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ELŐZMÉNYEK 

A jelenleg közpark besorolású, a Budapest – Pestszentlőrinc – Erzsébettelepi Szent Erzsébet 

Plébánia (címe: 1180 Budapest Attila u. 53. Hrsz: 153406.) tulajdonában álló ingatlanon az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, mint Megrendelő négy csoportos óvodát (maximális 

létszám 120 fő) és egy egyszobás szolgálati lakást kíván létesíteni úgy, hogy azok a 

későbbiekben önálló ingatlanon is kialakíthatók legyenek. 

 
légifotó a területről, forrás: Google Earth 

A Budapest XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt 

terület, a 153406 helyrajzi számú telek jelenlegi övezeti besorolása Z-KK-XVIII, vagyis közkert. A 

jelenlegi övezeti besorolás a terület városszövetben betöltött helyzete és funkciója miatt 

indokolatlan, ugyanis a körbekerített terület közpark funkciót nem tölt be. A területen 

elhelyezkedő templomnak nincs önálló építési telke, így az épület építésjogi helyzete 

rendezetlen. A telekre a Katolikus egyház óvodát, valamint szolgálati lakást szeretne létesíteni, 

ami a jelenlegi övezeti besorolás miatt nem lehetséges. Az óvoda létesítése szükséges és 

indokolt, kihasználtsága és feltöltése biztosított, mivel a Katolikus egyház több intézményét 

tervezi összevonni a területre. Az óvoda létesítése a Katolikus egyház saját beruházása, a 

szükséges tervkészítés költségeit az egyház vállalta. 

Az övezeti besorolás módosítása a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével összhangban 

van, mivel erre a telekre az Lke-1 övezeti besorolást irányozza elő, így a Településszerkezeti Terv 

módosítása nem szükséges. 

Az övezeti besorolás megváltoztatása és a terület rendeltetésének módosítása miatt kerületi 

építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) készítésére van szükség. 
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A Képviselő-testület 192/2017. (VI.22.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

Önkormányzat a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye finanszírozásában elkészítteti a 

Budapest, XVIII. kerület Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt 

területre vonatkozó kerületi építési szabályzatot, és felhatalmazza a polgármestert a Magyar 

Katolikus Egyházzal vagy annak belső egyházi jogi személyével kötendő együttműködési 

megállapodás kidolgozására és aláírására, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 36. §-a 

szerinti teljes eljárás megindítására, lefolytatására és a szükséges intézkedések megtételére.  
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ELŐZETES VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Állami főépítész Részt kíván venni! 

Felhívja a figyelmet, hogy a TSZT-vel és 

FRSZ-szel összhangban kell a tervet 

készíteni, ha szükséges, akkor ezek 

módosítását kérvényezni kell. (1.2) 

Nem kell a TSZT és FRSZ 

módosítása. 

Bányafelügyelet Nem érint bányavagyont a terv , így az 

eljárásban nem kíván részt venni! 

 

BFKH-III. ker. útügy Felhívja a figyelmet, hogy a TSZT-vel és 

FRSZ-szel összhangban kell a tervet 

készíteni. 

ÚT 2-1.218 útügyi műszaki előírás 

betartására hívja fel a figyelmet. 

Véleményezési eljárásban nem kíván 

részt venni! 

 

BFKH-

népegészség 

Részt kíván venni! 

Érdemi észrevételt nem tesz. 

 

BFKH-útügy Illetékesség hiányában észrevételt nem 

tesz. 

 

BFÖ –

Városfejlesztés 

közlekedés, 

környezetvédelem 

bizottság 

határozat 

TSZT 4.1.3.2. Zöldterületekre vonatkozó 

előírása szerint a TSZT-ben nem jelölt 

zöldterületek, amelyek hatályos kerületi 

településrendezési eszközökben 

zöldterületként besoroltak, azon 

övezetek területének nagysága nem 

csökkenhet. A tárgyi jelenlegi közkert 

területét zöldterületként a kerületben 

pótolni szükséges. 

Pótlás területen belül nem 

oldható meg. Egyeztetés 

szükséges, kerületi terv 

készítése során lehetséges a 

pótlás megoldása. 

A TSZT 2015 szerkezeti tervlap 5. 

Környezetvédelem, veszélyeztetettség 

és veszélyeztető tényezőjű területek 

tervlapja szerint a tárgyi terület a 

Repülőtér zajgátló „középső” 

védőövezetében található, az új 

zajgátló övezetek kijelölése alapján 

azonban a terület ilyen korlátozás már 

nem érinti. (PPVSZ 2. melléklet Védelmi 

és korlátozási térkép.) 

Az észrevétel szerint is 

korlátozott a terület jelenleg, 

de távlatban nem lesz az, 

így az átsorolás lehetséges. 

DINPI A terv természetvédelmi érdeket nem 

érint, a véleményezési eljárásban nem 

kíván részt venni! 

 

BRFK- közlekedés A közlekedést érintő terveket kérik írásos 

formában. 

Részt kíván venni! 

 

BFKH-Földügy A területek nem tartoznak a termőföld 

védelméről szóló törvény hatálya alá, 

így a a véleményezési eljárásban nem 

kíván részt venni! 

 

FKI Részt kíván venni! 

Felsorolja az érintett jogszabályokat, 

melyeket be kell tartani. 

 

KDVVI-vízügy Részt kíván venni!  
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Felsorolja az érintett jogszabályokat, 

melyeket be kell tartani. 

NFM-légügy Részt kíván venni! 

KÉSZ készítése során a Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló 

védőövezet kijelölő, hatályos 

határozatának előírásait figyelembe kell 

venni. 

Azaz a véleménye szerint a 

terv a jelenleg hatályos 

zajgátló védőövezetek 

szerint kell megítélni. 

Az azóta elfogadott 

Budapest Főváros TSZT  és 

FRSZ tartalmazza az új 

kijelölést. 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér akadálykorlátozási felületeit a 

Védelmi és korlátozási lapon fel kell 

tüntetni. Adatigénylésért a reptér 

üzembentartóját szükséges felkeresni. 

Akadálykorlátozási 

felületeket jelölni kell és a 

reptér üzemeltetőjétől kell 

kérni. 

NMHH Hírközlési létesítmények elhelyezését 

biztosítani kell. Betartandó jogszabályok. 

A szolgáltatók elérhetőségei. 

Részt kíván venni! 

 

PMK-KTF Részt kíván venni! 

Felsorolja az érintett jogszabályokat, 

melyeket be kell tartani. 

 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
Repülőtéri és 

Légiforgalmi 

Hatósági Főosztály 

A tervezett terület „D” övezetben van, 

annak külsőhatárán 2014 óta. 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

 

A tervezési terület Budapest 

XVIII. kerületében 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

területén, Erzsébettelepen 

található.  

A sugaras irányú Gyömrői út 

biztosítja a kapcsolatát a 

városközpont felé, míg a 

kerület központja felé a 4.sz.  

gyorsforgalmi utat 

keresztező Csévéző utca -

Ráday Gedeon utca 

útvonala. 

 

Erzsébettelep a kerület 

északi csücskében, a 

Gyömrői út és az 

Újköztemető területe közé 

ékelődött kertvárosias 

beépítésű terület. 

A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Településfejlesztési koncepció 

A TFK 2015-ben készült, készítette a HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft és a BFVT Kft.  

ATFK a területet e kertvárosias településrészek közé sorolja. 
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„Ezek a településrészek jellemzően homogén kertvárosias, lakófunkció által 

dominált területek, amelyek használatához, megjelenéséhez és élhetőségéhez 

jelentősen hozzájárulnak a városszerkezetet tagoló városi terek zöldfelületeikkel és 

építészeti karakterükkel. A nagy egybefüggő kertvárosias területeken a 

magánerős, jellemzően családi házas lakásépítés, valamint a vállalkozói 

lakásépítés szintje is visszaesett, ugyanakkor a lakófunkciót kiegészítő 

tevékenységek bővítésére szükség van. … 

A lakóterületek közterületeinek fejlesztése a kertvárosias lakóterületeken is cél, 

különösen a parkolás rendezése tekintetében.  

A közösségi közlekedési fejlesztések célja, hogy a távolabbi kertvárosias területekről 

(Kossuth Ferenc-telep, Belsőmajor, Újpéteritelep, stb.) kényelmesen és 

biztonságosan elérhető legyen a kerület központja és alközpontjai (Újpéteritelepen 

Pestszentimre központja, vagy a Béke tér), illetve Budapest belső részei, így 

teremtve versenyképes alternatívát a jelenleg az egyéni gépjármű-közlekedést 

igénybe vevők számára. A „szelíd” közlekedési módok közül a kerékpározáshoz 

kedvező feltételeket biztosítanak a domborzati adottságok, valamint a lakó-

pihenő övezetbe, Tempo30 zónába sorolt közúthálózat.” 

