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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

Bevezetés 

 
Budapest, XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 179/2016 (V. 16.) Önk. sz. hatá-
rozatában kezdeményezte a településrendezési eszközök elkészítését.  
 

 
 
 

Esszencia - a lényeg összefoglalása 

 
A tömb Budapest XVIII. kerület közigazgatási határa mellett fekszik. 

Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzata (PPVSZ - Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Városrendezési és Építési Szabályzata) a Fővárosi Szabályozási Keretterv és Budapesti Város-
rendezési Keretszabályzat alapján készült 2006-ban. A kerület még nem rendelkezik a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rend. alapján megalkotott szabályzattal. A tervezési területre vonatkozó új Kerületi 
Építési Szabályzat és mellékletét képező Szabályozási Terv megalkotása már az 50/2015 (I. 28.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT és az 5/2015 (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott FRSZ 
alapján történik.  

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletének (Bu-
dapest Főváros Rendezési Szabályzatáról - FRSZ) hatálybalépése előtt a korábbi Fővárosi Szabá-
lyozási Keretterv (FSZKT) mezőgazdasági területként sorolta be a tömb területét, amely a közigaz-
gatási határ 200 méteres sávjába esik. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
2005. évi LXIV. törvény a 200 méteres védőtávolság megtartását irányozta elő a települések köz-
igazgatási határai között új beépítésre szánt területek esetében a települések összenövésének 
megakadályozása végett. A fentiek miatt a tömb lakóterületként való szabályozása eddig nem volt 
lehetséges. 

Ezért történt, hogy a 2002-ben indított szabályozási tervezés, amely két tömb - a 72/a (Alacskai út - 
Szántás utca – Kerékvágás utca – Boronás utca) és 72/b (Alacskai út – Boronás utca – Kerékvá-
gás utca – Aratás utca)- lakóterületi szabályozását célozta, csak a 72/a tömbre léphetett hatályba. 
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1. ábra FSZKT részlet 

 
 
 
A 2015. elején hatályba lépett fővárosi településrendezési eszközök változást hoztak a helyzetben. 
 
2. ábra Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - részlet 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozata Budapest 
Főváros Településszerkezeti Tervéről a módosítandó tömböt lakóterületként jelöli ki, ami lehetővé 
teszi a tervezett módosítást. 
 
 

A tervezési terület lehatárolása - a szabályozási terv határa 

 
 
3. ábra A 72/B tömb elhelyezkedése Pestszentlőrinc - Pestszentimre területén, Vecsés és Gyál határa mellett. 

  



314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési dokumentáció - 2017. 06. 23. 

8  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre - 72/B terület - KÉSZ és SZT 

A 72/B tömb határai az alaptérképen. 
 
 
4. ábra Alaptérkép, 72/B tömb 

 
 

A 72/B tömb határai:  Határ út (Alacskai út folytatása), Boronás utca, Kerékvágás utca, Aratás utca  
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A tervezési program 

 
A terv célja a jelenleg MG-RT-XVIII (mezőgazdasági) besorolású tömb kertvárosias lakóterület 
építési övezetbe sorolása, valamint az Alacskai út szélesítése (22m-re) a szomszédos 72/a tömb 
menti szélességhez illeszkedően. 

 

Adatszolgáltatások 

 
A munka indításhoz a megbízó Önkormányzattól megkaptuk a következő adatokat 
 

> Digitális alaptérképet 
> Az előzetes tájékoztatásra érkezett válaszokat 
> A 2002-ben, a 72A és 72B tömbökre együttesen készült szabályozási tervet, melyből csak a 

72A - 2015-ben módosított - terve került jóváhagyásra 

> A szomszédos települések (Gyál, Vecsés) településrendezési eszköz módosításait 
 
A  hatályos kerületi településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
 

> Településfejlesztési Koncepció - 2015 

> Integrált Településfejlesztési Stratégia - 2014-2020 

> Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról a 16/2016. (IX.19.) számú módosító rendelettel bezárólag egységes 
szerkezetben (továbbiakban: PPVSZ) 

> Övezeti térkép 
 

A szabályozással érintett tervek, munkarészek 

 
A tervezett szabályozás nem érinti a településszerkezeti tervet (a tervezési terület a Főváros Tele-
pülésszerkezeti Tervén lakóterületként szerepel).  
A változás a PPVSZ-t érinti: az eddig szabályozatlan tömb lakóterületi szabályozást kap. 
A változások a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészei közül az összes 
szakági munkarészt érintik.  
 

Hatályos területrendezési, településrendezési környezet 
 
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 
 
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat a Fővárosi 
Településszerkezeti Tervről (továbbiakban: TSZT) 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Rendezési  Szabályzatáról (továbbiakban: FRSZ) 
A tematikus tervlapokon a 65-441 jelű szelvény ábrázolja jelen terv területét 
 
A TSZT 

> Épített környezet, 
> Magasságok, 

> Zöldfelület, 
> Védelmi, korlátozási területek

tervlapjain a tömb nem érintett. 
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5. ábra Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - Szerkezeti tervlap - 1. Területfelhasználás (részlet) 

 
 

A szerkezeti terv szerint a tömb besorolása LKE-1 Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület, 
továbbá "Jelentős változással érintett terület", 
 
 
6. ábra Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - Szerkezeti tervlap - 5. Környezetvédelem, veszélyeztetett 
és veszélyeztető tényezőjű területek (részlet) 

 
 
A szerkezeti terv környezetvédelmi lapja szerint a tömb az "Ivóvízhálózattal ellátott, csatornázatlan 
terület". kategóriába tartozik. 
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7. ábra Budapest Főváros Rendezési Szabályzata - 1. Melléklet - A területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűsége és az infrastruktúra elemek (részlet) 

 
A tervezési terület beépítési sűrűsége (BS): 0,8 ebből a területfelhasználási egység szerint elhe-
lyezhető funkciókra vonatkozó általános sűrűségi érték(BSÁ): 0,6, a parkolás épületen belüli támo-
gatása céljából kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolókszámára – a kiszolgáló közleke-
dési területeikkelegyütt – igénybe vehető parkolási sűrűségi érték(BSP): 0,2 
 
8. ábra Budapest Főváros Rendezési Szabályzata - 2. Melléklet - Beépítésre szánt területek beépítési sűrűsé-
gének BSÁ értékei (részlet) 
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A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI: 
 
 
VECSÉS 
 
91/2016. (IV..26.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv 
6/2016. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott HÉSZ és Szabályozási Terv 
 
 
GYÁL 
 
190/2014. (XI.27.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv 
17/2014. (XII.01.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott HÉSZ és Szabályozási Terv 
 
 
9. ábra A szomszédos településekkel (Gyál és Vecsés) egybeszerkesztett településszerkezetet bemutató terv-
lap 

 
 
 
1.  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
2. Vecsés Város 
3.  Gyál Város 
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10. ábra A szomszédos településekkel (Gyál és Vecsés) egybeszerkesztett szabályozást bemutató tervlap 

 
 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
1. részlet:  Az állami ingatlan-nyilvántartási térkép részlete 
 
Gyál város szabályozási terve 17/2014. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet  
2. SZT-1 szelvény 
3. SZT-2 szelvény  
 
Vecsés város szabályozási terve 6/2016. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet 
(http://www.vecses.hu/onkormanyzat/) 
4. SZT 2/A-22. szelvény 
5. SZT 2/A-30. szelvény 
 
Gyál városnak a tervezési területtel határos része kertvárosias lakóterület (Lke-1), a tervezetthez 
hasonló jellegű beépítéssel; a tervezési területre káros hatást nem gyakorol. 
 
