabb zöldfelületek kialakítását csak kertészeti tervek alapján lenne 
célszerű megvalósítani. Amint az építészeti arculatnál, úgy a zöldfelületek kialakításánál is az 

egységességre, az összhangra kell törekedni. 

 

A szabályozás a fejezetben taglalt minden beépítési javaslatnak megfelelő keretet biztosít. A 
változatok nem igényelnek eltérő szabályozást. 
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5. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

5.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A szabályozási koncepció szerinti alapelveknek megfelelően a jelenlegi tájhasználat nem 

változik. A Bókay-kert tömbjének differenciált övezeti bontása a kert célirányos 
fejleszthetőségét segíti. 

A tervezési területet érintő zajterhelés a környező utak irányából jelentkezik 
(legmarkánsabban a Cziffra György és a Kele út irányából), a meglévő fasorok fejlesztése és 

a tervezett fasorok telepítése azonban hozzájárul ennek a konfliktusnak a mérsékléséhez. A 
KÉSZ-ben meghatározott útfásítás által megelőzhetővé válik az egyes utak forgalom 

növekedéséből, illetve a Margó Tivadar utcán tervezett villamosközlekedésből adódó 
jövőbeni konfliktus kialakulása.  

Tájhasználati konfliktus a Kele utcán futó nagyfeszültségű légkábel okozta vizuális 
környezetszennyezés, amely látványa a már említett fasorok és a zöldfelületek fejlesztése által 

mérsékelhető. 

5.2. Természetvédelmi javaslatok 

A TSZT-ben szereplő városképi jelentőségű meglévő és tervezett fasorok a szabályozási terven 

feltüntetésre kerültek, a szabályzat egyedi előírásokat tartalmaz rájuk vonatkozóan. A TSZT-
ben tervezett elemként feltüntetett fasor (Margó Tivadar utca, Cziffra György utca egy 

szakasza) kötelező közterületi fásításként került meghatározásra. Az utcák két oldalán, 
legalább 2,0-2,0 méter szélességű zöldsávba ültetett kétszer iskolázott útsorfa minőségű fasor 

telepítendő, illetve meglévő fasor esetén fenntartandó. 

Ezeket a szabályozási elemeket egészíti ki a műemléki védelem alatt álló Grassalkovich-

kápolna és a karakterében megőrzendő zöldfelületi környezete (közpark), valamint a Bókay-
kert teljes területe és – a kerületi zöldfelületgazdálkodási stratégia alapján – védett 

faállománya. 

A kert védett karakterének és a védett fáknak a megőrzését biztosíthatja a megfelelő 

szakember által készített kertészeti/tájépítészeti terv. A KÉSZ a területre meghatározott építési 
övezet alacsony beépítési mértékével és a legkisebb kialakítandó zöldfelület nagyságával 

biztosítja a gazdag növényállományú zöldfelület megőrzését, fejleszthetőségét. 

A módosítással érintett területen országos és helyi védett természeti érték nem található. A 

területet nem érinti nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom, sem az Országos 
ökológiai hálózat övezetei, így a KÉSZ-ben nem szerepelnek kiegészítő természetvédelmi 

vonatkozású elemek, rendelkezések. 

5.3. Tájképvédelmi és tájképvédelmi javaslatok  

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

annak kialakult, idős faegyedekből álló ligetes jellege mindenképpen megőrzendő a jövőben 
is. A TSZT-ből a tervezett KÉSZ-be átültetett elemek (meglévő és tervezett fasorok) tovább 

erősítik, segítik a park karakterének megőrzését és fejlesztését. 
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6. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

6.1. A települési zöldfelületi rendszer fejlesztési javaslatai 

A park területét érintő két környezetalakítási javaslat a Margó Tivadar utca forgalmának 

korlátozását és a parkolók elhelyezését illetően különbözik egymástól. A parkot használók 
számára jelenleg is alacsony számú parkolóhely vehető igénybe, így a tervezett 

funkcióbővítések által generált látogatószám növekedésre a terv a meglévő parkolók 
bővítésére, illetve további parkoló-felületek kialakítására tesz javaslatot. (A közterületen 

elhelyezhető parkolók mennyiségét befolyásolja az új villamos vonal menti út-kialakítás módja 
is (sétány, sétálóút).) 

Az 1. változatban a Herrich-Kiss villa előtti terület kerül lezárásra, így a parkolók nagy része a 
Margó Tivadar út menti, kevésbé fás területeken megoldható. Ebben az esetben csupán ez a 

viszonylag rövid szakasz változik gyalogos-centrikussá. 

A 2. változat szerint javasolt teljes forgalomcsillapítással egy hosszabb fásított sétány és 

erősebb összeköttetés alakítható ki a Bókay-kert és a Margó Tivadar utca nyugati oldala 
mentén elterülő közpark és a kápolna között. Ebben az esetben a javasolt parkolók nagy 

része a Kele utca mentén kerül elhelyezésre, és a Bókay-kert területén tervezett új parkoló a 
Cziffra György utcai csomóponthoz közel kerül kialakításra. 

A kertben tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó új építmények elhelyezésére vonatkozó 
javaslat mindkét változatban megegyezik. A javaslat orvosolni igyekszik az eltérő 

területhasználatokból adódó funkcionális konfliktus, és a funkciók egymásra gyakorolt zavaró 
hatását. A markáns vonalvezetésű fő gyalogos tengelyek teremtik meg a rendet a 

„rendetlenségben”. A fő sétány mentén javasolt elhelyezni az új funkciókat, és a hozzájuk 
kapcsolódó épített elemeket, így őrizhető meg leginkább a park fás-ligetes karaktere. Ez az 

elrendezés elősegítheti a park jobb átláthatóságát is. A rendszer súlypontjában, a főépület 
előtereként kialakított központi tér ezt az átláthatóságot tovább erősíti, ami a szükséges 

tájékoztató elemekkel/eszközökkel a „csillagpont-túra” bázisát is jelentheti.  

A parkot körbeölelő kerítés vizuális konfliktust okoz jelenleg, megoldás a kerítés egységesítése, 

hasonló formavilágú, anyaghasználatú kerítésszakaszok kialakítása. A kerten belül célszerű 
meghatározni az egységes kerítés típust (anyag, formavilág, színhasználat), így 

egységesebbé tehető a park belső vizuális képe is. 

A funkcionálisan nem megfelelő, elhasználódott berendezési tárgyak, burkolatok cseréje 

időszerű. A KÉSZ a védett épületek, építmények környezetére vonatkozóan határoz meg 
előírásokat a burkolatok kialakítását illetően, de a park területén is célszerű – az egységes 

kertépítészeti terv alapján – a megfelelő (természetes) burkolatok használata. 

6.2. A zöldfelületi ellátottság alakulása 

A rekreációs szempontból kiemelt jelentőségű Bókay-kert esetében a szabályozás egyik fő 

célja biztosítani a park hosszú távú fejlesztési lehetőségének kereteit, amellett, hogy 
megőrizze jelenlegi zöldfelületi jelentőségét. A Bókay-kert jelenleg nagy kiterjedésű, foltszerű 

zöldfelületi elem a kerület zöldfelületi-infrastrukturális hálózatában, ahol a meglévő és 
tervezett fasorok teremtenek összeköttetést a kerület egyes zöldfelületi elemei között. A kert 

már jelenleg is funkcionálisan igen sokszínű. A KÉSZ által a jelenlegi funkcionálisan sokszínű 
park kínálata tovább bővíthető, anélkül, hogy zöldfelületi értéke csökkenne. 



