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I. A MÓDOSÍTÁS INDOKA ÉS JOGI KÖRNYEZETE 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete (további-

akban: Kt.) 354/2016. (IX. 13.) határozatával úgy döntött, hogy Budapest Liszt Ferenc Nem-

zetközi Repülőtér (továbbiakban: BLFNR) fejlesztése, valamint jogszabályi harmonizáció ér-

dekében felülvizsgálja Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatá-

ról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: PPVSZ). 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 32. § (6) szerint a településrendezési 

eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz 

készítése vagy módosítás 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 

építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 

veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 

veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, 

c) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi 

harmonizáció érdekében történik, vagy 

d) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében 

történik. 

 

A fenti hivatkozás a) és c) pontjában rögzített feltételek teljesülése miatt a Kt. 354/2016. (IX. 

13.) határozata alapján lefolytatandó eljárás tárgyalásos eljárásként egyeztethető. 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  

 

II.1. BLFNR-re és annak környezetére vonatkozó zajgátló védőövezetek PPVSZ-be való bevezetése 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatala LR/RK/NS/A61965/0/2014. Iktatószámú 

határozatának 8.1. – 8.4. pontjai alapján a zajgátló védőövezetek kijelölését követően a 

településrendezési terveket módosítani kell, annak okán, hogy a 176/ 1997. (X.11.) Korm. rendelet 9-

12. §-aiban szereplő építésügyi korlátozásokat érvényesíteni lehessen. Mindezek alapján a PPVSZ 8. § 

a fentiek rögzítésére egy új bekezdéssel egészül ki. 

 

II. 2. BLFNR fejlesztéseket lehetővé tevő előírás kiegészítés 

A BLFNR területére vonatkozó 5/2014. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási 

terv a légijármű karbantartás, javítás épületeinek a KL-KR/ké övezetekben engedett helyet. A BLFNR-t 

bázis repülőtérként választó légitársaságok számának emelkedése, valamint a BLFNR-en telephellyel 

rendelkező légijármű karbantartó cégek forgalmának növekedése magával vonta a további 

karbantartó- javító-, tároló funkciót betöltő hangár épületek iránti igény megjelenését. Hangár 

épületek elhelyezésre ugyanakkor egyre kevésbé van mód úgy, hogy a fent megnevezett övezet 

területére kerüljenek és mindeközben a gurulóutak és műszaki előterek közelében legyenek, mely a 

létesítmények megközelíthetősége szempontjából elengedhetetlen követelmény. Ezért szükséges a 

KL-RE/m övezetben is lehetőséget adni a légijármű karbantartásra, javításra, tárolásra szolgáló 

épületek elhelyezésére. 

A felvetett probléma megoldásaként szükséges a PPVSZ vonatkozó 84. §-ának kiegészítése, a KL-

RE/m övezetben elhelyezhető épületek pontos funkciójának és a beépíthetőség mértékének 

meghatározása mellett. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

III.1. BLFNR-re és annak környezetére vonatkozó zajgátló védőövezetek PPVSZ-be való bevezetése 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, II. fokú Hatósági Főosztály EH/MD/NS/A/171/1/2016 ikta-

tószámú határozatával helyben hagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal 

LR/RK/NS/A/1965/0/2014. iktatószámú, 2014. augusztus 1. napján kelt határozatát (a továbbiakban: 

Határozat). A Határozattal a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölé-

sének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet) alapján megtörtént a BLFNR-re vonatkozó zajgátló 

övezetek kijelölése. A Határozat 8.1. – 8. 4. pontjai alapján a zajgátló védőövezetek kijelölését köve-

tően a településrendezési terveket módosítani kell, annak okán, hogy a 176/1997. (X.11.) Korm. ren-

delet 9-12. §-aiban szereplő építésügyi korlátozásokat érvényesíteni lehessen. 

A PPVSZ fentiekben kifejtettek szerinti módosítása jogszabályi harmonizáció érdekében indokolt, így 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés 

c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás szerint egyeztethető. 

 

III. 2. BLFNR fejlesztéseket lehetővé tevő előírás kiegészítés 

A BLFNR 156738 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fejlesztése érdekében szükségessé vált a Pestszentlő-

rinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati 

rendeletben (a továbbiakban: PPVSZ) a területére vonatkozó építési előírások kiegészítése. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében 

„1. § (1) A törvény hatálya az egyes, 

a) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósítandó, 

b) részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósítandó, 

c) a koncessziós, illetve az egyes kizárólagos állami tevékenységek gyakorlása jogának átengedése 

érdekében lefolytatott árverési és pályázati eljárások keretében létrejött szerződések alapján megva-

lósítandó és ahhoz szorosan kapcsolódó, összesen legalább öt milliárd forint teljes költségigényű, 

d) részben vagy egészben egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatásból megvalósítandó, 

e) legalább 90 millió forint teljes költségigényű és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosí-

tó, 

f) környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, oktatási, valamint egészségügyi és szociális célok megvaló-

sítását elősegítő, 

g)  kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásához, bemutatásához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó, 

vagy 

h)  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és 

műemlékegyüttesek, továbbá a világörökségi területen lévő műemlékek és műemlékegyüttesek fenn-

tartásához, felújításához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó, 
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nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által ren-

deletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) 

indult eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra terjed ki.” 