Vecsés városnak a tervezési területtel határos része gazdasági-szolgáltató terület (Gksz-SZ-1). A 
Gksz területekre vonatkozó szabályokat a VÉSZ 43.-44.§; az övezet szabályozási határértékeit az 
1. sz. melléklet 6. táblázatának első sora tartalmazza. Az övezet a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A 12 m szélességű Aratás 
utca mentén húzódó vecsési Almáskerti út szabályozási szélessége 22m, a kettő együtt - megfelelő 
fásítással, növénytelepítéssel - biztosíthatja a tervezési terület zaj- rezgésvédelmét.  
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A XVIII. KERÜLET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI - PPVSZ 
 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2006.(IX.12.) számú önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról - utolsó módosítás: 16/2016. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet. 
A PPVSZ IV. fejezete tartalmazza sorszámozva a kerület önálló szabályozási tervekkel rendelkező 
területeire vonatkozó szabályokat. A PPVSZ 3. melléklete tartalmazza a kerület hatályos szabályo-
zási tervlapjait. 
 

11. ábra PPVSZ melléklet - áttekintő lap - A kerület hatályos szabályozási tervei – 2016. szeptember 

 
 

A tervezési terület jelenleg "mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes rekreációs terület"  
(MG-RT-XVIII) övezetbe tartozik, nincs rá hatályos szabályozás.  
Jelenleg régészeti érdekű terület, bár a Forster központ adatszolgáltatása szerint a környéken 
nincs régészeti lelőhely.  
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A szomszédos - hasonló helyzetű, az L4-XVIII/AT-E építési övezetbe tartozó - 72A tömb szabályo-
zása: 
 
 
12. ábra A PPVSZ hatályos szabályozása az  L4-XVIII/AT-E építési övezetre: 
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A 72/A tömbre vonatkozó hatályos szabályozás a következő: 
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13. ábra PPVSZ  3. melléklet - 72/A számú szabályozási tervlap 
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A szabályozandó tömb bemutatása 

 

TÁJRENDEZÉS - ZÖLDFELÜLET 
 
A tájszerkezet kialakulása 
 
A térség már az Árpád korban lakott volt. A lakosság jellemzően mezőgazdasággal foglalkozott. Már a XIV. 
sz.-ban megjelenik a Vecsés elnevezés, majd később Halom-puszta, Halomegyháza néven volt ismert a 
térség. A török időkben a Pest környéki falvak jórészt elpusztultak. A török kiűzését követően a vidéket a 
Grassalkovich család felhívására német ajkú telepesek népesítették be. 
 
14. ábra II. katonai felmérés (1806-1869) (forrás: mapire.hu) 

 
 
Az iparosodás hatására Budapest környékén a fővárosba vezető közlekedési vonalak mentén kertvárosi 
telepek alakultak: Pestszentlőrinc, Pestszentimre, Rákoshegy, melyet elsősorban a fővárosi gyártelepek 
munkásai, segédmunkásai lakták, akik erősen kötődtek az agrártermeléshez is (önellátási szinten). 
 

15. ábra III. katonai felmérés részlete (1869-1887) (forrás: mapire.hu) 
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16. ábra Az előző kép kinagyított részlete 

 
 
A XIX. sz.-i kataszteri térképen azt látjuk, hogy a vizsgált terület már Pestszentlőrinchez tartozott és Nagy-
Budapest kialakításával került a főváros közigazgatási területén belülre. 
 
17. ábra XIX. sz. kataszteri térkép (forrás: mapire.hu) 

 
 
A háború után már egy új típusú fejlődés kezdődött. A háborús károk helyreállításának megkezdése mellett 
a pestszentlőrinci Béke tér és Pestszentimre között villamosvonalat építettek. Nagy-Budapest létrehozása, 
azaz a főváros és a közeli települések egybekapcsolásának gondolata már az 1930-as években megfogal-
mazódott. Nagy-Budapest kialakítása 1950-ben történt meg, amikor a fővároshoz csatolták a Pestszentlő-
rincet és Pestszentimrét egyetlen kerületbe olvasztva.  
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18. ábra Városrendezési térkép az 1930-as évekből 19. ábra Budapest Székesfőváros térképe  
      (forrás:hmzrinyi.hu) 

    

 
Az 1960-as években indult meg a modern lakótelepek építése. A nagyrészt földszintes, egy emeletes há-
zakból álló kertvárosi részek mellett négy- és sokemeletes házak jelentek meg. A 90-es évektől egy mar-
káns funkcióváltás történt, melynek egyik oka az építési telkek iránt megnövekedett igény, másik ok, pedig a 
mezőgazdasági művelés felhagyása nagy területeken. Az egymást erősítő folyamatok eredményeként a 
korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken lakóparkok építése kezdődött meg (ilyen a közeli 
Alacska úti beépítés is). Ez a folyamat napjainkban is tart. 
 
Megállapíthatjuk, hogy a területen folyó tevékenység a török utáni betelepítésektől kezdve a XIX. sz. végéig 
jelentősen nem változott, a beépített területek között domináltak a mezőgazdasági művelés alatt álló terüle-
tek. A tájszerkezetben, azonban történtek változások: 

· a homok megkötését célzó törekvések már a XVIII. sz. vége felé megindultak elsősorban 
szőlő, gyümölcs és erdő telepítéssel – ezzel a művelt területek nagysága, azonban nem 
csökkent;  

· az iparosítás és a város terjeszkedése, később egyre nagyobb területeket igényelt, melyet 
legkönnyebben a mezőgazdasági területek igénybe vételével lehetett kielégíteni. 

 
Zöldfelületi rendszer 
 
A tervezési terület északi határán beerdősülő félben levő és Erdő övezeti besorolású területek ta-lálhatók. 
Ez az erdő Ek (közjóléti erdő) területfelhasználási egységben van, ami azt jelenti, hogy az erdőben 
pihenőrsport-rekreáció funkció telepítése lehetséges. Keleten a terület már Vecséssel határos. Az Aratás út 
túloldalán gazdasági területek kijelölésére került sor. A gazdasági terület a volt kavicsbánya feltöltésével fog 
kialakulni. Nyugati és déli irányban a tervezési terület lakóterüle-tekhez csatlakozik. A szomszédos lakóterü-
letek sűrű beépítésűek, a zöldfelületek elaprózódottak. Az Alacskai út túloldalán levő, Almáskert nevű gyü-
mölcsös szintén Erdő (Ev- védelmi elsődleges rendeltetésű erdő) besorolású, de, mint véderdő a pihenés-
rekreáció szempontjából kevésbé haté-kony.  
A zöldfelületi rendszer további elemei még nem alakultak ki. A jelenlegi nem művelt parlag területek zöldfe-
lületi aktivitása alacsony. A néhány meglevő lakóház környezete megfelelő minőségű. 
A tervezési területet határoló utcákban jelenleg a telektulajdonosok által a spontán telepített gyü-mölcsfák 
alkotják a fasort. 
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TELEKSTRUKTÚRA 
 
20. ábra Az állami ingatlan-nyilvántartási térkép részlete - a tervezési terület határával 

 
 
A szabályozandó tömbben 49 telek található. 
A tömb telekosztása - hasonlóan a már szabályozott szomszédos tömbhöz - kialakult. Bár jelenleg 
mezőgazdasági övezet, a telekosztás jellege családi házas lakóterületre jellemző. A telkek viszony-
lag keskenyek, az Aratás, Kerékvágás és Boronás utcáról megközelíthetők közel azonos méretűek: 
14,6-14,8m szélesek és 720-735 m2 területűek. Az Alacskai út mentén fekvő telkek szélessége 
kissé nagyobb: 15-18 m közötti szélességűek, területük 770-900 m2 között mozog. A telkek magán-
tulajdonban vannak. 
 