25 
 

A Bókay-kert funkciókban és kikapcsolódási lehetőségekben gazdag terület, amely 

egyedülálló lehetőségeivel mind a kerület, mind pedig a szomszédos kerületek lakóit 
egyaránt vonzza. Ezt a kínálatot tovább bővíti a kert szomszédságában található – a 

javaslataink szerint hosszú távon a Bókay-kerttel funkcionálisan összekapcsolandó – közpark 
(szánkózódomb) és a védett kápolna környezete. Mindkét terület értékes, és a jövőben is 

megtartandó zöldfelületi eleme a kerület zöldfelületi rendszerének. 

A Bókay-kert kiemelkedő jelentőségű kondícionáló hatású zöldfelületi elem, amely jelenleg 

cca. 1 km-es vonzáskörzettel rendelkezik. A tervezett közlekedési fejlesztés (villamos vonal 
építése a Margó Tivadar utcán) által a vonzáskörzet kiterjedésének növekedése várható, így 

a parknak ki kell elégítenie a megnövekvő parkhasználati igényeket is. Ennek a 
fejlődési/fejlesztési folyamatnak megfelelő keretet biztosít az új szabályzat. A parkban 

tervezett fejlesztések a parkhasználatot segítik, de mindezt a „zöldfelületi-prioritás” elve 
mellett. 

A Bókay-kert tömbje elsősorban parkként működik. A fejlesztés során a parkkarakter 
megőrzését a korábbi IZ övezeti előírásokon és a TSZT-ben meghatározott elvárás feletti 70%-

os zöldfelületi minimum biztosítja.  A szervesen csatlakozó alapfokú intézmény (Szélmalom 
utcai óvoda) és helyi védelem alatt álló Herrich-Kiss villa - a megvásárlásra szánt lakótelkekkel 

együtt- az előírt 50%-os zöldfelületi minimummal továbbra is biztosítja a tömb biológiai 
aktivitásának, zöldfelületi karakterének megőrzését.  

A kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) zöldfelületi minimuma 50%. A közel 
11000m2-es területen hatékonyan kondicionáló kertterület (minimum 5500m2) jön létre. Az 

elő-és oldalkertek hálózatával együtt a hátsókertek összefüggő zöldfelületei összefüggő 
hálózatot alkotnak, szervesen csatlakozva a tömb intenzív zöldfelületeihez.  

A Kele utca – Cziffra György utca – Margó Tivadar utca által határolt tömb déli részén lévő 
közpark 75%-os zöldfelületi minimuma és a Margó Tivadar utca menti Általános Iskola 50%-os 

zöldfelületi minimuma együttesen szintén a zöldfelület karakter megteremtését biztosítják.  

A tervezési terület fejlesztése során az elvárásoknál magasabb zöldfelületi mutatók 

ténylegesen a lakosság alapfokú ellátását (az egészséges környezethez való jog 
megvalósítását) és a  szabadidős tevékenységek színvonalas feltételeinek megteremtését 

szolgálják. 

6.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A meglévő és tervezett zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésének egyik eszköze a 

növényállomány fejlesztése/megőrzése. A növényállományára vonatkozóan elsődleges cél a 
meglévő értékes faállomány megőrzése. A tervezett KÉSZ szabályozási elemeinek 

segítségével várhatóan tovább bővülnek a parkot körülölelő utak menti fasorok, pótlásra 
kerülnek a hiányzó egyedek és új fasorok is létesülnek. Ez a fejlesztés a park kerületi 

zöldinfrastruktúra–hálózatába történő integrálását segíti. 

A fasorok esetében minden esetben legalább kétszer iskolázott sorfát kell alkalmazni. A fa 

fajtájának megválasztásakor elvárás a jó várostűrő képesség és lehetőség szerint a honos 
fajok alkalmazása. A fasorok tekintetében kerülendők az allergén és az erősen mérgező fajok, 

továbbá a lágy húsú és/vagy nagyméretű terméssel rendelkező fajok. Az útfásítás esetében 
biztosítani kell a fák számára a közműmentes életteret, valamint a legalább 4 m2 nagyságú 

ültetőközeget (termőföld felületet).  
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A kert faállományának tekintetében az ápolás, a megújítás és a diverzitás növelése tűzhető ki 

fő célként. Az új fafajok változatosabbá tudják tenni a parkot a látogatók számára és az 
élővilág számára is, így új élőhelyek jöhetnek létre a parkon belül. 

A kert területére jellemző, hogy az értékes idős faállomány mellett a cserjeszint képviselői igen 
kis számban vannak jelen. Az egészséges, biodiverz és fenntartható növényállományok 

esetében törekedni kell a minimum kétszintes állományok létrehozására. A lombkoronaszintet 
a gyepszint és a cserjeszint egészíti ki, így létesül háromszintes növényállomány. 

A gyepszint esetében az öntözés hiánya és a fenntartás alacsony színvonala esetén 
megfigyelhető a kiszáradás és a kopás. A gyepes rendezvényterület és a gyepes ligetes 

felületek esetében indokolt a gyep megtartása, azonban sok esetben célszerű cserjésíteni, 
így a fenntartás hatékonyabbá válik (pl.: rézsűk esetében). 

A cserjesávok és cserjefoltok a terek osztásában, tagolásában fontosak, valamint esztétikai 
értéket képviselnek. Az évelő és egynyári felületek, bár intenzív fenntartást igényelnek, az 

esztétikai értékük lényegesen magasabb. A központi tér esetében mindenképp indokolt egy 
intenzív fenntartású, dekoratív környezet kialakítása. 

A meglévő és tervezett tavak növényvilágának esetében célszerű fokozni a biodiverzitás 
mértékét, így erősítve a vízfelület kondicionáló szerepét és esztétikai értékét. 

A parkon belül is javasolt nagy arányban honos fajok telepítése, illetve a környezeti 
viszonyoknak megfelelő, habitusukkal és esztétikai megjelenésükkel a meglévő növényzethez 

illeszkedő fajok alkalmazása. 

A kerületben – külső elhelyezkedéséből adódóan – nem érvényesül Budapest belvárosi 

területeire jellemző hősziget-hatás, a tervezett fejlesztések, növénytelepítés a terület kedvező 
adottságait tovább erősítik.    

 

6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A Bókay-kert fejlesztési programjavaslata szerint (Szabályozási tervet előkészítő program, 

2016.) a kert közösségi funkcióinak erősítése tervezett a közeljövőben, az ifjúsági funkciók 
megtartásával, növénytelepítéssel. A szükséges új parkolóállásokat a kerten kívül kell kijelölni. 

A Herrich-Kiss villa mellett elhelyezkedő három lakótelek felszámolása után a villlához tartozó 
park egységessé válna régi területén. További sportpályák kialakítása tervezett a Margó 

Tivadar utca és a Cziffra György utca csomópontjának közelében. A teljes Bókay-kertben a 
terület rendezettségének növelése, egységes kép kialakítása a cél. 