A TFK a terület vonatkozásában az épített környezet szempontjából a kertvárosias karakter 

erősítését célozza meg. 

Integrált településfejlesztési stratégia 

Szintén 2015-ben készült el a kerülete Integrált településfejlesztési stratégiája, készítette a 

HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft és a BFVT Kft.  

A területet érintő a városrészi célok: 

• T1. – Összetartó, lokálpatrióta közösség  

• T2 – Színvonalas közszolgáltatások, fenntarthatóan működő intézményrendszer  

• T3. – Aktív, egészséges és sportos lakosság  

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

lakásállomány  

• T5. – Rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer  

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

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

• T8. – A helyi mobilitást előtérbe helyező, a külső hálózathoz jól kapcsolódó, fenntartható, 

környezetbarát közlekedési rendszer  

• T9. – Harmonikus épített környezet és minőségi közterületek  

• T10. – Fenntartható és korszerű önkormányzati vagyongazdálkodás  

• TR-2. Tudás-, készség- és zöldalapú innovatív gazdaságfejlesztés – megújuló barnamezős 

területek felhasználásával  

• TR-3. A repülőtér környezete Budapest várostérségének dinamikusan fejlődő gazdasági 

és egészségügyi szolgáltatási övezete  
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A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA  

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

Kivonat a Budapest Településszerkezeti Terv hatályos tervlapjai alapján (forrás: budapest.hu) 

Területfelhasználás 

 

Beépítésre szánt területek 

Lke-1 Mind a közvetlen tervezési 

terület, mind a tágabb térség 

tervezett terület-felhasználása 

Kertvárosias intenzív beépítésű 

lakóterület. 

 

Közlekedési infrastruktúra  

 

A tervezési területet nem érinti 

szerkezeti jelentőségű 

nyomvonal fejlesztés. 

 

Az épített környezet értékeinek védelme  

 

Más jogszabállyal érvényesülő művi 

értékvédelmi örökségvédelmi elemek 

A területet nem érinti más 

jogszabállyal meghatározott 

művi értékvédelem, 

örökségvédelem. 
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Az épített környezet értékeinek védelme  

 

Épített környezet védelmévl 

kapcsolatos magassági korlátozás 

területi lehatárolása 

A területet nem érinti az épített 

környezet védelmével 

kapcsolatos magassági 

korlátozás. 

 

 

Zöldfelület, táj-és természetvédelem 

 

A területet nem érinti a 

Zöldfelület, Táj- és természet-

védelemmel kapcsolatos 

előírás 

 

 

Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

 

A területet nem érinti a 

környezetvédelem, 

veszélyeztetett és veszélyeztető 

tényezőjű területekkel 

kapcsolatos előírás. 
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Védelmi korlátozási területek 

 

A területet nem érinti a védelmi 

korlátozási területekkel 

kapcsolatos előírás. 

Településszerkezeti terv leírása - kivonat 

„4.1.3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

…. 

Kertvárosias környezetben intézményi területek irányadó meghatározása 

Ahol a szerkezeti terv „1. Területfelhasználás” című tervlapja lineárisan, vagy koncentráltan 

ábrázol intézményi terület kijelölési lehetőséget, ott a KÉSZ-ben lehet az intézményi 

területfelhasználást a szerkezeti adottságoknak megfelelően intézményi építési övezet 

meghatározásával alkalmazni. Tekintettel a kertvárosias környezetre, a beépítési sűrűség nem 

haladhatja meg az 1,6 bs értéket, amelyen belül a bsp értéke 0,4. Magasság szempontjából a 

beépítési magasság a környező beépítéshez képest egy szinttel magasabb beépítést 

eredményezhet, közhasználatú építmények elhelyezésére kijelölt építési övezetben 7,5 

méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 méteres beépítési magasság alkalmazható.” 

… 

4.1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Zöldterületek 

… 

A Településszerkezeti tervben zöldterületként az alábbi feltételeknek megfelelő területek 

kerültek meghatározásra:  

• Az OTÉK előírásának megfelelően a zöldterület legkisebb oldalmérete legalább 15 méter.  

• A belső zónában minden zöldterület a kiterjedésétől függetlenül zöldterületi besorolást 

kapott, amennyiben az OTÉK előírásainak jelenleg megfelelnek, vagy távlatban meg 

tudnak felelni.  

• A hegyvidéki, az átmeneti és az elővárosi zónában a nagyobb, szerkezeti jelentőségű 

zöldterületek lettek lehatárolva. Emellett mindazon kisebb zöldterületek is feltüntetésre 

kerültek, amelyek önálló tömbként lehatárolhatóak, vagy a zöldterületi ellátottság 

szempontjából meghatározóak, védendőek.  

• A lakótelepi zöldfelületek általában a környező területfelhasználási egység részét képezik, 

hiszen funkcionálisan is ezekhez kapcsolódnak szervesen, de a jól körülhatárolható 

központi elhelyezkedésű, vagy a lakótelep meghatározó részén lévő, szerkezeti 

jelentőségű parkterületek, vagy a veszélyeztetett zöldterületek (pl. Kőrakás park) a 

lakótelepek esetében is zöldterületi besorolást kaptak. 
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A Településszerkezeti tervben zöldterület területfelhasználási egységként nem jelölt, de 

szerkezeti szempontból meghatározó közcélú zöldfelületeket az egyéb szerkezeti elemek 

(szerkezeti jelentőségű zöldfelületi kapcsolat, jelentős kondicionáló közterületi zöldfelület, a 

zöldfelületi rendszer részét képező városi terek a belső zónában) jelölik (lásd 4.1.3.3. fejezet).  

A meglévő zöldterületek védelme és a megfelelő zöldterületi ellátottság érdekében a hatályos 

kerületi településrendezési eszközökben szereplő zöldterületként besorolt övezetek nagysága 

(a fásított közterek és az egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelületek kivételével) új kerületi 

településrendezési eszköz készítése során összességében csak azon területek nagyságával 

csökkenhet, ahol a TSZT  

• infrastruktúra elemeket,  

• kertvárosias sziluettérzékeny hegyvidéki lakóterületet (Lke-3),  

• erdőterületet,  

• vízgazdálkodási területet,  

• természetközeli területet,  

• különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú, jelentős zöldfelületű területet, vagy  

• különleges beépítésre nem szánt, régészeti bemutató területet határoz meg.  

Ez azt jelenti, hogy a TSZT-ben nem jelölt zöldterületek helye, geometriai formája változhat, de 

összességében területük – a kerület közigazgatási területét tekintve – csak az előzőekben 

felsorolt esetek miatt lehet kisebb. 

… 

4.3.1.5A TSZT, az FRSZ és az ezek alapján készülő kerületi építési szabályzat összhangja  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (TrK.) 3. § (9) bekezdése szerint a kerületi építési szabályzat 

(KÉSZ) a fővárosi településszerkezeti terv (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) alapján 

készül.  

… 

Amennyiben a TSZT a területfelhasználási kategóriát további megkötések nélkül kijelöli, a KÉSZ-

ben ennek megfelelő építési övezeteket, és övezeteket kell kijelölni, az OTÉK egyéb és az OTrT 

előírásainak figyelembevételével.   
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Budapest Főváros Rendezési Szabályzata 

Az alábbi kivágatok a 48/2017. (XII.20.) Főv. Kgy. rendelettel módosított, az 5/2015.(II.16.) Főv. 

Kgy. rendelettel jóváhagyott FRSZ mellékletei. (Hatályos 2018. 01. 19.-től, forrás: budapest.hu) 

 

1. melléklet  

A területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 

elemek 

 

1.  

A tervezési terület Kertvárosias 

intenzív beépítésű lakóterület, 

ahol a bs=0,8, bsá=0,6 bsp=0,2. 

 

 

3. melléklet  

Egyes területek beépítési magassága 

és magasépítmények számára kijelölt 

területek 

A tervezési terület magas-

építmények számára nem 

kijelölt terület. 
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A hatályos kerületi építési szabályzat  

A hatályos terv szerint a terület beépítésre nem szánt, Z-KK-XVIII közkert övezetbe sorolt. 

 

A rendelet 86.§. előírásai rendelkeznek az elhelyezhető építményekről, a beépítés 

határértékeiről. 