TERÜLETHASZNÁLAT 
 
A telkek nagy része - főleg az Aratás utca mentén - műveletlen, sok helyen nincs is körbekerítve. 
Kerítéssel leválasztott, épülettel rendelkező telkek a Kerékvágás utca mellett, a Boronás utcában 
és az Alacskai út mentén találhatók. A jelenlegi beépítés néhány telken már a családi házas hasz-
nálat jeleit mutatja.  
Az Alacskai út mentén a 156046/49 hrsz. telken áll lakóház. Az Aratás utcában a 156046/25 hrsz. 
telken áll épület, a Kerékvágás utcában a 156046/26 hrsz. telken, a  Boronás utcában pedig 
156046/27-28-29 hrsz. telkeken. Ezek közül méretét tekintve az Aratás utcai, valamint a Boronás 
utcában a 156046/28-29 hrsz.  telkeken állók alkalmasak lakóépületnek, a többi inkább hétvégi ház 
méretű és jellegű. 
 
 
21. ábra A Google Föld felvétele a tervezési területről 
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ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 
A telkeken lévő főépületek magastetősek, egy kivétellel (a 156046/26 hrsz.) amely lapostetős. A 
magastetők a telek hosszirányával párhuzamos gerincű nyeregtetők; kivétel a156046/40 hrsz. 
amely konytolt. Az épületek földszintesek, az Alacskai úton lévő 156046/49 hrsz. kivételével, amely 
alápicézett, magasföldszint + tetőtér-beépítéses. Az épületek állapota jó (a melléképületek közt sok 
az ideiglenes, silány), az Aratás utcában áll két befejezetlen épület (156046/14 és 156046/25 hrsz). 
 
22. ábra A terület DK felől (Google) 
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23. ábra A terület ÉNy felől (Google) 

 
 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE 
 
A jelenleg "mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes rekreációs terület" az elmúlt évtizedben kezdett 
szórványosan beépülni, helyenként (engedély nélküli) lakóházakkal. Az alaptérképen nem szereplő 
épületeket a légi felvétel alapján szerepeltetjük a szabályozási terven. 
Védett építészeti érték, régészeti lelőhely nem található a területen. 
Az Alacskai út 22m szélességre szabályozása (a 72/A tömb szabályozásához illeszkedően) egyet-
len telek - a 156046/49 hrsz. - esetében jár konfliktussal: a telken álló lakóépület ugyanis az elő- és 
oldalkertbe egyaránt belenyúlik. A terület beépítésének a szomszédos tömbhöz hasonló szabályo-
zása ezenkívül a Boronás utcában két épület esetében jelent problémát: a 156046/29 hrsz. telken 
álló épület az elő- és oldalkertbe egyaránt belenyúlik. A szomszédos 156046/28 hrsz. telken álló 
épület viszont oldalhatáron álló beépítés esetén nyúlna az oldalkertbe. A Kerékvágás utca menti 
telkek és épületek esetében a jelenlegi telekosztás mellett az előkert szabályozása problémás. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 

Tájrendezés - zöldfelület 
 

A tervezési területet határoló utcákban jelenleg a telektulajdonosok által a spontán telepített gyü-
mölcsfák alkotják a fasort. 
 
24. ábra Boronás utca 

 
 
Az Aratás utca XVIII. kerülethez tartozó része jelenleg nem kiépített, gyepes terület. A hozzá köz-
vetlenül csatlakozó út már Vecsés közigazgatási területén van, az út mentén gazdasági-szolgáltató 
terület kialakítása folyik, ami zaj- por- légszennyezés terhelést jelenthet a tervezési területre. 
 
25. ábra Aratás utca 

 
 
A telkek nagy része nem művelt, parlag, a telkek ezen a területen nincsenek körbekerítve.. A né-
hány meglevő lakóház környezete megfelelő minőségű. 
 
Javaslat 
Az utcák kiépítésével egyidejűleg legalább egy oldalon zöld sávban fasor telepítése szükséges. 
Az Aratás utcában a zöld sávot legalább 3 m szélességben kell kijelölni, amelyben a fasor mellett a 
zaj és levegőszennyezés elleni védelem létesítményei is elhelyezhetők. 
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Közlekedés  
 
 

26. ábra  A fővárosi településszerkezeti terv a szabályozandó tömb elhelyezkedésével 

 
 
 
Az Alacskai út hálózati szerepét tekintve gyűjtőút lesz. Az út fővárosi szakasza a tervezett beépí-
téshez igazodva belterületi (lakott területi) gyűjtőút, amelynek tervezési osztálya B.V.c.A. A szabá-
lyozási szélessége 22,00 m, amely lehetővé teszi az igények esetén a 2x1 forgalmi sávon kívül egy 
parkolósáv és kerékpárút kiépítését is. A keresztmetszet úgy rendezhető, hogy az eltérő funkciójú 
felületeket zöldsáv választhassa el egymástól, ami a forgalom biztonságát is növeli.   
 
Az Alacskai út a városhatáron csatlakozik a Vecsés területén megépült Almáskert utcához. Ezek 
csomópontjától északra tervezik az M0 autópálya felé vezető út körforgalmú csomópontját Vecsés 
területén.  
 
A tervezési területet határoló további három út (Boronás utca, Kerékvágás út, Aratás utca) kiszol-
gáló út, amelyek tervezési osztálya B.VI.d.A. A szabályozási szélességük 12,00 m. Az Aratás utca 
közvetlenül a városhatárhoz, és ezzel az Almáskert utca szabályozási vonalához illeszkedik. Az 
utca a fővárosi ingatlanok megközelítését szolgálja. Sem az Alacskai útra, sem a körforgalmú cso-
mópontra útcsatlakozás nem létesíthető. Az Aratás utca a Kerékvágás utcától délre zsákutca. 
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27. ábra Az Alacskai út szabályozása 

 
 
A 22 méteres mintakeresztszelvény biztosítja a BKK Közúti Közlekedési Divízió által előírt 2x1 
forgalmi sávot, a parkolósávot, a zöldfelületi elválasztásokat. A kerékpárút helyett a Fővárosi Ön-
kormányzat FPH059/554-12/2015 számú levelében előírt kerékpársáv kerül kialakításra. 
 