A fentiek szerint a Bókay-kert fejlesztése újabb épületek építésével (a meglévő épületek 
cseréje, illetve bontás után felszabaduló területek hasznosítása), új – közlekedési szempontból 

jelentős gépkocsi-forgalmat generáló – funkciók betelepítésével nem jár, így nem várható 
nagyarányú többlet-forgalom megjelenése a területen és a környező úthálózaton. A 

személygépjármű forgalom csökkenéséhez vezethet, hogy a 42-es villamos 
meghosszabbításával egy villamosjárat megjelenése tervezett a Margó Tivadar utca 

nyomvonalán (A 42-es villamos vonalának meghosszabbítása – Szabályozási Terv, BFVT Kft, 
2015.), amely egyik megállója a Cziffra György utca csomópontjának közelében lesz. A 

villamosvonal közvetlen összeköttetést biztosít a M3 metróvonal Határ úti megállója és a XVIII. 
kerület nagy lakósűrűségű lakótelepei között, valamint kötöttpályás kapcsolatot ad a 

Havanna és a Gloriett lakótelep feltárásához. Végállomása a tervezési területtől délre, a 
Margó Tivadar utcában (a LIDL-áruház előtt) épül meg a jelenlegi elképzelések szerint.  
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A kerékpáros forgalom biztonságos közlekedését elősegítendő önálló kerékpárút áthaladását 

irányozza elő a fejlesztési program, a Margó Tivadar utca nyomvonalában. 

6.1. Közúti közlekedés (hálózati kapcsolatok, főbb csomópontok, belső 
úthálózat) 

A tervezési területen tervezett fejlesztések a Margó Tivadar utcában jelentenek jelentős 

beavatkozást, a terület egyes határoló, illetve belső útjain kisebb módosulások várhatók.   

► Margó Tivadar utca 

A legjelentősebb változást a villamosvonal megjelenése jelenti, amely miatt az utca 
szabályozási szélességét 22 m-re kell növelni. A vágányok a közterület nyugati oldalán futnak 

majd. A Kele utca és a Makói utca között a villamosvágányok mellett megmarad a 2x1 
forgalmi sáv és a járda valamint a közműsáv és egy kerékpárút épül az utca keleti oldalán. A 

22 m szabályozási szélességben több zöldsávnak is marad hely. Az utca vízelvezetését zárt 
csapadékvíz-csatorna biztosítja majd. 

Az egyes környezetalakítási változatoknak megfelelően különböző szakaszhosszon a Makói 
utca és a Cziffra György utca között vezetett útszakaszon a személygépjárművek forgalma 

tiltott lesz, illetve az utca menti ingatlanok ellátásához szükséges kiszolgáló forgalom csak 
külön engedéllyel hajthat be. Az iskolai, művelődési és zöldterületi funkciók biztonságosabb 

megközelítését jelenti a gyalogosforgalom számára, hogy ezen az útszakaszon csak gyalogos 
és kerékpáros forgalom haladhat (elkülönített felületeken). A gyalogút burkolataként a 

környezethez illő térkő-burkolat beépítését javasoljuk.  

A Margó Tivadar utca érintett szakaszán az ingatlanok gépjárműbehajtója megszűnik, más 

útszakaszra kerül át.  

A Margó Tivadar utca tervezési területre eső szakaszán megjelenő kerékpáros kapcsolat 

(lásd. 4. fejezet 2. ábra) a Kele utcán meglévő észak-déli irányú kerékpárúthoz kapcsolódik, a 
Bókay-kert funkcióihoz biztosít biztonságos kerékpáros megközelítést. A kerékpárút déli 

irányban folytatódik, a Cziffra György utcát kerékpáros-gyalogos hídon keresztezi (távlati 
kialakítási lehetőség), majd a Halmi erdő rekreációs területei felé halad tovább. Mivel a 

Cziffra György utcai csomópont előtt a tervezett villamosvonal egy megállóját is el kell 
helyezni és a kerékpáros hídnak is helyet kell biztosítani, ezért második ütemben (a tervek 

pontos kidolgozását követően) a Margó Tivadar utca érintett szakaszán a szabályozási 
szélesség növelése szükséges 23,80 m-re (a mintakeresztszelvény szerint). 

Szabályozástechnikailag ezt a helybiztosítást hivatott rendezni a szabályozási terven a Bókay-
kert területén kijelölt be nem építhető területsáv a Margó Tivadar utca keleti oldala mentén. 

A Margó Tivadar utca útkategóriája a járművektől elzárt szakaszon megváltozik: B.VI.d.C., 
belterületi kiszolgáló útként üzemel majd. 

► Kele utca 

A Kele utcában változást jelent a meglévő állapothoz képest, hogy a park és a benne 

található funkciók parkolási igényét kielégítő két parkolófelület jelenik meg az utca kert felőli 
oldalán: a működő iskola épület közelében 76 parkolóállást befogadó, a Margó Tivadar utca 

csomópontjától kissé délre egy 47 férőhelyes parkolót terveztünk. A parkolók bejáratát a Kele 
utca nyugati oldalán található parkolók bejáratával szemben helyeztük el.   

Az útszakasz II. rendű városi főút jellege megmarad. 
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► Cziffra György utca 

A Cziffra György utca – Margó Tivadar utca csomópontjában több változást is terveztünk: 

A tervezett villamospálya átvezetése jelzőlámpás forgalomirányítás mellett épül majd ki. 

A kerékpárút átvezetése megoldható jelzőlámpás forgalomirányítással (a kijelölt 
gyalogátkelőhelyek mellett), vagy távlatban kerékpáros hídon külön szintben, amelynek 

jelentős a helyigénye és a költségvonzata.  

Az útszakasz II. rendű városi főút jellege megmarad. 

► Makói utca 

A Környezetalakítási javaslat 1. szerinti változatban az útszakaszról nyílik majd a Herrich-Kiss 

villa telkének gépkocsibejárata, illetve – az ingatlanon kiépítendő – parkolója, amelyet a 
kapu közelébe terveztünk. A Környezetalakítási javaslat 2. szerint a villa parkolója a telek déli 

részén kerül kialakításra, ami a Margó Tivadar utcáról, kizárólag a célforgalom számára 
elérhető. Forgalomtechnikailag mindkét változat megvalósítható.  

A tervezési területen tervezett úthálózatot a K-1., a Margó Tivadar utca javasolt 
mintakeresztszelvényeit a K-2. sz. tervlap szemlélteti. 

6.2. Parkolás 

Tervezett parkolófelületek a Bókay-kertben:  

Kele utca: 76 és 47 férőhelyes parkolófelületek a Bókay-kert fejlesztendő funkcióit használók 

számára 

Herrich-Kiss villa: telken belül elhelyezett 1. változat szerint 12, a 2. változat szerint 8 férőhelyes 

parkolófelület. 

A kerékpáros és gyalogos híd megépüléséig lehetőség van a Margó Tivadar utcából nyíló 

parkolófelület kiépítésére, ennek bejáratát a Cziffra György utcai csomóponthoz közel kell 
megadni, hogy a gyalogosok számára kiépített sétány minél hosszabb lehessen.  