(1) A 16. § előírásaiban foglaltalt építményeken túlmenően 

a) valamennyi övezetben elhelyezhető a terület fenntartásához szükséges 

építmény, 

b) kizárólag a fásított köztér területén terepszint alatti gyalogos aluljáró, valamint a 

meglévő építmények szintterületét nem növelő átalakításával vendéglátás célú 

építmény, 

c) a közpark területén a vendéglátás, pihenés, testedzés és ismeretterjesztés 

épületei. 

(2) Az övezetekben a következő határértékeket kell alapul venni: 
Övezet Közhasználat 

elől elzárt terület 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

Legnagyobb 

beépítettség 

Legnagyob

b építmény-

magasság 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb 

szintterületi mutató 

…       

Z-KK-XVIII nem alakítható 0 % 2 % 3,5 m 60 % 0,2 m2/ m2 

…       

 (3) Közpark kialakítása során a terület minden 150 m2-e után legalább egy 

előnevelt lombos fa telepítendő. 
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Készülő új kerületi építési szabályzat  

Jelenleg készül az új Kerületi építési szabályzat (BP18 KÉSZ) az Aczél Városépítész Bt. (Aczél 

Gábor Dla) tervezésében. 2017. decemberében készült el a szabályozási koncepció. 

 
Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

Területfelhasználási 

koncepció 

Intézményterületként tünteti 

fel a tömb területét. 

  
Kivágat / Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

A tervezési terület 

vonatkozásában Lke-1/A 

Közpark besorolást javasolt 

a koncepció. 
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Településképi arculati kézikönyv vonatkozó megállapításai 

A 2015-ben elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia a kerületet 23 városrészre osztotta 

fel, a TAK karaktervizsgálata 8 karaktert állapított meg.  

 

Erzsébettelep területe túlnyomórészt „Klasszikus” kertváros karakterű terület, amelyet 

zöldfelületek és egyedi karakterű intézmények területei mozaikos jelleggel pettyezik, a 

peremén pedig iparterületek találhatók. 

A Települési arculati kézikönyv (TAK) a kertvárosias beépítésű Erzsébetteleppel külön 

foglalkozik. 

 

A TAK ajánlásokat külön Erzsébettelep területére nem fogalmaz meg, a kerület egészére 

vonatkozó általános tömegformálásra, anyaghasználatra és színezésre vonatkozó ajánlások a 

mértékadók. 

Településképi rendelet vonatkozó megállapításai 

A Településképi rendelet az épületek anyaghasználatára vonatkozóan tartalmaz általános 

építészeti követelményeket, amelyeket új épület létesítése esetén be kell tartani. 

A rendelet 2. függeléke tartalmazza a zöldfelületek kialakítása során ajánlott, illetve nem 

megengedett növényfajok listáját, amelyeket a vonatkozó egyéb szabványokkal és 

rendeletekkel együtt be kell tartani. 
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Településképi rendelet melléklete / kivágat 

A Településképi rendelet melléklete szerint a területet védettség nem érinti. 
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

A tervezési terület XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Erzsébettelep városrészének 

területén található. A lakóterület az 1890-es években kezdett kialakulni, parcellázások során, 

majd gyorsabb beépülésére az 1950-es évektől került sor, amikor megnyílt a Ferihegyi repülőtér 

a nemzetközi forgalomnak. A térségben jellemzően a repülőtéren, azt kiszolgáló 

létesítményekben dolgozók telepedtek le nagy számban. 

Természeti adottságok 

A terület Pesti-hordalékkúp síkság kistáj területen helyezkedik el. A terület alapvetőn síkság, 

melyet a dunai hordalékteraszok és homokhátak tettek változatosabb felszínűvé. 

A térségre mérsékelten meleg, száraz éghajlat jellemző. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,2 °C, 

a nyári félév középhőmérséklete 17,0–17,2 °C. Az évi fagymentes napok száma: 188-198 nap 

közötti. Az évi csapadékösszeg 580–620 mm körül alakul. A térségre jellemző a nyári 

időszakokban a jelentős intenzitású csapadékhullással járó záporok. Évente 30–33 hótakarós 

nap várható, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 20 cm körüli. Leggyakoribb szélirány az 

Ény-i, átlagos szélsebesség 2,5–3,0 m/s közötti. 

A kistájra jellemző a vízhiányos állapot a száraz éghajlat miatt. A vízzáró üledékek változó 

mélységű elhelyezkedése miatt a talajvíz szintje igen kis távolságon belül is jelentősen változhat. 

A talajvíz kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. 

A talajok szempontjából elsősorban homokos üledéken képződött talajokat találunk.  

Tájhasználat, tájszerkezet 

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT 

A tervezési terület a kerület Erzsébettelep városrészén található. Az elnevezése is utal rá, hogy 

tervezett településrészként jött létre, melyet az 1890-es években kezdtek kialakítani, elsősorban 

a főváros külső részén lévő üzemek munkásai számára. A telep növekedésének következő 

hullámát a Ferihegyi repülőtér építése, majd 1950-től nemzetközi repülőtérré válása adta, mivel 

az ott dolgozók számára a közelben igyekeztek lakhatást biztosítani. A Telep növekedésének 

határait is alapvetően meghatározta a repülőtér közelsége, a felszállópálya utáni sávban a 

beépítés korlátozása, a határoló védőerdők, illetve a szomszédos telepek. A térség máig 

megmaradt csendes kertvárosias lakóterületi jellege alapvetően családi házas beépítéssel. 

TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

A telep a Ferihegyi repülőtér I-es terminál felszállópályájának vonalától kissé délre, de még a 

megközelítő sávon belül helyezkedik el. Ennek megfelelően a területet érinti a fel és leszálló 

sávok magassági korlátozása, illetve a repülési műveletek zajhatása. A telep létesítésekor a 

reptér még nem létezett, később környezeti hatásai korlátozták további növekedését és 

beépíthetőségének jellegét is. A megnövekvő légi forgalom miatt a zajterhelés jelentős, a 

repülési műveletek korlátozása szüksége sahhoz, hogy a zajterhelés még tűrhető mértékei 

teljesüljenek a területen. 
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Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

A területen nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű, tájképi, illetve természetvédelmi 

szempontból értékes vagy védendő terület, emlék nem található. A területet nem érinti az 

Országos Ökológiai Hálózat. 

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A terület alapvetően lakóterületként hasznosított. A tervezési telken a katolikus egyház Szent 

Erzsébet temploma áll. A terület a Ferihegyi Repülőtér ARR13L és DEP31L (érkező, felszálló) 

sávjának közelében helyezkedik el, így a területen magassági korlátozást jelent, valamint a légi 

közlekedésből eredő zaj- és levegő terheléssel is számottevően érintett. A zajterhelés a 

szabadban lévő tartózkodás alatt nem, de belső terekben már csökkenthető, megfelelő 

épületszerkezetek alkalmazásával, fokozott zaj és rezgés elnyelő épülethatároló szerkezetek 

építésével, alkalmazásával. A területen így mindenképpen ilyen műszaki megoldások 

alkalmazása mellett lehet csak biztosítani a beltéri zajterhelési határértékek teljesülését. 

A tervezési telken templom áll, illetve körülötte zöldfelület, mely a templom közvetlen 

környezetében parkszerű, fákkal sűrűn betelepített, míg a másik részen fák nélküli csak 

gyepfelülettel rendelkezik. Az üres gyepes felületű rész hasznosítása jelenleg nem megoldott. 

Zöldfelületként, sportkertként, egyéb egyházi létesítményhez kapcsolódó közösségi funkcióval 

egyaránt hasznosítható lenne 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A terület a hatályos Budapesti FRSZ és TSZT szerint Lke-1 (kertvárosias, intenzív beépítésű 

lakóterület), ahol az OTÉK szerinti minimális zöldfelületi mutató 50%. A jelenleg hatályos KVSZ 

előírása szerint a terület besorolása: Z-KK-XVIII jelű (közkert), ahol a minimális zöldfelület mértéke 

60%. A Budapesti TSZT 4.1.3.2. Zöldterületekre vonatkozó előírása szerint a TSZT-ben nem jelölt 

zöldterületek, amelyek hatályos kerületi településrendezési eszközökben zöldterületként 

besoroltak, azon övezetek területének nagysága nem csökkenhet, azaz a terület övezeti 

besorolásának változása esetén a kerületben máshol hasonló méretű közkert kijelölése 

szükséges ebben az esetben. A területen az alábbi zöldfelületi rendszer elemek találhatók meg: 

közkert (Zkk),  kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1), valamint közterületi zöld sávok 

és fasorok. 

SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

A terület közkert (Zkk) övezetbe sorolt a templom és a körülötte lévő zöldfelületekkel együtt. A 

templomkert a templom északi és déli oldalán helyezkedik el. A fák többségében 30-40 évesek. 

A fafaj összetételt tekintve változatos legnagyobb számban szivarfák (Catalpa bignonioides), 

kislevelű hárs (Tilia cordata), fehér akác (Robinia pseudoacacia), magas kőris (Fraxinus 

excelsior) valamint fenyőfélék: ezüstfenyő (Picea pungens) és keleti tuja (Thuja orinetalis) 

találhatók. A telek másik fele egy egybefüggő gyepes terület, mely a templom melletti 

parkosított rszsszel együtt van kerítéssel körbevéve. A területen rendszeresen nyírják a gyepet. 

A környező utcák telke kertvárosias, intenzív lakóterület (Lke-1) övezetbe soroltak. A telkeken 

mindenhol családi házak vannak nagy kertekkel, melyeket részben pihenőkertként részben 

veteményeskertként hasznosítanak.  
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A területet határoló közterületek jellemzően fásításra alkalmas zöldsávval kialakítottak. Ennek 

ellenére az Előd utcában van kétoldali fasor. A tervezési terület felőli oldalon egységes mezei 

juhar (Acer campestre) fasor található, mely kb. 15 éves. Az utca másik oldalán részben az ott 

lakók által telepített gyümölcsfákból (dió, meggy) részben az utca fásítása miatt telepített 

mezei juhar (Acer campestre) fák vannak, melyek a templom felőli oldalon található fákkal 

megegyező korúak. 

A Csarnóta utca tervezési terület felőli oldala fátlan, a túlsó oldalon viszont elég vegyes fasor 

található, nyírfákkal, juharokkal, platánnal vérszilvával, stb. együtt. A fák korösszetétele is 

vegyes, 10-35 év között változik. A Levente utca és Attila utca tervezési területtel érintkező 

szakaszai szintén fátlanok.  

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE 

A terület zöldfelületi ellátottságát a tervezési tömb zöldfelületi mutatóinak összevetése alapján 

vizsgáljuk. Az új TSZT ÉS FRSZ nem tartalmaz a minimális zöldfelületekre vonatkozó előírásokat, 

így irányadónak az OTÉK minimum előírásait tekintjük. 

A tervezési tömb a hatályos Budapesti FRSZ és TSZT alapján Lke-1 – kertvárosias, intenzív 

beépítésű lakóterület övezetbe sorolt, ahol a minimális zöldfelületi mérték 50%. 

A tervezési tömb a hatályos kerületi városépítési szabályzat (KVSZ) alapján Z-KK-XVIII jelű közkert 

övezetbe sorolt, ahol a minimális zöldfelületi mérték 60%. 

A tervezési terület egyetlen telekből áll, mely 7771,6 m2. A telken 7069,4 m2 teljes értékű 

zöldfelület található, ami azt jelenti, hogy a telek zöldfelületi ellátottsága 90,9%., azaz jelenleg 

mindkét (FRSZ, TSZT, valamint kerületi KVSZ) előírásainak is messzemenően megfelel. 

A templomkert parkosított része 3374,8 m2, azaz a zöldfelületek 47,7%-a. A gyepes terület 

3694,6 m2, ami 52,3% a templomkert zöldfelületének. Azaz a zöldfelületi minőségi arányok is 

kedvezők. 

A területet határoló közterületek zöldfelületei is minimálisan átlagosan kezelt gyepes felületűek, 

de egy részük kifejezetten intenzív jelleggel, rendszeresen öntözött és sűrűn nyírt gyepfelülettel 

rendelkezik. Mindezek alapján elmondható, hogy a meglévő zöldfelületek mindenhol az 

átlagosat meghaladó intenzitásúak. 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A zöldfelületi rendszer fő problémája, hogy a közterületi fasorok létesítésére lenne megfelelő 

hely (magasságilag az utcák mindkét oldalán az elektromos és a hírközlési vezetékek 

korlátozzák) mégis a legtöbb szakasz fátlan. A vezetékek ellenére lenne mód kis vagy közepes 

lombkoronát nevelő utcai sorfák telepítésére. A legtöbb telepített közterületi fa nagy 

lombkoronát nevelő fa, így azok folyamatos metszése a vezetékek miatt szükséges, sok 

feladatot jelent. 

A templomkert egy részének használata jelenleg elég extenzív jellegű, gyepfelületi sportolásra 

alkalmas leginkább jelen állapotában. 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA  

Területfelhasználás vizsgálata 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK 

A telek területe 

kivett templom. 

 

TULAJDONVISZONYOK  

A terület a Budapest – Pestszentlőrinc – Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia (címe: 1180 

Budapest Attila u. 53. Hrsz: 153406.) tulajdonában áll. 

 TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
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A telken egyházi épület, templom áll. A telket határoló utcák szemközti oldalán lakóházak 

állnak. 

A telek kerítéssel körbekerített, lezárt. Jelenlegi területfelhasználása nem felel meg az övezeti 

besorolásának. 

A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA  

A telek egy tömböt foglal magába, amelynek területe 7782 m2. A környező lakóterületek telkei 

700-900 m2 közötti területüek, 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER  

Az Önkormányzattól megkapott tulajdonkataszteri adatszolgáltatás alapján az Attila utca (hrsz 

153336), Előd utca (hrsz 153407), Csarnóta utca (hsrz 153387), és a Levente utca (hrsz 153405) 

önkormányzati tulajdon. 

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE  

A tervezési terület alaptérképe az önkormányzat adatszolgáltatása. 

A tervezési terület geodéziai felmérését az építészeti tervezéshez készítették el, amelyet a 

Mester Építész Stúdió bocsátott rendelkezésünkre. 

Az építmények vizsgálata  

FUNKCIÓK 

 

A tervezési területen a templom épület és egy harangláb áll. A környezető telkeken 

lakóépületek állnak. 
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BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK (BEÉPÍTÉSI MÓD, BEÉPÍTÉSI MÉRTÉK, SŰRŰSÉG)  

A tervezési terület szabadonálló beépítési módú. 

A tervezési terület környezete részben oldalhatáron álló, részben szabadonálló beépítési módú. 

A telkek legalább 5,0 m, de inkább nagyobb előkerttel kialakítottak.  

A tervezési területe teklkén a beépítettség 5,96 %. A környezet jellemző beépítettsége 10 % és 

25% között van. 

 

A szintterületi mtató jellemző értéke mind a tervezési terület telkén, mind a környezetében 0,1-

0,3 m2/m2 között van. Sűrűbb beépítés a Csarnóta utca mentén található. 
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MAGASSÁG, SZINTSZÁM, TETŐIDOM  

A templom épülete egyszintes, magastetetős.  

 

A környező lakóépületek zömmel F+T magasak, jellemzően magastetős kialakításúak. 
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FOTÓK A TERÜLETRŐL: TELEPÜLÉSKARAKTER, UTCAKÉP 

  

Templom bejárata Templom az Attilautca felől 

  

Templom és kertje a Levente utcai oldalon Levente utca és Csarnóta utca sarok 

  

Templomkert Csarnóta utcai oldala Templom a Csarnóta utca felől 



Bp XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület KÉSZ 

Obeliszk Stúdió Kft. 28 

  

Templomkert a Csarnóta utca sarok felől Templom az Előd utca felől 

  

Kert bejárata Templomkert 

  

-Templom zöldfelülete az Előd utcai kerítés 

mögött 

Templom és kertje az Attila utca felől érkezve 

Utcaképek 

  

Attila utca Levente utca a Csarnóta utca felől nézve 
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Csarnóta utca Előd utca 

Környezet  

 

 

Attila utca nyugati oldala 

 

Attila utca észak felé nézve Attila utca a Levente utca felől nézve 

  

Levente utca saroktelke Levente utca északi oldala 
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Csarnóta utca észak felé Csarnóta utcai lakóépületek 

  

Előd utca folytatása kelet felé Csarnóta utca – Előd utca sarok 

  

Előd utca déli oldala a templomkert keresztül Előd utcai lakóépület  

  

Előd utca folytatása az Attila utca felől Attila utca a templom elől dél felé nézve 
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KÖZLEKEDÉS  

A közlekedési munkarészben az útkategóriák meghatározását, valamint a javasolt közúti 

elemek tervezését, paramétereinek kialakítását az e-UT 03.01.11 (ÚT-2-1.201:2008) számú, 

„Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírásban, a csomópontok tervezését az e-UT 

03.03.21 (ÚT 2-1.214:2004) számú „Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” című 

Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint végeztük el. 