28. ábra Mintakeresztszelvény az Aratás utcáról 

 
 
Az Aratás utca 12m-es szabályozási szélességén belül egyoldali nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés 
és kétoldali fasor létesül. 
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Közműfejlesztés  
 
A tervezési terület a Budapest XVIII kerületben az Alacskai út – Aratás utca – Kerékvágás út – 
Boronás utca által határolt terület, amely jelenleg mezőgazdasági terület.  
 
A tervezési terület környezetében a tömbtől nyugatra lévő még budapesti területű tömbben és a 
gyáli területen családi házas beépítésű lakóterületek találhatók, amelyek közműellátására a vízellá-
tás, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és a távközlés is kiépült, míg a szennyvízcsatornák 
még nem épültek meg. A tömbtől északra és keletre lévő területeken a közműellátás még nem 
épült ki. 
 
A városrendező a tervezési terület hatékonyabb hasznosítására a jelenlegi mezőgazdasági terüle-
ten lakóterület kialakítását javasolja. Ezek számára a teljes közműellátás biztosítása szükséges, 
amelyhez a tervezési területet határoló utcák nyomvonalán a meglévő közművezetékei részlege-
sen rendelkezésre állnak.  
 
Ha a városrendezési javaslat szerinti telekalakítások és a megengedett beépítés megvalósul, akkor 
a tervezési területen 49 lakófunkciójú telek megvalósítására nyílik lehetőség. A beépítések teljes 
megvalósulása esetén a teljes közműellátáshoz szükséges közműigények a következők: 
 
Vízigény (m3/nap)   60 
Keletkező szennyvíz (m3/nap)  54  
Villamosenergia igény (kW)  500  
Földgázigény (Nm3/óra)   150   
 
A közműigényeket a területet határoló közterületi utcák nyomvonalán kiépített meglévő közműveze-
tékekről lehet kielégíteni. A közműszolgáltatók a közműellátás műszaki-gazdasági feltételeit a tény-
leges beruházói igénybejelentéskor rögzítik. 
 
Vízellátás 
 
Budapesten a vízellátást a Fővárosi Vízművek Zrt szolgáltatja. A tervezési terület az egységes 
Budapesti vízhálózati rendszer 23-as számú, úgynevezett Keletpesti felső zónájához tartozik. A 
zóna hálózatában a víznyomást a Cinkotai úti 10.000 m3-es tározó vízszintje (tfsz:176 mBf) hatá-
rozza meg, a zónában víznyomásproblémák nincsenek.  
 
A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a vezetékes vízhálózat kiépült. Az 
Aratás úton, a Boronás utcában, a Kerékvágás úton és az Alacskai úton is egységesen dn 100-as 
KPE vezeték épült ki. A vezetékekre föld feletti tüzivízcsapok vannak felszerelve. 
 
A tervezett lakások megvalósulása esetén a körzetben 60 m3/nap többlet kommunális vízigény fog 
fellépni, amelyet a meglévő hálózatról biztosítani lehet.  
 
Az új lakóépületek ellátására a közterületi vezetékekről lehet bekötő vezetékeket kiépíteni.  
A megfelelő tüzivíz ellátás biztosítására a Tűzoltóság által előírt sűrűségben kell föld feletti 
tüzivízcsapokat felszerelni. 
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Szennyvízelvezetés 
 
Budapesten a vízelvezetést szolgáló csatornahálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. A hálózat a város belső területein zömmel egyesített rendszerű, a külsőbb területi egységeken 
azonban már elválasztott rendszerű csatornahálózatokat építettek ki, így a tervezési terület tágabb 
körzetében üzemelő csatornahálózat is elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat. Az itteni 
hálózat befogadója a Rákos menti két főgyűjtő csatorna, amelyek az Angyalföldi szivattyútelepre 
szállítják a szennyvizeket. Az Angyalföldi szivattyútelepről nyomóvezetéken kerülnek a szennyvizek 
az Észak-Pesti szennyvíztisztító telepre, a szennyvizeket itt tisztítják meg, a tisztított szennyvizek 
végső befogadója a Duna.  
A tervezési terület közelében nem épült még ki a szennyvízcsatorna hálózat, a legközelebbi csa-
torna az Alacskai út menti Almáskert lakóterületen épül meg az elmúlt években. Itt az utak nyom-
vonalán NÁ 300-as KGPVC anyagú elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák üzemelnek. Az 
itteni hálózat mélypontján szennyvíz átemelő berendezés üzemel, amely úgy van méretezve, hogy 
a körzetben építendő hálózatok által elvezetett szennyvizeket is továbbítani tudja. 
A tervezési területen a tervezett lakóépületek megvalósulása esetén 54 m3/nap szennyvíz keletke-
zése várható, melynek elvezetését kell megoldani. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a területen 
keletkező szennyvizet a meglévő közterületi hálózatában fogadni tudja, ezt a szennyvízmennyisé-
get az Észak-Pesti szennyvíztisztító telepen fogadni tudja. 
 
A keletkező szennyvizek elvezetésére a tervezési területen belül, a közterületi utak nyomvonalán a 
gravitációs szennyvízcsatornákat és az Alacskai úti meglévő csatornáig vezető csatornát, a mély-
ponton szennyvíz átemelőt és a belőle kivezető szennyvíz nyomóvezetéket ki kell építeni. A telkek-
ről bekötő csatornákat és telken belüli csatornákat kell építeni. A telkeken belül a telekhatároktól 1 
m-re tisztító aknákat kell építeni. 
 
A szennyvízcsatorna kiépítéséig a telkeken belül szigorúan ellenőrzötten zárt szennyvíztározókat 
kell építeni és abból a szennyvizeket a kijelölt leürítő helyre kell szállítani.  
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A tervezési terület körzetében a beépített területeken befogadó vízfolyás hiányában csapadékvíz 
elvezető hálózat nem épült ki, a csapadékvizek itt a jellemzően homokos talajban elszikkadnak. 
Nagyobb záporok, esők esetén így vízállásos területek alakulnak ki.  
 
A tervezési terület tágabb körzetének vízfolyása a Gyál délkeleti oldalán húzódó Gyáli 1. számú 
árok, amely Soroksáron keresztülhaladva a Soroksári Dunába szálltja a csapadékvizeket. A terve-
zési területtől igen távolban lévő patakba a terepviszonyok miatt nem lehetséges gravitációs módon 
a vizeket elvezetni, így a csapadékvizek elhelyezését továbbra is a szikkaszásos megoldás marad.  
 
A tervezett lakótelkeken a burkolt felületekről lefolyó csapadékvizeket telken belül kell elszikkaszta-
ni, a vizeket a közterületre kivezetni nem szabad a befogadó elvezető rendszer hiánya miatt. A 
csapadékvizek locsolási célú tározását javasoljuk. 
 
A közterületeken a csapadékvizeket továbbra is szikkasztani javasoljuk. A kiemelt szegélyeknél a 
vízelvezetésre egyedi megoldásokat javasolunk, amelyeket az utak tervezésénél kell pontosítani. 
Ilyen egyedi megoldás lehet pl az oldalbeömlésű víznyelő alkalmazása, amelyből szikkasztó árok-
ba, vagy szikkasztó aknába lehet a vizeket bevezetni. Sikkasztó árkokat a zöldterületeken a fák 
sávjaiban lehet kialakítani. 
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Villamosenergiaellátás 
 
A tervezési terület villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Nyrt. Észak-Pesti 
Üzletigazgatósága. 
 