6.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedési 
kapcsolatok) 

A közösségi közlekedési kapcsolatokban jelentős javulás várható a területet az M3 
metróvonal Határ úti állomásával közvetlenül összekötő kötöttpályás nyomvonal (42-es 

villamos meghosszabbítása) után. 

A villamosvonal megjelenése a közúti forgalommal együtt haladó buszjáratok (legalább egy 

részének) kiváltásával fog járni. A közúti forgalom által nem, vagy csak kevéssé akadályozott, 
kötöttpályás nyomvonal kiépítése nagyobb utasszállító kapacitást, javuló utazáskényelmet, 

környezetvédelmi szempontból is előnyösebb járműtípus üzemeltetését jelenti, így 
mindenképpen a közösségi szolgáltatás színvonalának emelkedése várható a területen. A 

közösségi közlekedési ellátottság (az új villamosmegálló megjelenésével) továbbra is közel 
100 %-osként mérhető majd a Bókay-kertben.   

A villamosvonal a közterület nyugati oldalán fog haladni, megállói a legbiztonságosabb 
középperonos kialakítást kapnak. A tervezési területen egy villamosmegálló épül ki, a Margó 

Tivadar utca – Cziffra György út csomópontja közelében, a Bókay-kert déli részén. 
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6.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés  

A fentiek szerint új kerékpárút megjelenése tervezett a Kele utcai meglévő nyomvonalból 

kiindulva a Margó Tivadar utcában, amely a Halmierdő rekreációs területei felé biztosítja a 
kerékpáros kapcsolatot a Bókay-kerten keresztül.  A Margó Tivadar utcában a közterület 

keleti oldalán haladó, 2,5 m széles kerékpárutat terveztünk, amely a Kele utcai nyomvonal és 
a Margó Tivadar utca között kijelölt kerékpáros átkelőhelyen keresztezi a Kele utca 

nyomvonalát, majd önálló kerékpárútként halad a Cziffra György utcáig. A Cziffra György 
utcai kereszteződésben (a városi főút forgalmi terhelése miatt) vagy jelzőlámpás 

forgalomirányítással, vagy külön szinten vezethető át.  

A távlati tervekben kerékpáros és gyalogos híd tervezett, amely hossza a Cziffra György utca 

mindkét oldalán legalább 75-75 m, mivel maximális emelkedése korlátozott. Ezt a 
helybiztosítás a tervezési területen a szabályozási terv tartalmazza. 

A Bókay-kert fejlesztése során (meglévő épületekben új funkciók megjelenése, illetve 
rendezése) új, jól használható, zárható, illetve fedett kerékpártárolók telepítése szükséges. 

A Margó Tivadar utca Makói utca és Cziffra György utca közötti szakaszának csak 
gyalogosforgalomra való átépítése biztosítja a Bókay-kert gyalogosforgalmának biztonságos 

közlekedését és lehetővé teszi új közösségi terek és funkciók megjelenését. Azokon a 
helyeken, ahol a gyalogosforgalomnak kereszteznie kell a villamospályát, a kiviteli tervek 

készítése során betervezett forgalomtechnikai jelzések mellett eltérő színű és anyagú 
burkolatok beépítésével, zöldsávok telepítésével kell a biztonságos átkelést segíteni. 
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7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

7.1. Víziközművek 

7.1.1. Vízellátás 

► A Bókay-kert területén tervezett fejlesztések víziközmű igénye 

A területen álló 6 db forfaház elbontása után, azok helyett egy új, hasonló területű és azonos 
funkciójú – sporttevékenységeknek helyet adó – fitness épület megépítését tervezik. Itt kapna 

helyet egy nagyméretű edzőterem, irodák, öltözők, mosdók zuhanyzók, sportszer szolgáltatók. 
A tervezett létesítmények funkciójából adódóan a jelenlegi vízigényekkel közel megegyező 

igény merül fel, amelyet a közterületi vízellátó hálózat várhatóan biztosítani tud. A telken 
belüli fejlesztés, az ingatlan bekötése a tervezett épületek alaprajzai és gépészeti tervei 

alapján tervezhető meg.  

Az uszoda bővítésére nagy igény van, a fedett medence bővítése, új kültéri medence, 

gyerekmedence építése, a napozófelület bővítése, strand-röplabdapálya létesítése került a 
fejlesztési koncepcióba. A tervezett új kültéri medence létesítése egy külön tanulmány és 

engedélyezési terv elkészítését igényli. A tanulmányban meg kell vizsgálni a fúrt kutak vizének 
felhasználhatóságát, valamint a meglévő és tervezett uszodatechnikai megoldásokat, és 

ezek ismeretében kell az engedélyezési tervben a felmerülő többlet vízigényeket 
meghatározni és a közműkezelői hozzájárulásokat megkérni.  

Az infópavilont tetőtér-beépítéses bővítése tervezett. Az emelet-ráépítéssel felmerülő többlet 
vízigények meghatározásához és a közműkezelői nyilatkozat megkéréséhez konkrét építészeti 

tervek szükségesek. 

A kertben a tagiskola épületének bontását követően egy vendéglátó hely létesítését tervezi 

a program.  A BMX pálya és a teniszpálya közé – az emelkedő terepen – kisebb mesterséges 
dombokkal kiegészítve egy többfunkciós vizes játszótér is helyet kaphat a jövőben (részletes 

tervezést igényel).  

A kávézó/étterem létesítésével felmerülő közmű igények nem ismertek, de mivel a jelenlegi 

tagiskola épülete helyén kerülne kialakításra, ezért többlet-igényre nem feltétlenül kell 
számítani (az építész és épületgépész szakági tervek alapján lehet a közmű engedélyezési 

terveket elkészíteni, az engedélyezési tervben kell a közműigényeket meghatározni, és az 
esetlegesen felmerülő többlet vízigények és szennyvíz-kibocsátási értékek alapján kell a 

közműkezelői nyilatkozatokat megkérni). A telken belüli fejlesztés, az ingatlan bekötése a 
tervezett épületek alaprajzai és gépészeti tervei alapján tervezhető meg. 

A tervezett vizes játszótér létesítése egy külön tanulmány és engedélyezési terv elkészítését 
igényli. A tanulmányban meg kell vizsgálni a fúrt kutak vizének felhasználhatóságát erre a 

célra. Amennyiben a játszótér vízigénye a kutak vizéből nem biztosítható, azt a konkrét 
mennyiségek ismeretében a közműhálózatról kell megigényelni és a közműkezelői 

hozzájárulásokat ennek megfelelően kell megkérni.  

A terület öntözőhálózat részleteit a kivitelezést megelőző tervezés során lehet meghatározni. A 

kertben jelenleg két fúrt kút található, valamint egy új, nagyobb vízhozamú kút kiépítése is 
megtörtént, amelynek vízhozama előreláthatólag a kert teljes vízellátását biztosítja.   
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► A Herrich-Kiss villa és környezete 

Ezen a területen a helyileg védett épület felújítása és önálló telek (övezet) kialakítása 
tervezett a kertbe ékelődő magántelkek a villa új telkéhez történő integrálásával. A 

parkfenntartás épülete és a gazdasági udvar elbontásra kerülne, helyette egy új egységes, 
igényes megjelenésű épület kialakítása szerepel a tervek között. A villa épülete a kerületi 

Helytörténeti Gyűjteménynek ad majd otthont.  