A tervezés során betartottuk az e-UT 02.01.41 (ÚT 2-1.218:2003.) számú, a településrendezési 

tervek alátámasztó közlekedési munkarészeinek tartalmára vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 

rendelkezéseit. 

A Szabályozási Terv közlekedési alátámasztó munkarésze átfogóan vizsgálja a tervezett 

intézmény megközelíthetőségét, mind közúton, mind közösségi közlekedéssel. Külön 

figyelemmel kezelni a fenntartható közlekedési módokkal való elérés lehetőségeit (közösségi 

közlekedés, kerékpározás, gyaloglás).  

Vizsgáljuk a tervezett óvoda telken belüli útkapcsolatinak kialakítását (bejárat helye, parkolók 

elhelyezkedése, kerékpártárolók helye, gyalogjárdák), hogy az intézmény a 

leghatékonyabban tudjon működni. 

Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

A tervezési terület Budapest XVIII. kerületében, a kerület többi részétől kissé elkülönülve, a X. és 

XVII. Kerülettel határos, nagyforgalmú közutakkal lehatárolt Erzsébettelep-Bélatelep 

kerületrészen helyezkedik el. A területen alapvetően lakófunkció található, egy-egy 

intézménnyel (általános iskola, templom, sportpálya). 

A terület déli határa az egyirányú szervizutakkal kísért, elválasztott Ferihegyi repülőtérre vezető 

út (4. sz. országos elsőrendű főút bevezető szakasza), keleti és nyugati határa egy-egy városi 

másodrendű főút, a Csévéző utca és a Felsőcsatári út. Ezek az útszakaszok a szomszédos 

kerületek felé biztosítanak közvetlen közúti kapcsolatot, a 4. sz. főút a városközpont irányába, 

illetve az M0 gyorsforgalmi út felé ad jó megközelítést. Ezeken az útvonalakon közlekednek a 

BKK közösségi közlekedést szolgáltató menetrendszerinti autóbuszjáratai is. 

Míg (a kerületközi kapcsolatok miatt) a határoló utakon jellemzően nagyarányú a forgalmi 

terhelés, az Erzsébettelep és Bélatelep belső úthálózatán jellemzően kiszolgáló utakra jellemző 

lakóforgalom közlekedik (kivéve az oktatási intézmények környékét a reggeli és délutáni 

csúcsidőszakokban). 

CSOMÓPONTOK: 

A Ferihegyi Repülőtérre vezető út egyirányú szervizútja (Gyömrői út) és a Felsőcsatári út 

jelzőlámpás csomópontban találkozik. Az Erzsébettelepre és a Bélatelepre bevezető 

útszakaszok a határoló utakkal hagyományos, jelzőlámpával irányított kereszteződéseket 

képeznek.  

Közúti közlekedés 

Városi főút, vagy gyűjtőút a tervezési területet nem érint. Erzsébettelepen és Bélatelepen csak 

kiszolgáló utak találhatók, jellemzően keskeny, kétirányú forgalmat bonyolító aszfaltburkolatú 

útpályával, egyoldali járdával, nyílt árkos vízelvezetéssel.  

JELENTŐS KISZOLGÁLÓ UTAK (TERVEZÉSI TERÜLET SZEMPONTJÁBÓL FONTOSAK): 
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 Útkategória: B.VI.c.D.  

• Előd utca 

• Attila utca 

• Vajk utca 

• Zalán utca 

Attila utca: 16 m közterületi szélességében 4,5 m széles, megfelelő minőségű aszfaltburkolattal 

kiépített kiszolgáló út. Az útburkolatot süllyesztett szegélysorok határolják. A tervezési terület 

mellett egyoldali járdával, nyílt árkokkal és zöldsávokkal kiépített útszakasz. 

Előd utca: 16 m közterületi szélességű, 5 m széles szegély nélküli, rossz minőségű 

aszfaltburkolattal borított útszakasz, egyoldali járdával, széles zöldsávokkal. Vízelvezetését nyílt 

árok biztosítja.  

KISZOLGÁLÓ UTAK (TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTIK): 

Útkategória: B.VI.d.D. 

• Csarnóta utca 

• Levente utca 

Mindkét lakóutca keskeny, megfelelő minőségű aszfaltburkolattal ellátott, kétirányú 

közlekedést lehetővé tevő, 12 m szabályozási szélességű útszakasz, amelyek vízelvezetését nyílt 

árkok biztosítják. A Csarnóta utcában piros térkőburkolattal kiépített forgalomcsillapító borda 

épült a tervezési terület mellett. 

FORGALMI REND, FORGALOMTECHNIKA: 

Teljes Erzsébettelep T30 zónába tartozik, így a kereszteződésekben nincsenek közúti jelzőtáblák. 

A tervezési területet határoló utak csomópontjaiban is a jobb kéz szabálynak megfelelően 

adnak egymásnak elsőbbséget a járművek. A forgalomcsillapítást és a sebességcsökkentést 

segítik az úthálózatba épített, szabványos forgalomcsillapító bordák.    

A területen 3,5 t súlykorlátozás is érvényben van. A tervezési terület közelében nincsenek 

egyirányú forgalmat lebonyolító úthálózati elemek. 

Közösségi közlekedés 

Csupán a területet határoló útjain haladnak közösségi közlekedési nyomvonalak. Az 

Erzsébettelep belsejében nem közlekedik menetrendszerinti buszjárat.    

A tervezési területet kiszolgáló közösségi közlekedési nyomvonalak (500 m távolságon belül): 

Helyi autóbusz közlekedés 

Járatok Útvonalak 

95 Puskás Ferenc Stadion M - Felsőcsatári köz 

98 Kőbánya-Kispest M - Harsona utca 

98E Kőbánya-Kispest M - Rákoshegy vasútállomás 

193E Kőbánya-Kispest M - Vecsés, Market Central Ferihegy 
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200E Kőbánya-Kispest M - Liszt Ferenc Airport 2 

217 Kőbánya alsó vasútállomás - Pestszentlőrinc, Szarvas 

Csárda tér 

217E Blaha Lujza tér M - Pestszentlőrinc, Szarvas Csárda tér 

282E Kőbánya-Kispest M - Alacskai úti lakótelep 

284E Kőbánya-Kispest M - Pestszentimre, Benjámin utca 

A fenti nyomvonalak közül a 95 j. busz a Felsőcsatári úton halad, legközelebbi megállója az 

Árpád utcánál található. Csúcsidőben 5-8 percenként jár. A többi buszjárat (csúcsidőben 10-

12 perc járatsűrűséggel) a Gyömrői út egyirányú, szervizúti szakaszain közlekedik, a tervezési 

területhez legközelebb eső megálló a Vajk utcai. Mindkét megállóhoz legalább 600 m 

távolságot kell gyalogolni a tervezett óvoda telkéről. Ezért a tervezési terület (a környező 

lakóterülettel együtt) nem tekinthető közösségi közlekedéssel megfelelően ellátott területnek 

(a legközelebbi megállóhelyek távolsága 300 m-nél nagyobb).  

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A terület minden határoló és környező utcájában egyoldali, keskeny járdák találhatók. A 

gyalogosok száma nem jelentős (kivéve az oktatási intézmények közelében a reggeli és 

délutáni rövid időszakokat). Kijelölt gyalogátkelőhelyek csak a Felsőcsatári út – Gyömrői út 

jelzőlámpával irányított csomópontjában találhatók.  

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A tervezési területen kiépített kerékpárút, kerékpársáv, illetve kijelölt kerékpáros nyom nincs, de 

az Erzsébettelep egésze kerékpáros barát városrésznek tekinthető, mivel kisforgalmú burkolat 

utakon kerékpározhatnak a közlekedők. 

Parkolás 

A tervezési terület környékén kijelölt közterületi parkolóhelyek nincsenek, a kertvárosi jelleggel 

beépített területen a gépjárművek telken belül várakoznak. 
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Bp XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület KÉSZ 

Obeliszk Stúdió Kft. 40 

KÖZMŰVESÍTÉS  

A tervezési terület a Budapest XVIII kerületben az Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – 

Levente utca által határolt terület, amely jelenleg legnagyobb részben zöldterület, amelyen 

egy Templom épülete található.  

A tervezési terület környezetében, az Erzsébettelep lakóterületen családi házas beépítésű 

lakóterületek találhatók, amelyek közműellátására a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a 

villamosenergia ellátás, a földgázellátás és a távközlés is kiépült.  