A terület ellátásának bázisa a Pestszentlőrinci 132/22/10 kV-os alállomás. Az alállomásról induló 
22 kV-os középfeszültségű légvezetékek jelentik az elosztás gerincét. A 22 kV-os középfeszültségű 
légvezetékek fűzik fel a fogyasztói transzformátorokat, amelyekről induló kisfeszültségű hálózatról 
elégítik ki közvetlenül a fogyasztókat. 
 
A tervezési terület térségében a terület ellátására a 22 kV-os hálózat légvezetékekkel míg a kisfe-
szültségű ellátás zömmel légvezetékes móddal épült ki, csak kevés helyen üzemel kisfeszültségű 
földkábel. A tervezési területen belül az Alacskai út nyomvonalán épült ki 22 kV-os középfeszültsé-
gű légvezeték, ez táplálja be az Alacskai út, Virág utca keresztezésében üzemelő transzformátor 
állomást.  
 
A kisfeszültségű hálózat betonoszlopokra szerelt szabadvezetékekkel épült ki, a betonoszlopokra 
vannak a közvilágítás lámpatestei is felszerelve.  
 
A tervezési területen a telekalakítás után, a kialakításra javasolt új telkek megengedett beépítésé-
nek megvalósítását követően 500 kW villamosenergia igény jelentkezése prognosztizálható. Ezt az 
igényt az ELMÜ a meglévő hálózatáról biztosítani tudja.  
 
A tervezett útrekonstrukciók során a kedvezőbb helykihasználás, az esztétikusabb utcalátvány és a 
nagyobb üzembiztonság miatt a kisfeszültségű légvezetékek földkábelekkel való átépítését javasol-
juk. 
 
Földgázellátás 
 
A terület földgázellátásának üzemeltetője a Fővárosi Gázművek Zrt. A főváros egységes hálózati 
rendszerének részeként épült ki a térség ellátása. 
 
A tervezési terület tágabb körzetében növelt kisnyomású hálózat üzemel. A hálózati rendszer bázi-
sa a Háromszék és a Halom utca kereszteződésénél lévő nyomáscsökkentő állomás, amelyeket 
nagyközépnyomású földgáz vezeték táplál be.  
 
A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a növelt kisnyomású gázhálózat az 
Alacskai út és a Boronás utcában a Szántás utcáig kiépült. Mindkét vezeték mérete d 160 KPE. Ezt 
a két vezetéket lehet továbbépíteni a tervezési területet határoló utcák nyomvonalán. 
 
A tervezési területen tervezett beépítések megvalósítása esetén a tervezési területen a várható 
igény 150 Nm3/h lesz. Ez az igény az itt üzemelő növelt kisnyomású hálózatról kielégíthető.  
 
Az új lakóépületek számára az utak nyomvonalán üzemelő növelt kisnyomású gázelosztó hálózat-
ról a bekötő gázvezetékeket és a telken belüli vezetékeket kell kiépíteni. Mivel a gázelosztás kis-
nyomásról történik, telkenként egyedi nyomásszabályozók elhelyezésére nincs szükség.  
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Elektronikus hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

 

A tervezési terület környékének vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar-Telekom Nyrt. 
biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó primer központ a település vezetékes távköz-
lési hálózatának bázisa, amelyről az igénylők az 1-es körzetszámon csatlakoznak az országos, 
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon tör-
ténik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A 
szükséges bekötések kiépítését a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. 
 
A tervezési terület körzetében a vezetékes kábelhálózat oszlopokra szerelten, légkábelekkel az 
Alacskai úton és a Kerékvágás úton épült ki. Az útrekonstrukciók során a légkábelek földkábelekkel 
való átépítését javasoljuk a villamos vezetékekhez hasonlóan.  

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

 
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a terve-
zési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Telenor, 
Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
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Környezetvédelem 

 
Talajok állapota 
 
A talajok állapota megfelelő. Még a kerítés nélküli telkeken sem feltűnő a szennyezettség vagy az 
illegális hulladék lerakás. Sokkal inkább jellemzőek a rossz állapotban levő vagy összedőlt kis há-
zak, szerszámkamrák, épület alapok.   
 
Javaslat: 
A tervezési területen semmilyen, a talajt vagy talajvizet szennyező tevékenység nem engedélyez-
hető. 
 
Levegőtisztaság  
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
meghatározása szerint Vecsés város területe a 1. számú légszennyezettségi zónába tartozik.  
A Budapesti elővárosi szerep, a környék logisztikai és kereskedelmi-gazdasági funkciói következ-
tében a településrész általános levegőtisztasági helyzete nem jó, elsősorban az Alacskai út – Ara-
tás utca gépjármű forgalmából származó légszennyezés érinti negatívan a terület levegőállapotát. 
A levegőminőséget befolyásoló másik jelentős porszennyező forrás a szomszédos Vecsés terüle-
tén kialakításra kerülő gazdasági terület, amely rekultivált és tereprendezett, de jelenleg minden 
növényzettől fedetlen. Ugyancsak porterhelést okoz a földutakon történő közlekedés. A terület par-
lagfűvel alig fertőzött, ezért a terület pollenallergiás hatása csekély. 
 
Javaslat: 
Az utak, utcák fásítása (fasor + cserjesáv) hatékonyan csökkenti a lakóházakat érő porszennye-
zést. Telken belül a az épületek és burkolatokon kívüli felületek növényzettel való fedettségével kell 
megakadályozni a talaj kiporzását. 
 
A szomszédos gazdasági terület következtében megnövekedő közúti közlekedés okozta levegő-
szennyezést az Aratás utcában a meglevő út és a lakótelkek megközelítését lehetővé tevő kiszol-
gáló út közötti zöld sávban telepítendő fás növényzettel kell csökkenteni. 
 
Zaj- és rezgés ártalom 
 
Zaj és rezgésártalom jelenleg is a tömböt határoló két út gépjármű forgalmából származik. Az Ara-
tás út vecsési oldalán kialakításra kerülő gazdasági terület fokozatos kiépülésével a zaj és rezgés-
terhelés (valamint levegőszennyezés) folyamatosan nőni fog. 
 
Javaslat: 
Az Aratás utca és a kiszolgáló út közötti zöld sávban a védőfásítás mellett a zajvédelemi eszközök 
elhelyezésére is helyet kell biztosítani. 
Az Aratás utcai lakóházak védendő helységeit az épületek tervezésekor a zajforrással ellentétes 
oldalra kell helyezni és a nyílászárókat megfelelő akusztikai védelemmel kell ellátni. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A kommunális hulladék gyűjtését tekintve a fővárosi hulladékszállítási rendszerhez kell csatlakozni. 
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Örökségvédelem - régészet 
 

I. Vizsgálat 
 
Bevezetés 
E hatástanulmány vizsgálati munkarésze Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre 
72/B tömbjének Szabályozási Tervéhez készült, a 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján. Fon-
tos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában 
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözik. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordu-
lása nem zárható ki. 
 