A tervezett létesítmények funkciójából adódóan a jelenlegi vízigényekkel közel megegyező 

igény merül fel, amelyet a közterületi vízellátó hálózat várhatóan biztosítani tud. A telken 
belüli fejlesztés, az ingatlan bekötése a tervezett épületek alaprajzai és gépészeti tervei 

alapján tervezhető meg.  

Az új létesítmények (bővítések) alapterületének ismeretében kell a szükséges oltóvíz 

mennyiségeket meghatározni, amelyet a közműszolgáltatótól a hálózatról kell megigényelni. 
Amennyiben az oltóvíz mennyisége a közhálózatról nem biztosítható, telken belül kell 

tározóról gondoskodni.  

► A Margó Tivadar u., Cziffra György u., Kele u. által határolt területen tervezett fejlesztések 
víziközmű igénye 

Ezen a területen elsősorban útépítési és forgalomtechnikai fejlesztéseket tervezettek. A tömb 

területén található funkciók (iskola, közpark) változatlanul megmaradnak, azokkal 
kapcsolatos fejlesztési igények/szándékok nem merültek fel. 

► Kertvárosias lakótömb 

A tömb területén fejlesztés nem tervezett, így közmű-fejlesztési igények sem merültek fel. 

7.1.2. Szennyvíz-elvezetés, csapadékvíz elvezetés 

Az uszoda bővítés kivételével – mivel arra külön vizsgálat szükséges - nem várható jelentős 
vízigény-növekedés a területen, így az utcai DN300 mm átmérőjű szennyvízcsatorna 

várhatóan fogadni tudja a tervezett épületbővítés miatt keletkező szennyvízmennyiséget, de 
a konkrét szennyvíz-kibocsátási mennyiségek ismeretében meg kell kérni a közműkezelői 

nyilatkozatot. 

A Margó Tivadar utca közúti vasúttal érintett szakaszára zárt csapadékcsatorna építése 

javasolt, hogy a teljes szabályozási szélesség kihasználható legyen. A tervezett 
csatornaszakasz a Margó Tivadar utcai meglévő nyílt árokba köthető. 

7.2. Energiaellátás 

7.2.1. Villamosenergia-ellátás és közvilágítás 

A vizsgált területen a jelenlegi beépítésnek megfelelő villamosenergia-ellátó hálózat üzemel. 

Az ellátás 100%-osnak tekinthető. A tervezett létesítmények konkrét energiaigénye 
ismeretében kell a közműnyilatkozatokat megkérni.   

A Margó Tivadar utcában létesülő új villamos-pálya villamosenergia-ellátását biztosítani kell. A 
szükséges közműépítéseket és kiváltásokat a szakági tanulmánytervek ismeretében lehet 

meghatározni.  
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A városi villamos járművek egyenfeszültségű hálózatról üzemelnek. A munkavezeték névleges 

feszültsége járműtípusonként változó, a közúti vasút esetében ez 600V. A tervezett nyomvonal 
mentén kis- közép- és nagyfeszültségű meglévő hálózat is húzódik, így a közúti vasút 

villamosenergia-ellátása biztosítható.  

7.2.2. Gázenergia ellátás 

A kerületi gázfogyasztók ellátása a FŐGÁZ nagyközépnyomású gázvezetékhálózatáról 

történik. A tervezett létesítmények konkrét energiaigénye ismeretében kell a 
közműnyilatkozatokat megkérni, de a gázhálózat várhatóan biztosítani tudja a felmerülő 

energia-igényeket.   

7.3.Hírközlés 

A térség a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A kiépült hálózat jellemzően 

földalatti kivitelű, alépítményben, helyenként közvetlenül földbefektetett kábeles rendszerű, 
és valamennyi ingatlan önálló csatlakozással rendelkezik. 

7.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. A napsütéses órák száma évi 2040 óra, ennek aktív hasznosításával jelentős 

hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok 
és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek elhelyezése esztétikai kérdéseket is felvet, a 

kert új arculatába beilleszthető kialakítást kell tervezni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utófűtési szezonban temperáló 

fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a 
villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer 

alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, 
hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. A 

napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni 
az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos 

energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 

csökkentését eredményezi.  

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 

hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az 
épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos 

növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes 
energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia 

hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a 
szemléletnek az alkalmazása. 

A megújuló energiaforrások közül a napenergián kívül a geotermikus energia felhasználása 
képzelhető még el ezen a területen. A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó 

energia. A Kárpát-medencében található viszonylag vékony földkéreg lehetővé teszi a 
hőforrások sokoldalú és olcsó felhasználását. A geotermikus fűtést hőszivattyú segítségével 
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tudjuk biztosítani. A geotermikus energiát a földbe fúrt geotermikus szondák közvetítik a 

hőszivattyúhoz. Egy átlagos családi házhoz (a kertbe tervezett épületekre átültethető) 20-24 
db spirálszonda szükséges. Ezek a terület beépítetlen részein elhelyezhetők, de az 

alkalmazhatóság további vizsgálatokat igényel.  

Szóba jöhet még a biomassza, mint megújuló energiaforrás. A biomassza energetikai 

felhasználásának legrégebbi módja az eltüzelés. Biomassza alkalmazása is egy lehetőség a 
megújuló energiák használatára, egy telken belüli központi kazán és a hozzá tartozó hálózat 

kiépítésével. A tervezett épületek méreteiből adódóan ennek kiépítése nem gazdaságos, 
használata körülményes, de ennek eldöntéséhez további vizsgálatok szükségesek. 

Egyéb megújuló energiák (víz, szél) ilyen léptékű felhasználása nem elképzelhető, a 
környezeti adottságok vagy a beépítés jellege miatt. 

7.5. Közműfejlesztési igények – összefoglaló 

A fejlesztések során tervezett létesítmények közmű-igényei a konkrét tervek hiányában 
pontosan nem határozhatóak meg, azok legalább tanulmányterv szintre történő kidolgozása 

után lehetséges meghatározni a ténylegesen felmerülő víz- és energiaigényeket és ezen 
többletigények ismeretében kell a közműkezelői hozzájárulásokat megkérni a 

közműszolgáltatóktól.  

A felmerülő energiaigények várhatóan biztosíthatóak a meglévő hálózatokról és a 

szennyvízcsatorna hálózat is várhatóan fogadni tudja a keletkező szennyvizet, de csak a 
konkrét mennyiségek ismeretében lehet ezeket meghatározni. Több fejlesztésnek jelentős 

vízigénye van, így lehet, hogy a vízellátás a jelenlegi hálózatról csak hálózatbővítés után 
oldható meg. Ehhez meg kell vizsgálni a területen található kutak vizének 

felhasználhatóságát is és a nagy vízigényű létesítmények technológiáját is. 

A keletkező csapadékvizek telken belül kerülnek felhasználásra. 
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8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

8.1. A településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggései, várható 
környezeti hatások 

8.1.1. Talaj 

A tervezési területen erózió veszélyes terület a sípálya területe és a sportpályák közötti rézsűk 

felületei. A park átépítésével, tereprendezéssel, növényültetéssel, a fenntartás intenzitásának 
növelésével az erodálódó felületek megszüntetendők.   