Víziközművek  

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS (IVÓ-, IPARI-, TŰZOLTÓ-, ÖNTÖZŐVÍZ, TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁS)  

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) 

határozza meg, a zónában víznyomásproblémák nincsenek.  

A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a vezetékes vízhálózat kiépült. 

Az Előd, a Csarnóta és a Levente utcában egységesen dn 100-as KPE vezeték épült ki, míg az 

Attila utcai vezeték mérete dn 80, anyaga ac. A vezetékekre föld feletti tüzivízcsapok vannak 

felszerelve. 

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 körzetében a szennyvízcsatorna hálózat kiépült, az Attila, a Levente és a 

Csarnóta utcában üzemelő szennyvízcsatornák mérete dn 300, az Előd utcában a 

szennyvízkibocsátó hiányában nem épült ki csatorna.  

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS  

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.  

Energiagazdálkodás és energiaellátás  

VILLAMOS ENERGIA 

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 
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középfeszültségű légvezetékek fűzik fel a fogyasztói transzformátorokat, amelyekről induló 

kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlenül a fogyasztókat. 

A tervezési terület térségében a terület ellátására mind a 22 kV-os hálózat, mind pedig a 

kisfeszültségű ellátás légvezetékekkel móddal épült ki.  

A kisfeszültségű hálózat betonoszlopokra szerelt szabadvezetékekkel épült ki, a 

betonoszlopokra vannak a közvilágítás lámpatestei is felszerelve.  

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 középnyomású hálózat üzemel. A hálózati rendszer 

bázisa a Gyömrői út, Alpár utca kereszteződésénél lévő nyomáscsökkentő állomás, amelyeket 

nagyközép-nyomású földgáz vezeték táplál be.  

A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a középnyomású gázhálózat 

kiépült. Az Attila és a Csarnóta utcában üzemelő vezetékek mérete d 110, míg a Levente utcai 

vezeték d 63-as.  

Távhő ellátás és más ellátórendszere 

Elektronikus hírközlés  

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT 

A tervezési terület környékének vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar-Telekom Nyrt. 

biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó primer központ a település vezetékes 

távközlési 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 

történik. 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 ÉPÍTMÉNYEK  

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a 

tervezési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, 

Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  
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KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

Talaj 

A tervezési terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny területeken levő települések besorolásáról rendelet alapján felszín alatti víz 

szempontjából érzékeny, kategóriába sorolt. A területen ismert talaj- és talajvízszennyezéssel 

nem kell számolni.  

Felszíni és a felszín alatti vizek 

A területen állandó felszíni vízfolyás nincs. A területet határoló utcákban a felszíni vízelvezetés 

érdekében közterületi szikkasztó árkok vannak kialakítva. A talajvíz szintje a térségben változó, 

a tervezési területen kb. 4 m-nél mélyebben helyezkedik el. 

A talaj a régebbi időkből származó szikkasztásos szennyvízkezelés miatt nitrátban és nitritben a 

természetesnél jelentősebb koncetrációja előfordul.  

A területen belül feltárt és azonosított talajvíz szennyeződésről nincsenek információk, a terület 

használata alapján szennyezésre nem kell számítani.. 

Levegőtisztaság és védelme 

A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő: 

légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi 

zónabesorolás a következő: Kéndioxid - E, Nitrogéndioxid - B, Szénmonoxid - D, PM10 - B, Benzol 

- E, Talajközeli ózon - O-I, PM10 Arzén (As) - F, PM10 Kadmium (Cd) - F, PM10 Nikkel (Ni) - F, PM10 

Ólom (Pb) - F, PM10 benz(a)pirén (BaP) - B.  

A terület városklimatológiai szempontból közepesnél jobb helyzetű. A város fő átszellőzési sávjai 

közül a ferihegyi átszellőzési sáv a területtel határos részen halad, illetve kis távolságon belül 

jelentős összefüggő erdőterületekből, parkos temetőterületből és Repülőtér zöldfelületei által 

alkotott zöld ér mellett helyezkedik el. 

A légszennyezettségi határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. 

Légszennyező anyag Határérték [μg/m3] Veszélyességi 

fokozat  Órás   24 órás  Éves 

Kén-dioxid (SO2) 250  125  50 III. 

Nitrogén-dioxid* (NO2) 100  85 40 II. 

Ózon (O3)   120  I. 

Szén-monoxid (CO) 10 000  5 000 3 000 II. 

Ólom (Pb)   0,3 I. 

Szálló por (PM10)    50   40 III. 

Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom)  200  100   50  III. 

Benzol    10  5 I. 

1. táblázat Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei1  

                                                      
1 4/2011.(I. 14.)VM rendelet szerint  
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A kerületben folyamatos immisszió mérő állomás a Gilice téren  működik, mely a tervezési 

területnél egy sűrűbben beépített részén található. Az alábbi táblázatban a XVIII. kerület Gilice 

tér mérőpont legfrissebb adatait és a vonatkozó határértékeket vetjük össze: 

Légszennyező anyag Határérték BP Gilice tér állomás 

2018.01.24. 

19 órai értékei 

Minősítés Szennyezőanyag 

veszélyességi 

fokozata 

Kén-dioxid (SO2) 250 μg/m3 

(óra átlagérték) 

2,4 μg/m3 kiváló III. 

Nitrogén-monoxid 

(NO) 

100 μg/m3 

(óra átlagérték) 

2,5μg/m3 kiváló  II. 

Nitrogén-dioxid* (NO2) 100 μg/m3 

(óra átlagérték) 

30,5 μg/m3 kiváló  II. 

Nitrogén-oxidok (NOx) 

(mint nitrogén dioxid 

(NO2)) 

200 μg/m3 

(óra átlagérték) 

34,2μg/ m3 kiváló II. 

Szén-monoxid (CO) 10 000 μg/m3 

(óra átlagérték) 

1334 μg/ m3 kiváló II. 

Szálló por (PM2,5) 50 μg/m3 

(24 órás átlagérték) 

4,9 μg/ m3 kiváló III. 

Benzol 10 μg/m3 

(24 órás átlagérték) 

1,4 μg/ m3 kiváló III. 

Szálló por (PM10) 50 μg/m3 

(24 órás átlagérték) 

34 μg/ m3 jó III. 

Ózon (O3) 120 μg/m3 

(Napi 8 órás mozgó 

átlagkoncentráció 

maximuma) 

21,7 μg/ m3 kiváló I. 

2. táblázat Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei és a Gilice téri mérőállomás 

értékei 

A Gilice téri automata immissziómérő állomás a meteorológiai intézet területén van, így ott 

valamennyi légszennyező komponens mérése megtörténik. A Gilice téri mérőhely adatai 

alapján a már feldolgozásra került 2005-2016 években a levegő minősége összességében 

javuló tendenciát mutatott. A levegő összesített minősítése a szennyezett (4) minőségűről a jó 

(2) minőségűre javult. A javulást mutató trendben, 2010 és 2011-ben volt visszaesés. A 

táblázatból kiolvasható, hogy a PM10 (szálló por), Nitrogén-dioxid (NO2), Nitrogén-oxidok 

(NOx) tekintetében vannak a területen komolyabb problémák. E komponensek koncentrációi 

a szennyezett (4) minősítésről javultak jó (2) minősítésre. A Kén-dioxid (SO2), Benzol és a Szén-

monoxid (CO) koncentrációk mindig a kiváló minősítésűek voltak. 
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Év / szennyezőanyag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kén-dioxid (SO2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) 

Nitrogén-dioxid (NO2) Szennyezet
t (4) 

Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) Jó (2) Kiváló (1) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) 

Nitrogén-oxidok 
(NOx) (mint nitrogén 
dioxid (NO2)) 

Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) 

Szálló por (PM2,5) - - - - - - Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

- - 

Szálló por (PM10) Szennyezet
t (4) 

Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) 

Szén-monoxid (CO) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) 

Ózon (O3) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) 

Benzol Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1)  Kiváló (1) Kiváló (1) 

Összesített értékelés Szennyezet
t (4) 

Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

Megfelelő 
(3) 

Jó (2) Jó (2) 

3. táblázat Egyes légszennyező komponensek minősítése 2005-2016. 