  
1. ábra: A vizsgált tervezési terület elhelyezkedése a kerületen belül 
 

 
2. ábra: A vizsgált terület állapota 
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Régészeti örökség 
A vizsgált szabályozási terület Budapest XVIII. kerület – Pestszentlőrinc délkeleti szélén a Vecsés-
sel határos közigazgatási határ mellett az Alacskai út – Boronás utca – Kerékvágás út – Aratás 
utca által határolt tömbben található. A terület jelenleg kertekkel tagolt, részben már be is épített, 
esetenként bekerített telkekből áll. A még beépítetlen telkeken évek óta a mezőgazdasági művelés 
hiány miatt sűrű gyeptakaró található. A telkek terepbejárására nincs lehetőség 
 
A Forster Központ közhiteles örökségvédelmi nyilvántartása és a BTM Adattára szerint a vizsgált 
tervezési területen és annak környezetében nem található sem műemlék, sem régészeti lelőhely. 
 
II. A tervezett módosítási szándékok bemutatása 
A hatályos szabályozási tervben mezőgazdasági területként szereplő terület a valós területhaszná-
lathoz igazodva Lke-1 lakóterületbe kerül átsorolásra. 
 

 
 3. ábra: A tervezett szabályozás 
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III. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre 
 

A tervezett lakóterület nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet, ezért nem gyakorol hatást a 
régészeti örökség állapotára. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek  
 
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  11§-a alap-
ján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre 
való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az 
alábbi jogszabályok figyelembevételével kell tervezni. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedé-
lyezésére irányuló hatósági eljárásokban a a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban 
Korm. rendelet) 3. § a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64. §-
ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a Budapesti Főváros Kormányhivatal V. kerüle-
ti Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban szakha-
tóság) kell megkeresni. 
 
A Korm. rendelet 4.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotrom-
lással járó tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető. 
 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleért-
ve az erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatáro-
zott esetekben és módon el kell kerülni. 
 
A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcso-
latos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző 
(régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. 
 
• Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett 
tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a ré-
gészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruhá-
zással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szint-
jét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 
bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem 
végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a 
beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, 
szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 
 
• Próbafeltárás 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti do-
kumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak sze-
rint nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett 
beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterje-
dése vagy rétegsora nem ismert.  
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• Teljes felületű feltárás 
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a 
beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, 
illetve ha a beruházás történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekez-
désének d) pontja szerint – ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredmé-
nyekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely 
különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 
22.§ (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó 
közötti szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 
 
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés érte l-
mében a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rende-
let 5. melléklete tartalmazza. 
 
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 
régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz 
és nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra 
jogosult intézményt bízhat meg. 
 
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdeké-
ben a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F.§ szabályozza a nagyberu-
házásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások régészeti feladatellátás idő- és költséghatárát.  
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 
22. § (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-
18 §-a határozza meg. A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti 
szerződéskötést a Kötv. 22. § (10) bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) 
bekezdése írja elő. 
 
Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 19-25 §-a alap-
ján kell eljárni. 
 
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is töre-
kedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése sze-
rint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, 
a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékeny-
séget azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevé-
kenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - 
a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján 
szankcionálják. 
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VI. Összefoglalás 
Azonosított régészeti lelőhelyek 
A vizsgált területen azonosított, régészeti lelőhely nincs nyilvántartva. 
 
A tervezett módosítások hatásai 
A tervezett módosítási szándék nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet, ezért nem gyakorol 
hatást a régészeti örökség állapotára. 
 
VII. Nyilatkozat 
A Budapest – XVIII. Kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Szabályozási Terv és HÉSZ módosí-
tásához készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, 
hogy a régészeti tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfe-
lelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
 
 

         
Vágner Zsolt, okleveles régész   Dr. Türk Attila régész 
osz: 459/2002     szakértői szám2.3.1/575-6/2005 
      
  
Pécel, 2016. november 10. 
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Szabályozási koncepció 

 
Összhang megteremtése a magasabb rendű tervekkel 
 
A PPVSZ övezeti terve "mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes rekreációs terület" (MG-RT-XVIII) 
övezetbe sorolja a területet, míg a TSZT "kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület" (Lke-1) öve-
zetbe, egyúttal jelentős változással érintett területként jelöli, lehetővé téve a tervezett szabályozást.  
 
TSZT részlete PPVSZ Övezeti Terv részlete 

  
 
A tervezési területre készülő új KÉSZ és Szabályozási Terv a hatályos fővárosi terveknek és a 
jogszabályoknak megfelelően készül.  
 
A tervezési terület a szabályozással az új Lke-1/XVIII/3 építési övezetbe kerül (a jelölés megfelel az 
FRSZ-nek).  
Az övezeti paraméterek meghatározása során azonban figyelembe kell venni az FRSZ beépítési 
sűrűségre vonatkozó előírásait, amelyeket a korábban készült PPVSZ értelemszerűen még nem 
tartalmaz. A beépítési sűrűség (bs) két részből áll: az általános sűrűségi értékből (bsá) és a parko-
lás épületen belüli támogatása céljából kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók számára 
– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – igénybe vehető parkolási sűrűségi értékből (bsp). 
Az FRSZ 1. sz. melléklete a tervezési területre 0,8 (0,6+0,2) beépítési sűrűséget ír elő, amit a kerü-
let igénye alapján kizárólag a terepszint alatt lehet igénybe venni.  
Ahhoz, hogy a követelmény érvényesíthető és az FRSZ-nek való megfelelés követhető legyen, a 
KÉSZ-ben definiáljuk a "szintterületi mutatót" (szm), ami a beépítési sűrűségnek megfelelően két 
részből áll: általános szintterületi mutató (szmá) és parkolási szintterületi mutató (szmp). 
 
A beépítési sűrűség igazolása 
 
Az igazolás metodikája: 
Az FRSZ a beépítési sűrűséget a tervezési területnél nagyobb egységre: az Alacskai út - Kerékvá-
gás utca - Aratás utca által határolt területre vonatkoztatja. A terület határvonala: 
- a Kerékvágás utca esetében és az Alacskai útnak a városhatárt nem érintő szakasza esetében az 
út középvonala 
- az Alacskai útnak a városhatárt érintő szakasza és az Aratás utca esetében a városhatár vonala 
(azaz az út teljes szélessége). 
Az így lehatárolt területből a lakótelkek tömbjeinek területét levonva meghatározható a közlekedési 
terület. Problémát jelent viszont, hogy a tervezési területtel szomszédos (az Alacskai út- Kerékvá-
gás u.- Szántás u. ; valamint a Szántás u.- Kerékvágás u.- Boronás u.- Alacskai út által határolt) két 
tömb szintterületi mutatói nem az FRSZ szerint vannak meghatározva; ezért a fentiek alapján szá-
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mított közlekedési területet az egyes tömbökhöz a tömbök területének arányában rendeljük hozzá, 
tételesen azonban csak a tervezési területre számítjuk ki (azaz: kiszámítjuk, a 72/b tömb területe 
hány százaléka a három tömb összterületének és a közlekedési terület ugyanannyi százalékát 
adjuk hozzá). 
 