8.1.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszíni vizek nem érintik a vizsgált területet és annak közvetlen környezetét. 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. A közelben üzemelő Shell töltőállomás 
működése biztonságos, nem jelent veszélyt a területre. 

8.1.3. Levegőminőségvédelem 

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 
határozza meg a távlatban is a levegő minőségét. A közlekedés vonalas létesítményeinek 

környezetében általánosan 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 Margó Tivadar utca forgalmának korlátozásával a terület légszennyezettsége csökken, a 

tervezett fásítás és növénytelepítés a terület kondicionálását javítja.  

8.1.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A módosítással érintett terület esetében a zajhelyzetet távlatban is a közúti közlekedésből 
származó zaj határozza meg. A Margó Tivadar utca forgalomcsillapítása kedvezően 

befolyásolja a zajhelyzetet.  

Vasútvonal nem halad a terület közelében, így vasúti közlekedésből származó zajterhelés a 

távlatban sem terheli a területet. 

Üzemi zajkibocsájtás a Cséry telep és a Kispesti vasútállomás felől éri a tervezési területet, ez a 

zajszint azonban (35 dB alatti) nem okoz konfliktust. 
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Budapest zajtérképén a Liszt Ferenc repülőtér okozta zajterhelés érintik leginkább a tervezési 

területet, azonban a repülésből adódó zaj mértéke sem okoz zajkonfliktust. 

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, melyet be kell tartani.  

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). 

8.1.5. Hulladékkezelés 

Az FKF Zrt. biztosítja a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását, vagyis a települési szilárd 

hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását valamint kezelését. A tervezett fejlesztések 
bekapcsolhatók a hulladékelszállítási rendszerbe.  

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. 

A kerület vonatkozásában fontos tényező a Cséry telep, ahol a korábban lerakott hulladék 

szennyező hatása a mai napig is kimutatható, ezért a lerakó kármentesítése kiemelt feladat. 
A kármentesítés nem érinti a tervezési területet.  

A XVIII. kerület rendeletben határozza meg (Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati 

rendelettel a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és 
a fák védelméről) a köztisztasággal kapcsolatos szabályokat, a fák védelmének szabályait, 

melyek a tervezési területre is betartandóak.  
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9. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

9.1. A szabályozás alapelvei 

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 fentiek mellett a tervezésnél az alábbi korábbi, illetve magasabb rendű döntések is 
figyelembevételre kerültek: 

• a már fentebb említett új fővárosi tervek (összhang megteremtése) 
• a 42-es villamos-vonal meghosszabbítására 2015-ben jóváhagyott részletes 

szabályozási terv (a Margó Tivadar utca elfogadott szabályozási szélességét 
változatlanul továbbviszi a terv) 

• a hatályos PPVSZ rendeleti szövege (felülvizsgálat és kiegészítés) 

Fontos megemlíteni, hogy a PPVSZ igen sok esetben „városképi illeszkedéssel” kapcsolatos 

szabályokat tartalmaz az egyes övezetekre vonatkozóan, amit a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény megalkotása „felülírt” (vagyis az ilyen jellegű előírások 

kikerülnek a KÉSZ hatásköréből). Problémát okoz azonban, hogy a törvényhez tartozó 
kormányrendelet még nem készült el (tervezeti szinten sem), tehát jelenleg ezeket a 

törekvéseket semmilyen „fórumon” nem lehet érvényre juttatni. 

9.2. Az építési övezetek, övezetek jele (övezeti kód) 

A korábbi, fővárosban megszokott gyakorlatot figyelembe véve célszerűnek tartottuk az 

övezeti jelben a kerületazonosító alkalmazását. Ennek megfelelően az építési övezetek, 
övezetek jele az alábbiak szerint alakul: 

• a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (TSZT) meghatározott 
területfelhasználási egység jele, (pl. Lke-1//), különleges beépítésre nem szánt 

övezet esetén a területfelhasználási egység helyén Kt- betűjel áll 
• kerületi azonosító kód  (/XVIII/), 

• építési övezeti, övezeti azonosító sorszám vagy betűjel (pl. //1) 
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9.3. Az építési övezetek előírásai 

5.3.1. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) 

 A Városház utca – Makói utca – Margó Tivadar utca és 

Kele utca által határolt kertvárosias lakóterületi tömb 
teljes mértékben kialakultnak tekinthető. A 42-es 

villamos megépülésével azonban a terület Margó 
Tivadar utca menti része jelentősebb környezeti 

terhelésnek lesz kitéve, ezért új épület létesítése esetén 
a KÖu övezetek menti épület-traktusban, a földszinten 

lakóhelyiség nem helyezhető el (meglévő épület 
átalakítása során a meglévő lakóhelyiség megtartható, 

de új lakóhelyiség nem alakítható ki). 

A BVKSZ megszűnésével a 35%-os engedményes 

beépítési mérték a továbbiakban nem alkalmazható 
(nem is indokolt jelen esetben), így az övezetben a 

telek maximális beépíthetősége az OTÉK szerinti 30%-ra 
módosult. 

A meghatározott elő-, oldal- és hátsókert méretek (3-3-6 
m) mellett a kialakult előkert méretek is irányadóak. Ez 

elsősorban a Margó Tivadar utca mentén érdekes, ahol jelenleg is az épületek – nagyméretű 
előkerttel – jellemzően a hátsókerti építési határvonalhoz húzva sorakoznak. 

Az övezetben a telekszélességnek, illetve a telekadottságoknak megfelelően (pl. saroktelek, 
trapéz alakú telek) változhat a beépítési mód (szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres). A 

szabadonálló módon beépíthető telkek esetében minden 500 m2-nyi telekterület után 2 lakás 
vagy egyéb rendeltetési egység helyezhető el, ikres beépítés esetén ugyanekkora 

telekterületre csak egy lakás helyezhető el. 

9.3.2. Intézményi helyi lakosság alapellátását biztosító területek (Vi-3) 

A Vi-3 építési övezetek területei elsősorban több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, kifejezetten a 

helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények 
elhelyezésére szolgálnak, elsősorban igazgatási, 

nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű 
épületek számára biztosítanak helyet. Az övezetek 

területén a lakásépítés nem megengedett (kivéve a 
területen megengedett rendeltetést tartalmazó 

épületben kialakított – legfeljebb két – szolgálati lakás). 

A korábban jelentős zöldfelülettel rendelkező 
intézményterületi övezeti kategóriát a terv tovább 
élteti, ugyanis az új TSZT megszüntette azt, és jellemzően 

minden korábban IZ övezetbe sorolt területre a Vi-3-as, 
25%-os zöldfelületi átlagértékkel rendelkező 

területfelhasználási egységet alkalmazta. Ennél a KÉSZ 
jóval magasabb értékeket állapít meg. 