 

A BLFNR fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. 

(VII.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 181/2016. (VII.1.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint  

„1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. 

mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér fejlesztésére irányuló, a 2. mellékletben megjelölt építményeknek, illetve projektelemeknek 

- a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 

megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás 

céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 

451/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sorában meghatározott 

projektelem kivételével - a 2. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számú 

földrészleteken, illetve az azokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított 

földrészleteken történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.” 

A 181/2016. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja értelmében a Beruházás megvalósításával 

összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 

hatósági ügyek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások. 

Mindezek alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja szerint a BLFNR 

fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-

ségű beruházásnak minősülnek, így a megvalósulásukhoz szükséges településrendezési eszközök 

tárgyalásos eljárás szerint egyeztethetőek. 
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IV. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - RENDELET-TERVEZET 

 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 

Képviselő–testületének 

…/2016. (….) önkormányzati rendelete  

Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. 
(IX.12.) önkormányzati rendeletet módosításáról 

 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az 

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

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1. § Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: PPVSZ) 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(17) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló védőövezetekben 

elhelyezkedő, lakó- vagy vegyes területekhez sorolt építési övezetekben 

a) új épületek létesítése, 

b) a zajgátló védőövezetek kijelölésekor már meglévő épületek engedélyköteles 

bővítése, átalakítása és 

c) az épületek használatbavétele  
esetén be kell tartani a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály előírásait.„ 
 

2. § A PPVSZ 84. § (3)-(4), valamint (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) Repülőtér mozgási, biztonsági és védő területét képező KL-RE/m övezetben: 

a) a légi-járművek fel- és leszállására, gurulására szolgáló utak 

b) az előterek építményei, beleértve többek között 

ba) a terminálokhoz csatlakozó, vagy az utasok számára külön szinten megközelíthető 

épületrészeket, amelyek segítségével utasforgalmi hídon, vagy aluljárón keresztül a 

termináltól távoli állások is közvetlenül elérhetővé válnak, 

bb) terminálhoz, cargo-hoz, vagy műszaki bázishoz tartozó eszközöket tároló, vagy közmű, 

vagy üzemanyag szállítást elősegítő építmény, vagy épület, 

c) légijármű karbantartás, javítás, tárolás épületei vagy építményei, 

d) a légiközlekedés és a repülőtér munkaterületének biztonságát szolgáló létesítmények, mint 

fénytechnika, vagy egyéb korszerű (ILS stb.) irányítás technikai, katasztrófavédelmi (tűzoltó 

tgk. állás stb.), üzemviteli (jégtelenítő stb.) építmények és épületek. 

e) a munkaterületének védelmét szolgáló létesítmények (kerítés, őrház stb.), építmények és 

épületek  

helyezhetők el szabadon álló beépítési mód szerint. 

 

(4) A légiközlekedéssel közvetlenül kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló KL-RE/ké 

övezetben a repülőteret és a légiforgalmat kiszolgáló 
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a) terminálok (utasforgalom), 
b) cargok (áruforgalom), 
c) a KL-RE/m övezetben – a légijárművek fel-és leszállását szolgáló futópályák kivételével –
építhető létesítmények, valamint 
d) légijármű karbantartási, javítási, tárolási, 
e) légiforgalmi szolgálat ellátási épületei, valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és 
kiegészítő, 
f) raktározási, 
g) irodai, 
h) szolgáltatási, kereskedelemi, 
i) közlekedési és szállítási 
j) szálláshely, szolgáltatási 

funkciójú épületek helyezhetők el.„ 
 
(6) A KL-RE/m övezetben a beépítés mértéke a 3%-ot nem haladhatja meg. 

3. § A PPVSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Budapest, 2016.  

 

 

 dr. Molnár Ildikó  Ughy Attila 
 címzetes főjegyző  polgármester 
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V. MELLÉKLETEK  
1.számú melléklet Határozati kivonat az eljárás megindításáról 
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2. számú melléklet Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölendő 

zájgátló védőövezeteket tartalmazó térkép 
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KIEGÉSZÍTÉS 

2016. október 19. 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely alapján település-

rendezési eszköz módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül fogadható el a maga-

sabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - 

előírás hatályon kívül helyezése esetén – a PPVSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezet 

az alábbiakkal egészül ki: 

„Hatályát veszti a PPVSZ IV. fejezet „A 19. számú szabályozási terv területén” elnevezésű 

rendelkezés 8. pont 8.1. alpontja.” 

 

 

 

 