Az így kiszámított "bruttó tömbterületből" és a beépítési sűrűség értékeiből kiszámítható az építhe-
tő szintterület, annak általános és parkolási célú része. 
A KÉSZ Lke-1/XVIII/3 övezetének szintterületi mutató értékeiből és a tömb "nettó", azaz csak a 
lakótelkeinek területéből kiszámítható a tömbben építhető szintterület, annak általános és parkolási 
célú része; a két számítás értékei összevethetők. 
 
FRSZ 1. sz. melléklet részlet A terület lehatárolása a digitális alaptérképen

    
 
A területeket az önkormányzattól kapott digitális alaptérképeken lemérve állapítottuk meg. 
A számítás menete:  
 

1) Teljes terület (mindhárom tömb) utcákkal:   21,1124 ha 
2) Az Alacskai út- Kerékvágás u.- Szántás u. tömb: 11,3841 ha 
3) Szántás u.- Kerékvágás u.- Boronás u.- Alacskai út tömb:   3,3740 ha 
4) Boronás u.- Kerékvágás u.- Aratás u.- Alacskai út tömb:   3,6212 ha  
5) Lakóterület tömbjei összesen:  18,3793 ha 
6) Közlekedési terület (21,1124 ha - 18,3793 ha):   2,7331 ha 
7) A Boronás u.- Kerékvágás u.- Aratás u.- Alacskai út tömb (72/b tömb) területe az 5. pont 

területének százalékában (3,6212/18,3793*100):        19,7% 
8) A 72/b tömbre eső közlekedési terület (2,7331*0,197):   0,5384 ha 
9) A 72/b tömb "bruttó" területe (3,6212 ha + 0,5384 ha):   4,1596 ha 

 

FRSZ 

Területfelhasználási 
egység  Terület(m2) 

Beépítési sűrűség Építhető szintterület (m2) 

bsá bsp  általános  parkoló  
Lke-1 41596 0,6  0,2 24957,6  8319,2  
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KÉSZ 
Építési övezet Terület (m2) 

Szintterületi mutató 
megengedett legna-

gyobb értéke 
Építhető szintterület (m2) 

szmá szmp  általános  parkoló  
Lke-1/XVIII/3 36212 0,6  0,2 21727,0  7242,4 

 
Megfelelés az FRSZ-nek: 
 

ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M2 

 FRSZ  KÉSZ  

Általános  24957,6 > 23537,8 MEGFELEL 

Parkolásra fordítha-
tó  

8319,2 > 7966,6 MEGFELEL 

 
A tervezett szabályozás alapelvei 
 
A szándék az, hogy ennek paraméterei lehetőleg minél inkább egyezzenek a hatályos PPVSZ L4-
XVIII/AT-E övezettel, amelybe a szomszédos 72/a tömb is tartozik (ezeket a vizsgálati munkarész-
ben fejtettük ki). 
 
A 72/A tömb szabályozásához képest azonban több ponton is kell változtatni:  
 
- mivel régészeti érdekű terület nincs a területen: az 1.4 és 1.5 előírások nem relevánsak; 
- mivel az FRSZ megváltoztatta a lakóterületek jelölését (az FSZKT szerinti L4- et Lke-1-re), az 
építési övezet neve így Lke-1/XVIII/3 lesz; 
- definiálni kell a "szintterület", valamint a "szintterület" általános és csak parkolásra szolgáló érté-
keinek fogalmát; 
- felül kell vizsgálni a beépítési módot, tekintettel a kis (túlnyomóan 14-15m) telekszélességre: 

Az egymásra néző homlokzatok, ablakok, a keskeny és egymásra néző 3-3 méteres oldal-
kertek lehetetlenné tesznek bármilyen intimitást, zavartalan és kényelmes használatot. Ezzel 
szemben az oldalhatáros beépítés kellő méretű (6 méteres) és zavartalan kertet eredményez 
az épület mellett. A kb. 8 méter széles házak fő helyiségei jól bevilágíthatók egy oldalról is; 

- bár a szomszédos 72/A tömb szabályozási előírásai szerint a terület "érzékeny felszín alatti víz-
minőség-védelmi " kategóriába tartozik, a fővárosi TSZT 5. sz. tervlapja (Környezetvédelem, veszé-
lyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek) szerint a terület nem érintett. 
 
Az Alacskai út szabályozási szélessége a szomszédos 72/A tömbnek megfelelően 22m lesz. 
 
Új telekalakítási javaslatot kizárólag  az észak-keleti (Kerékvágás utca) négy telek vonatkozásában 
teszünk. Ezen kívül változás az Alacskai útra nyíló telkeket érinti az út 22 méterre való szabályozá-
sával.  
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A szabályozási terv javaslata 
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Környezetalakítási javaslat 
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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének ..../2017.(......) önkormányzati rendelete 

 
az Alacskai út, Boronás utca, Kerékvágás utca, Aratás utca által határolt területre készített 

Kerületi Építési Szabályzatról 
 
 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
alapján meghatározott partnerek és az ugyanezen Korm. rendelet 9. mellékletben felsorolt 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

ELSŐ RÉSZ  

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

I. Fejezet 
Általános előírások 

 
1. A rendelet alkalmazása és hatálya 

 
1. §  

1) E rendelet hatálya az Alacskai út (hrsz:156066), Boronás utca (hrsz:156046/51), Kerékvágás 
utca (hrsz: 156045), Aratás utca (hrsz:156046/1) által határolt területre terjed ki. 

2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: 
építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak a jelen rendelet és a hozzá tartozó 
mellékletek, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján lehet.  

3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű jogszabályoknak 
megfelelően, az önkormányzati tervtanács állásfoglalásának figyelembevételével kell eljárni  

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2. §  

E rendelet alkalmazásában: 
1.  Szintterületi mutató: Az összes építhető szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes 

építhető szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és – kizárólag az 
épületen belül és a terepszint alatt elhelyezhető parkolók és azok kiszolgáló közlekedési 
területei számára igénybe vehető – parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze 
(szm=szmá+szmp).  

 
II. Fejezet 

Közterület alakítására vonatkozó előírások 
 

3. Közterületek alakítására vonatkozó általános előírások 
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3. §  

1) Valamennyi beépítésre szánt telek közterület felőli oldalán járdát kell építeni. 
 

4. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások 
 

4. §  
1) Közterületen kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el: 

(a) távbeszélő fülke 

(b) utasváró 

2) Lakókocsi, mobil árusítóhely, utánfutó közterületen nem helyezhető el. 

3) Közterületeken az útburkolatok, járdák megépítése mellett, a beruházás részeként a zöldfelületi 
sávokat is ki kell alakítani és a növényzetet be kell telepíteni.  

 
5. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások 

 
5. §  

 
1) A közúti közlekedésre szánt közterületeken a környezethez illő, előnevelt faegyedekből álló, 

várostűrő növényzetet kell telepíteni. Az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat kiépítéséről, de 
legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.  

2) Fasor telepítése és felújítása során annak nyomvonalát úgy kell meghatározni, hogy a fák 
élőhelyét nyomvonalas létesítmény, illetve a közlekedési űrszelvény ne veszélyeztesse.  