4. ábra: Vi-3 jelű területfelhasználási egységek 

3. ábra: Lke-1 jelű építési övezet - szabályzási 
terv részlet 



41 
 

Bókay-kert – jelentős zöldfelületű intézményterületek 

A tömb szabályozásánál alapvető gondolat volt a jól körülhatárolható, egyedi funkciójú 
egységek leválasztása a sportkert területétől, annak érdekében, hogy az egyes intézmények 

fejleszthetősége (tervek elkészítése) célirányosabban, egyszerűbben történhessen. Ennek 
megfelelően a tömb területe három övezetre tagolódik: 

1. Herrich-Kiss villa (Vi-3/XVIII/2) 
A helyi védelem alatt álló villa – a szabályozás elgondolása szerint – önálló telket és 

önálló övezetet kap (a villa telkéhez csatolandó – a megvásárlást követően – a három 
lakótelek területe is). A villa megújítása, funkcióváltása így jelentős mértékben 

megkönnyíthető, hiszen nem a Bókay-kert részeként, hanem önálló egységként élhet 
tovább. Így a védettség, illetve az egyedi előírások érvényesítése is egyszerűbb úton 

történhet. Az övezet területén a beépítés legnagyobb mértéke 15%, a kialakítandó 
legkisebb zöldfelület mértéke 50%, az általános szintterületi mutató értéke 0,3 m2/m2, ami 

megfelelő – de koordinált – kereteket biztosít a villa tervezett funkcióváltásához, 
szükséges mértékű bővítéséhez. 

 
2. Szélmalom utcai óvoda (Vi-3/XVIII/3) 

A villához hasonló elgondolásból az óvodának is – a jelenlegi kerítésvonal mentén – 
önálló telek kialakítása javasolt. Az övezet paraméterei lehetőséget biztosítanak az 

intézmény – szintén a kerttől független – bővítésére, fejlesztésére. Az övezet területén a 
beépítés legnagyobb mértéke szintén 15%, a kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke 

50%, azonban itt az általános szintterületi mutató értéke 0,45 m2/m2-ben lett 
megállapítva. 

 
3. Bókay-kert (Vi-3/XVIII/1) 

A megmaradó kert területén az alapvető 
cél a nagyarányú zöldfelületi borítottság 

megőrzése, ezért az övezetben a 
megengedett maximális beépítés mértéke 

csupán 10%, a legkisebb biztosítandó 
zöldfelület mértéke pedig 70%-ban lett 

megállapítva. A kert jelenlegi két telkét 
javasolt egyesíteni az építési lehetőség 

arányosabb kihasználhatósága érdekében. 
Az övezet területén a Margó Tivadar utca 

mentén egy 10 m széles be nem építhető 
sáv került kijelölésre, amit a tervezés során 

kerületi igényként felmerülő, Cziffra György 
út felett átívelő kerékpáros-gyalogos híd 

létesítésének gondolata generált. Az utca 
kötelezően végrehajtandó kiszélesítése az 

ötlet jelen fázisában nem indokolt, de ezzel 
a szabályzási módszerrel a későbbi 

közterület szélesítésre a hely biztosított. A 
kert rendezettebb építészeti 

kialakításának/átalakításának jobb 
koordinálhatósága érdekében, az övezet területén elhelyezendő bármilyen építmény 

kapcsán településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.  

5. ábra: A Bókay-kert építési övezetei 
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Általános iskola intézményterülete (Vi-3/XVIII/4) 

A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Margó Tivadar utcai 
Telephelyének szabályozásánál a 2015-ben elfogadott terv szerinti szintterületi mutatót a már 

korábban említett FRSZ által meghatározott szintterületi sűrűség miatt csökkenteni kellet, ami 
magával vonzotta a beépítési mérték csökkentését is (35%-ról 25%-ra csökkent, hiszen nem 

volt értelme olyan beépítési mértéket meghatározni, amit a szintterületi mutató miatt nem 
lehet kihasználni). Ennek megfelelően az övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 50%-ban 

lett megállapítva. 

9.4. Az övezetek előírásai 

Közpark (Zkp/XVIII/Zkp) 

A Kele utca – Cziffra György utca – Margó Tivadar 
utca által határolt tömb déli részén található 

nagykiterjedésű zöldfelület a fővárosi tervekben 
közpark (Zkp) besorolást kapott. A korábban említett 

TSZT zöldfelületi összevonások miatt a közparkok és 
közkertek azonos területfelhasználási egységbe 

kerültek, azonban ebben az esetben a terület 
méretéből és funkciójából adódóan a szabályozási 

tervben továbbra is a területfelhasználási egységen 
belül is közpark övezetbe került. 

A közpark területén található két telek egyesítése 
javasolt. Egyedi eset, hogy a műemlék kápolna 

épülete a park telkében úszótelken áll (ennek a 
telekalakításnak az oka feltehetőleg a védetté 

nyilvánítás volt). A kápolna telkére a közpark övezeti 
előírásait nem kell alkalmazni. 

 

 

 

Közlekedési területek (KÖu) 

► KÖu/XVIII/1: Kele utca, Cziffra György utca 

A KÖu/XVIII/1 jelű övezet a TSZT övezetbe sorolt közlekedési területei közül a II. rendű 

főútvonalak területe, amely ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, 
csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra 

elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek 
elhelyezésére szolgál. 

► KÖu/XVIII/2: Margó Tivadar utca 

A KÖu/XVIII/2 jelű övezet a TSZT övezetbe sorolt közlekedési területei közül a 

településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, 
csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra 

6. ábra: Zkp jelű övezet 
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elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek 

elhelyezésére szolgál. 

Különleges beépítésre nem szánt területek (Kt) 

A Kt-KÖu/XVIII jelű övezet a más közlekedési övezetbe nem sorolt közutak területe, amely az 
utak csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint 

parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, 
zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál. 

4.5. A szabályozás további elemei 

ALAPELEMEK 

► Szabályozási vonal és szabályozási szélesség 

A terv a Margó Tivadar utca szélességét – változatlanul – 22,0 m-ben határozza meg. 

► Építési övezet, övezet határa 

Az építési övezet, övezethatárok mentén kötelezően telket kell alakítani (nem lehet egy 
telken több övezet). 

► Megszüntető jel 

A kötelező közterület szabályozással érintett telkek esetében (Margó Tivadar utca) a 

szabályozási terv kötelező megszüntető jelet alkalmaz, egyéb esetekben a telekegyesítési 
elgondolások javasolt megszüntető jellel kerültek feltüntetésre.  

MÁSODLAGOS (TELEKRE VONATKOZÓ) ELEMEK 

► Bontásra javasolt épület 

A szabályozási terven a rossz állapotú, bontásra javasolt épületek jelölésre kerültek. 

► Telek be nem építhető része 

A Margó Tivadar utca mentén a tervezett gyalogos-kerékpáros híd helybiztosítására egy 10 m 
széles nem beépíthető sáv került kijelölésre (kötelező érvénnyel). 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

► Kötelező közterületi fásítás 

A Margó Tivadar utcán, valamint a Cziffra György utca egy szakaszán a TSZT szerinti 
településképvédelmi jelentőségű tervezett fasorok kötelező közterületi fásításként kerültek 

feltüntetésre. 

► Településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor 

A TSZT-ben a Városház utcán és a Margó Tivadar utca északi részén lévő fasorok kiemelt 
státuszt kaptak. Mind a meglévő, mind a tervezett fasorokra egyedi előírásokat tartalmaz a 

rendelet. 