A térségben jelentősebb légszennyező üzem nem található. A térségben a légszennyezéttségi 

állapot kialakulásában a városi háttérszennyezettség , valamint télen a környező lakóépületek 

fűtéséből eredő emisszió a határozó. Levegőszennyezés szempontjából ezen a kertvárosi részen 

is érzéklehető, hogy a lakosság egyre nagyobb arányban tér vissza a gáz tüzelésről a fa, szén 

és sajnos különféle hulladékok égetésével biztosított fűtésre, ami a levegő minőségének téli 

jelentősebb romlásához egyre jelentősebb mértékben járul hozzá. Megemlítendő még őszi 

időszakban a kerti lomb égetésével kapcsolatos problémák, amin sokat javít a kerületben is 

bevezetett zöldhulladék gyűjtési lehetőségek, illetve a komposztálási lehetőségek széles körű 

terjesztése támogatása a lakosság körében. 

Zaj- és rezgésterhelés 

A közlekedési eredetű zaj és rezgésterheléssel a területet határoló utcánál számolni kell. A 

területi határértékek megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú 

melléklete alapján végeztük el. Ezek szerint a „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a 

temetők, a zöldterület”-en, valamint „az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** származó zajra” a nappali zajterhelési határérték 60 dB, míg az éjszakai 50 

dB (Előd utca). A „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület”-en, 

valamint a „kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajra ” a nappali zajterhelési határérték 55 dB, 

míg az éjszakai 45 dB (Attila utca, Csarnóta utca, Levente utca). 

Budapest Stratégiai zajtérképe alapján a közúti közlekedési eredetű zajterheléssel 

kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg: 

• a nappali zajterhelés egyik utcábban sem haladja meg az 55 dB értéket, azaz a 

járműközlekedésből eredő zajterhelés messze határérték alatti 

• az éjszakai zajterhelés határérték körül alakul valamennyi utcában 
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Közúti közlekedési eredetű zajterhelés nappal /éjjel (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 

Vasúti zajterhelés a területen nem jelentkezik, mivel vasútvonalak csak nagy távolságban 

vannak. 

Üzemi zajjal rendelkező állandó létesítmény a terület nem érinti. 

A repülési eredetű zajterhelés tekintetében a főváros térségében elsősorban a Ferihegyi 

Nemzetközi Repülőtér forgalma meghatározó jelentőségű. A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér 

forgalmával a KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) foglalkozik és az általa készített 

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajtérkép 2007 anyagát tekintjük 

mértékadónak.  

 

Repülési eredetű zajterhelés nappal (KTI Ferihegyi Stratégiai Zajtérkép) 

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajtérkép 2007 alapján megállapítható, 

hogy a területrésznél jelentős a zajterhelés, ami nappal 60-65 dB éjjel 50-55 dB közötti 

zajterhelést okoz. Ez a zajterhelés 5-10 dB-lel haladja meg a területre vonatkozó normál 

közlekedési eredetű zajterhelés mértékét.  

A határérték feletti repülési eredetű zajterhelés miatt a terület a Budapesti Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér (BLFNR) kijelölt zajvédelmi védőövezetében található, annak „D” jelű 

övezetének külső határán. A Zajgátló védőövezetre a 176/1997.(X.11.) Korm. rendelet előírásai 
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vonatkoznak. Jelen esetben a D jelű övezetre vonatkozó építési korlátozásokat a rendelet 10.§ 

(2,3) bekezdései tartalmazzák. 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve „5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és 

veszélyeztető tényezőjű területek” tervlapja tartalmazza a terület vonatkozásában releváns 

fővárosi korlátozásokat. 

 

Sugárzás védelem 

Sugárzás elleni védelem tekintetében leginkább az elektromos hálózat és transzformátorinak 

sugárzásával kell számolni. Jelentősebb vezeték, vagy trafó nincs a területen. 

Hulladékkezelés 

A keletkező kommunális hulladékokat az FKF Rt. szállítja el. A kerületben hulladékgyűjtő udvar 

a kerületben kettő is található. Az egyik a XVIII. ker. Jegenye fasor 15. mellett, a másik a XVIII. 

ker. Besence utca 1/a alatt. 

Illegális hulladékok a területen nincsenek.  

A területen veszélyes hulladék képződésével nem kell számolni. 

Vizuális környezetterhelés 

A területen vizuális környezetterhelés nincs. 

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A térséget erősen érinti a BFLNR légiforgalmából eredő zajterhelés, mely korlátozza a területen 

a beépítés módját és mértékét is. A jelenlegi zajterhelés csökkenése csak a terület feletti fel és 

leszállási irány használatának megszűnése esetén lenne elképzelhető, ami a reptér működését 

ellehetetlenítené, így erre reálisan nincs lehetőség. 
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Építésföldtani korlátok 

ALÁBÁNYÁSZOTT TERÜLETEK, BARLANGOK ÉS PINCÉK TERÜLETEI 

A területen nem alábányászott. 

CSÚSZÁS-, SÜLLYEDÉSVESZÉLYES TERÜLETEK 

A kerületben és környezetében csúszásveszélyes terület nincs.  

FÖLDRENGÉS VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEI 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan 

nem kell számolni. 

EGYÉB 

kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan 

nem kell számolni. 

mélységi, magassági korlátozások 

A területen belül magassági korlátozást jelent a BLFNR reptér ARR13L és DEP31L (érkező, 

felszálló) sávjának megközelítési síkjai. 

tevékenységből adódó korlátozások 

A területet érinti a BLFNR reptér kijelölt zajgátló védőövezete, melynek D övezeti zónájában 

helyezkedik el a terület. A területen a 176/1997.(X.11.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 

Ásványi nyersanyag lelőhely 

A területen belül már nincs ásványi nyersanyag lelőhely. 

Városi klíma 

A területen belül, a városi klíma hatása minimálisan érzékelhető. A terület maga kertvárosias 

beépítésű terület, magas 60%-os átlagos zöldfelületi borítottsággal. A környéken több 

védőerdő, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményterület (temető reptér) található, melyek 

egyben a főváros egyik jelentős átszellőzési sávját is adják. A városi klíma negatív hatása abban 

jelentkezik, hogy az uralkodó szélirány a város belső részei felől szennyezettebb levegőt szállít a 

területre, így a városi kibocsátások jelentősebb háttérterhelést eredményeznek a térségben. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  

KÖRNYEZETALAKÍTÁS  

A tervezési terület 4 csoportos – max. 120 férőhelyes óvoda kerül elhelyezésre.  

A templom jelenlegi telke megosztásra kerül. Két telket kívánnak kialakítani a területen: 

• a templom telke, ahol elhelyezésre kerül egy gondoki lakás is, 

• az óvoda telke. 

A telek megosztása során figyelembe kell venni az óvoda elhelyezéséhez szükséges 

telekméretet, valamint a meglévő templom épületének elhelyezkedését is. 

Az óvodák kialakítása során a – hatályon kívül helyezett – MSZ 24203-1/2007 szabványban 

foglaltakat kell írányadónak tekinteni. 

A szabvány előírásai a telekre vonatkozóan: 

• telekterület 36 m2/fő legfeljebb 10%-os eltéréssel (legalább 32,4 m2/fő) 

amelyből legalább 10,0 m2/fő játszó-, pihenőterület 

• beépítés mértéke legfeljebb 25% 

• építhető szintek száma legfeljebb földszint + emelet. 

Az óvoda részére szükséges telek területe a szabvány szerint 4320 m2, a megengedett 10%-os 

eltéréssel legalább 3888 m2 lehet.  

A telekalakítás után: 

 Tervezett 

Telek területe beépítés beépítettség terepszint feletti 

szmá 

m2 m2 % m2/ m2 

Óvoda 3948 1140 28,9 0,3 

Templom 3824 544 14,22 0,14 

Összesen 7772 1684   

A hatályon kívül helyezett szabvány 25%-os beépítettséget írt elő, amely értéktől a javaslat 

eltér, mert az óvoda részben a templom kertjét is használhatja majd. 

A telekalakítás és az épületek elhelyezése során törkedni kell a meglévő, értékes növényzet 

megtartására. 

Az egységes építészeti arculat kialakítása érdekében javasolt az óvoda és a templom, illetve 

gondoki lakás összekötése, fedett- nyitott kialakítással. Ennek érdekében javasolt a beépítési 

mód részleges felülvizsgálata, hogy az összekötés megvalósulhasson. 
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ÉPÍTÉSZ KONCEPCIÓTERV 

Az építészeti koncepciótervet a Mester Építész Stúdió készítette. (Mester István) 

Az óvoda tömege alkalmazkodik a határoló utcák – az Előd utca és a Csarnóta utca – 

vonalához. Az óvoda bejáratát és parkolóit az Előd utcai szakaszon helyezték el. 