3) Közterületre dézsás növény kizárólag akkor helyezhető el, amennyiben a növényzet 
kihelyezése nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és a gyalogos-közlekedés helyigénye 
továbbra is biztosított.  

4) Lakóterülethez kapcsolódó közlekedési célú közterületen – a közterületi zöldfelületek védelme 
érdekében – telkenként legfeljebb 2 db, amennyiben a biztonságos kanyarodás ennél nagyobb 
szélességet nem tesz szükségessé, legfeljebb 3m szélességű burkolt kapubehajtó, telekbehajtó 
alakítható ki.  

 
III. Fejezet 

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások 
 

6. §  
 
1) A portálok, reklámhordozók kialakításánál, postaláda, bankautomata elhelyezésénél az épület 

architektúrájához kell alkalmazkodni, azokat az épülethomlokzat arányaihoz – ritmusához, 
anyaghasználatához és színezéséhez illeszkedő módon kell megvalósítani.  

2) Tömör kerítés csak környezetvédelmi szempontból indokolt esetben, illetve 
tömegközlekedéssel terhelt utak mentén helyezhető el, magassága nem lehet nagyobb 2,0 
méternél.  

3) Új épület utcai homlokzatán ablakklíma berendezés és klímaberendezések kültéri egysége (a 
továbbiakban együtt: kültéri klímaberendezés) csak az épület részeként, az épület 
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megjelenéséhez illeszkedve helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően 
gondoskodni kell, a közterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át.  

IV. Fejezet
Közművek előírásai 

7. §

1) Az Alacskai úton meglévő közművezetékeket az út kiszabályozásával és átépítésével együtt át
kell helyezni.

2) A közterületek burkolt felületeinek csapadékvíz-elvezetéséről a közterületen létesítendő
szikkasztó rendszer kiépítésével kell gondoskodni.

V. Fejezet 
Építés általános szabályai 

6. Beépítésre vonatkozó előírások

8. §

1) Közterület szabályozással érintett ingatlan esetén a telekalakítás végrehajtásáig a meglévő
épületeken engedélyhez kötött tevékenység nem folytatható.

2) Saroktelek kerítése - a közlekedésbiztonság fenntarthatósága érdekében – legalább a saroktól
mért 5m-en belül csak áttört kivitelben készülhet, a kerítés átláthatósága növényzet
telepítésével sem korlátozható.

3) Mélyalapozás, a terepszint alatt -3,5m-t meghaladó padlószintű föld alatti létesítmények
elhelyezése csak talajmechanikai szakvélemény alapján megengedett.

7. Járművek elhelyezésére vonatkozó előírások

9. §

1) A 2.§ 1. pontban meghatározott parkolási szintterületi mutatót kizárólag épületen belül és a
terepszint alatt lehet igénybe venni.
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MÁSODIK RÉSZ  

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

VI. Fejezet
Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

8. Kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1/XVIII/3)

10. §

1) Az Lke-1/XVIII/3 építési övezet bármely rendezett telkén legfeljebb 2 lakásos lakóépület,
valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló szolgáltató épület helyezhető el.

2) Az Alacskai út mentén fekvő telkeken az 1) bekezdésben meghatározott funkciókon túl a
lakosság alapellátását biztosító kiskereskedelmi funkció is elhelyezhető önálló épületben.

3) Az építési övezetben állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el.

4) Telkenként annyi épület létesíthető ahányszor az építési övezetben megengedett legkisebb
telekterület a telek teljes területén belül maradék nélkül megvan.

5) Egy épület beépített  területe legfeljebb 250 m2 lehet.

11. §

1) Az épitési övezet beépítési paramétereit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2) A közműellátás módja: részleges közművesítettség, de közüzemi vagy közcélú szolgáltatással
biztosított szennyvízelvezetés esetén az arra való rákötés kötelező.

3) Az övezeti előírásokban előírt szabályozási jellemzőket együtt kell alkalmazni és azoknak
külön-külön és együttesen is meg kell felelni.

12. §

(1) Az előkert mérete 8m, kivéve az Alacskai út irányában, ahol az előkert mérete 10m. 
(2) Amennyiben a 8 méteres előkert mögött az építési hely számára kevesebb, mint 7 méter 

marad, az előkert mérete olyan mértékben csökkenthető, hogy a minimális oldalkert és 
hátsókert biztosításával 7 méteres mélységű építési hely kialakuljon. 

(3) Az oldalkertet  a telek délkeleti és délnyugati irány közé eső részén kell szabadon hagyni. 
(4) Az oldalkert  mérete 6m. 
(5) A hátsókert mérete: 6m. 

13. §

1) A telek építési övezetben előírt legkisebb mértékű zöldfelülete nem burkolható le, tárolási,
üzemi célra nem használható.

2) Az egyes építési övezetekben meghatározott legkisebb zöldfelület mértékének minden
megkezdett 100 m2-e után telken belül legalább egy nagy vagy közepes lombkoronát növelő,
környezettűrő, a helyi sajátosságoknak megfelelően megválasztott fajú lombos fát kell ültetni.
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HARMADIK RÉSZ  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

VII. Fejezet
Hatályba lépés 

14. §
1) E rendelet közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép

hatályba.

2) E rendelet előírásait a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

3) E rendelet  1. számú melléklete: Szabályozási Terv, rajzszám: Sz-72/B

15. §

1) E rendelet hatálya alá tartozó területen hatályát veszti Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Budapest, 2017.  ....... 

jegyző polgármester 
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1. sz. melléklet a ..../2017.(......) önkormányzati rendelethez
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2. sz. melléklet a ..../2017.(......) önkormányzati rendelethez

Kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület 

LKE-1 A B C D E F 

Építési 
övezet jele 

Kialakítható 
telek 

legkisebb 
területe 

Beépíté
si mód 

Beépítettség legnagyobb mértéke Épületmagasság megengedett mértéke 
Zöldfelület legkisebb 

mértéke 

Legnagyobb szintterületi mutató 

Legnagyobb 
beépítettség 

Terepszint alatti 
beépítés 

Legnagyobb 
épületmagasság 

Legkisebb 
épületmagasság 

általános 
parkolásra fordítható 

többlet 

Lke-
1/XVIII/3 

500m2 
oldalha
táron 
álló 

30% 
építési helyen 

belül,10% 
6,0m 3,5m 50% 0,6 m2/ m2 0,2 m2/ m2 
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3. sz. melléklet a ..../2017.(......) önkormányzati rendelethez

A 72/B számú Szabályozási Terv övezeti tervlapja 
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1. sz. függelék a ..../2017.(......) önkormányzati rendelethez

Mintakeresztszelvények 
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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének ..../2017.(......) önkormányzati rendelete 

a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: R.) módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott part-
nerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a követke-
zőket rendeli el: 

Módosító rendelkezések 

1. §
A R. 1. melléklete kiegészül a jelen rendelet 1. melléklete szerinti Övezeti tervlappal ("72/B szá-
mú szabályozási terv övezeti tervlapja") 

Záró rendelkezések 

2. § E rendelet a közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. 
napon lép hatályba. 

Budapest, 2017.  ....... 