► Tervezett kötöttpályás tömegközlekedés 
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A 42-es villamos Margó Tivadar utcai tervezett nyomvonala ábrázolásra került a szabályozási 

terven. 

VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG (MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN) 

► Műemlék és műemlék telke: Grassalkovich-kápolna (150257 hrsz) 

► Helyi jelentőségű védett érték: a Herrich-Kiss villa épülete 

► Nyilvántartott régészeti lelőhely: a Bókay-kert déli – 150230/12 hrsz.-ú – telke érintett. 

KÖZMŰVEK KORLÁTOZÁSAI 

► 120 kV-os távvezeték és védőtávolsága: a Kele utca mentén futó vezeték egyik oszlopa a 
150256/4 hrsz-ú telken áll. A vezeték(ek) védőtávolsága 13,0 m. 
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ALÁTÁMASZTÓ MELLÉKLETEK 

1. melléklet 

 

A BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉKEK IGAZOLÁSA 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGENKÉNT 

1. Vi-3: 0.5 (0.25+0.25) 
FRSZ KÉSZ övezetek 

  
 
FRSZ – SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG 

FRSZ 

Területfelhaszná-
lási egység 

Terület 
m2 

Beépítési sűrűség Építhető szintterület m2 
Bsá Bsp általános parkoló 

Vi-3 111 127,2 0,25 0,25 27 781,8 27 781,8 
∑    55 563,6 

 

KÉSZ 

Építési övezet, 
övezet jele 

Terület 
m2 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
Építhető szintterület m2 

Szmá Szmp általános parkoló 
Vi-3/XVIII/IZ-1 94 926 0,2 0,25 18 985,2 5932,9 
Vi-3/ XVIII/IZ-2 6400 0,3 0,25 1920 400,0 
Vi-3/ XVIII/IZ-3 3725 0,45 0,25 1676,25 232,8 
Kt-KÖu/XVIII/1 6076,2 0,05 – 303,81 – 

∑ 111 127,2  
22 885 26 262,75 

49 148,0 
 
FRSZ megfeleltetés 

ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M2 
 FRSZ  KSZT  
általános 27 781,8 > 22 885 MEGFELEL 
parkolásra fordítható 27 781,8 > 26 262,75 MEGFELEL 
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TSZT ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 
 

TSZT Vi-3 20% 

 

KÉSZ 

Építési övezet, 
övezet jele 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terület 
m2 

Zöldfelület legkisebb nagysága 
(m2) 

% 

Vi-3/XVIII/IZ-1 70% 94 926 66448,2  
Vi-3/XVIII/IZ-2 50% 6 400,00 3200  
Vi-3/XVIII/IZ-3 50% 3725 1862,5  
∑  105 051 71510,7 68% 

MEGFELEL 
 
 

2. Lke-1: 0.8 (0.6+0.2) 
FRSZ KÉSZ 

  

 
FRSZ – SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG 

FRSZ 

Területfelhaszná
-lási egység 

Terület 
m2 

Beépítési sűrűség Építhető szintterület m2 
Bsá Bsp általános parkoló 

Lke-1 706 936,40 0,6 0,2 424 161,8 141 387,3 
Vi-3 46 750 1,2 0,4 56 100 22 440 
∑ 753 686,40   480 261,8 163 827,3 

 
 

LKE-1 TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG TERÜLETÉRE ESŐ ÖVEZETEK 

Lke-1 
Építési övezet, 

övezet jele 
Terület 

m2 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
Építhető szintterület m2 

Szmá Szmp általános parkoló 

KÉSZ 
PPVSZ 

Lke-1/XVIII/1 11168,96 0,6 0,2 6701,4 2233,792 
L4-XVIII/AT-V 42 303,0 0,7 – 29 612,1 – 
L4-XVIII/AT-E 440 081,0 0,7 – 308 056,7 – 
L4-XVIII/A 10 478,4 1,0 – 10 478,4 – 
L4-XVIII/NT-V 2 479,0 0,7 – 1 735,3 – 
L4-XVIII/NT-E 65 329,0 0,7 – 45 730,3 – 
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L4-XVIII/CS1 5 502,0 0,7 – 3851,4 – 
I-XVIII/KI 4 023 1,5 – 6034,5 – 
Z-KK-XVIII 7 295,5 0,02 – 145,9  
KL-KT, Kt-KÖu 118 276,54 0,05 – 7101,1 – 
∑ 706 936,40   414 408,4 2 233,79 

 
FRSZ megfeleltetés 

ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M2 
Lke-1 FRSZ  KSZT  
általános 424 161,8 > 414 408,4 MEGFELEL 
parkolásra fordítható 141 387,3 > 2 233,79 MEGFELEL 

 
 
VI (KERTVÁROSIAS KÖRNYEZETBEN MEGHATÁROZOTT INTÉZMÉNYTERÜLET) TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG 
TERÜLETÉRE ESŐ ÖVEZETEK 

Vi-(2) 
Építési övezet, 

övezet jele 
Terület 

m2 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
Építhető szintterület m2 

Szmá Szmp általános parkoló 

PPVSZ 

L2/A-XVIII/Ü-5 43 871,0 2,5 – 109 677,5 – 
L2/A-XVIII/A-1 1 017,6 2,5 – 2 544,0 – 
KL-KT 1 861,4 0,05 – 93,1 – 
∑ 46 750,00   112 314,6 – 

 
FRSZ megfeleltetés 

ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M2 
Vi-(2) FRSZ  KSZT  
általános 56 100 > 112 314,6 NEM FELE MEG 
parkolásra fordítható 22 440 > – NEM RELEVÁNS 

 
 
FRSZ MEGFELELTETÉS ÖSSZESÍTETT 

 FRSZ  KÉSZ  
 Lke-1 Vi-1 ∑  Lke-1 Vi-1 ∑  

általános 424 161,8 56 100 480 261,8 > 41 4408,4 112 314,6 526 723,0 NEM FELEL MEG 
parkolási 141 387,3 22 440 163 827,3 > 2 233,79 – 2 233,79 MEGFELEL 
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3. Vi-3: 0.5 (0.25+0.25) 
FRSZ KÉSZ 

  
 
FRSZ – SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG 

FRSZ 

Területfelhaszná-
lási egység 

Terület 
m2 

Beépítési sűrűség Építhető szintterület m2 
Bsá Bsp általános parkoló 

Vi-3 12 365,4 0,25 0,25 3091,35 3091,35 
∑    6182,7 

 

KÉSZ 

Építési övezet, 
övezet jele 

Terület 
m2 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
Építhető szintterület m2 

Szmá Szmp általános parkoló 
Vi-3/XVIII/IZ-4 12 365,4 0,25 0,25 3091,35 3091,35 
∑    6182,7 

 
 
FRSZ megfeleltetés 

ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M2 
FRSZ  KÉSZ 

6182,7 = 6182,7 
MEGFELEL 

 
TSZT ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 
 

TSZT Vi-3 20% 

 

KÉSZ 

Építési övezet, 
övezet jele 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terület 
m2 

Zöldfelület legkisebb nagysága 
(m2) 

% 

Vi-3/XVIII/IZ-4 50% 12 365,4 6 182,7  
∑  12 365,4 6 182,7 50% 

MEGFELEL 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

 