Az óvoda egyben közösségi eseményeknek, rendezvényeknek is helyet biztosítana - a Levente 

utcai szakaszon elhelyezett közösségi tér formájában. A plébánia kérésének eleget téve a 

templomhoz közel elhelyezésre kerül egy gondnoki lakás is. A templom gondnoki lakás felöli 

oldalán biztosítani kell egy bejáratot. 

Az óvoda földszintes épülete a koncepcióterv szerint folyosóra felfűzött tömegekből áll. A kertre 

tájolva helyezkednek el a csoportszobák, a tornaszoba és a közösségi tér, a folyosó másik 

oldalán – a Csarnóta utca felé tájolva a kiszolgálóhelyiségek. Előbbieket nagyobb – min. 3 

méteres, utóbbiakat alacsonyabb – 2,70 méteres belmagassággal kialakítva. A csoportszobák 

nagy belmagassága, illetve a magastetőt imitáló növekvő tér lehetővé teszi ’játszó’ galériák 

kiépítését. A gyerekek játszókertje a templom és az óvoda között helyezkedik el. Tágas, jól 

berendezhető, a templomtól egy fás sor választja le. 
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Az épület elhelyezésekor és annak megközelítése során a törekedni kell a környező 

lakóterületek terhelésének minimalizásáról, egyidejűleg az óvoda belső játszó-, 

pihenőkertjének intim kialakításával. Ennek érdekében az épületet a Csarnóta utca felőli 

oldalon 3,0 m-es előkerttel, a Levente utcai oldalon 5,0 m-es előkerttel javasolt elhelyezni. A 

gépkocsival történő megközelítése az Előd utca felől történik, ahol a telken belül elhelyezett 

szükséges parkolókat külön be-. és kijáraton át lehet elérni. Így a reggeli és délutáni időszakban 

a gyermekeket hozó-vívő szülők nem állnak meg a közterületen, hanem az óvoda telkén belül. 

Az óvoda egyes szeparálható terei hitéleti, közösségi funkciót is betölthenek az oktatási munka 

zavarása nélkül.  

TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A templomkert meglévő értékes zöldfelülete megtartásra javasolt. A templomkert a templom 

északi és déli oldalán helyezkedik el. A fák többségében 30-40 évesek. A fa faj összetételt 

tekintve változatos legnagyobb számban szivarfák (Catalpa bignonioides), kislevelű hárs (Tilia 

cordata), fehér akác (Robinia pseudoacacia), magas kőris (Fraxinus excelsior) valamint 

fenyőfélék: ezüstfenyő (Picea pungens) és keleti tuja (Thuja orinetalis) találhatók. 

A zöldfelületi arány a templom új telkén 70% felett marad. A területen a templom épületén és 

a haranglábon mellett a bruttó 80 m2 alapterületű gondoki lakás kerül elhelyezésre. 

Az óvoda telke a tervezési terület azon részén kerül kialakításra, ahol gyepszintű növényzet van 

ma. A kertépítészeti eszközökkel kialakítandó pihenő-, és játszókert a környék színfoltjává válhat. 

A levegőminőség megőrzését segíti, hogy a beépített telkek zöldfelületei intenzív, öntözött, 

ápolt terepszinten létesülő kertek lesznek, a lehetséges legintenzívebb fásítottság mellett. 

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

TERVEZETT ÁLLAPOT  

A XVIII. kerületi Erzsébettelepen álló Szent Erzsébet Plébánia mögötti beépítetlen területen új 

óvoda építése tervezett, maximum 4 foglalkoztatóval és legfeljebb 120 férőhellyel. A beruházás 

magába foglalja még egy kisebb méretű szolgálati lakás építését is. 

Tekintettel a környező lakóterületek kertvárosi jellegére és kisforgalmú lakóutcáira, Megbízónk 

kérése szerint az óvoda működését, gépjárművel való megközelítési lehetőségeit úgy terveztük, 

hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élőket. Ezért közterületi parkolási 

lehetőségeket és jelentősebb útszélesítéseket nem terveztünk, valamint nem javasoljuk 

menetrendszerinti buszjáratok közlekedtetését sem a határoló utcákon. 

Az óvodához két parkolófelület tervezett: 

 egy közhasználatú parkolófelület, 18 parkolóállással, amely megközelíthetősége az 

Előd utca felől adott, 

 egy 5 férőhelyes parkolóhely, amely kizárólag az óvodai dolgozók számára biztosít 

megállási lehetőséget, 

amelyeket egyetlen parkolófelület szolgál ki, az Előd utca irányából. 
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Várható közlekedési hatások 

Bármilyen fejlesztés két fontos szempontja a betelepülő funkciók által keltett forgalom 

nagysága és a meglévő közúthálózat befogadóképessége. Amikor a meglévő hálózati 

elemek már nem képesek lebonyolítani a többletforgalmat, új fejlesztési területek csak akkor 

jöhetnek létre, ha szükséges közúthálózati fejlesztésekkel párosulnak. 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG: 

A tervezett épület fő közúthálózati megközelítési lehetőségeit a városi főúthálózat elemei 

(Gyömrői út, Felsőcsatári út) felől az Attila utca, Vajk utca és az Előd utca jelentik, amely 

útszakaszok jelenleg is az Erzsébettelep fő feltáró útjai. Az óvoda beruházása miatt ezeken a 

szakaszokon nem szükséges bármilyen beavatkozást tenni, jelenleg is kétirányú forgalmat 

tudnak lebonyolítani. A későbbiek során, amennyiben a kerület az úthálózat fejlesztését 

határozza el, javasoljuk ezen három útszakaszon a burkolatszélességet 5,5 m-re emelni és a 

csapadékvizek elvezetésének rendszerét megújítani. 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Megbízónk kérésének eleget téve nem javasoltuk közösségi közlekedési nyomvonal 

behozatalát a nyugodt lakóterületre. Ugyanakkor nem gondolkozunk a jelenlegi 

megállóhelyek áthelyezésében, illetve új megállóhely megjelenésében a főutakon, mivel 

semmilyen megoldás nem hozná legalább 300-400 m-es elérhető távolságba a 

buszmegállókat, legfeljebb rövidítené az úgynevezett rágyaloglási távolságot. Amennyiben a 

kerületi önkormányzat mégis az egyik megállóhely áthelyezését szeretné, a legjobb megoldás 

lenne a 95 j. busz megállóját a Felsőcsatári úton az Árpád utcától az Előd utcához elmozdítani. 

Ez kb. 150 m távolságot jelent és segít a tervezett óvoda közösségi közlekedési 

megközelítésében (távolság: kb. 500 m), de rosszabb helyzetbe hozza a Felsőcsatári út nyugati 

oldalán található lakóterületről érkező utasokat, mert számukra egyértelműen kerülőt jelent az 

áthelyezett megálló megközelítése. A megálló áthelyezését a BKK-nál, mint üzemeltetőnél kell 

kezdeményezni. 

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 

Az Erzsébettelep utcáin mindenhol található legalább egyoldali kiépített járda. Új járdafelület 

építését javasoljuk a tervezett óvoda telkét körülvevő utcákban, az új épület oldalán, minimum 

1,50 m szélességben.  

Kerékpárral továbbra is biztonságosan használhatóak a forgalomcsillapítással kiépített közutak. 

Az óvoda épületnél kerékpártárolók elhelyezését terveztük. 

FORGALOMKELTÉS 

A keltett forgalmak lebonyolításának alapkérdése, hogy a gépjárművek milyen útvonalon 

tudják elhagyni a területet, illetve a környéket. A fentiek értékelése érdekében először 

megbecsüljük a tervezett funkciók által keltett forgalmakat és megnézzük, hogy a meglévő 

úthálózat milyen kapacitástartalékkal rendelkezik ennek befogadására. 

A keltett forgalmak előrebecslésére az óvodában helyet kapó gyermekek számát vesszük 

figyelembe.    

Tervezett férőhelyek száma: 120 fő (maximális érték) 

Az óvodához az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete) szerint szükséges 

parkolóállásokat az új épület mellett építik majd ki, telken belül. A XVIII. kerület álláspontja 

szerint közterületen nem helyezhetők el parkolóállások és az új intézmény által keltett forgalom 

a környező lakóterület legkisebb zavarásával közlekedhet csak. 
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Tekintettel a tervezett óvoda speciális jellegére, az intézmény várhatóan nem csupán a 

környék (Erzsébettelep, Bélatelep) lakosságát szolgálja majd ki, de a XVIII. kerületek más 

részeiből is érkezik majd forgalom. 

Mivel a tervezési terület közösségi közlekedéssel történő megközelítése nehézkes (különösen 

kisebb gyermekekkel a legközelebbi megállóig mérhető 550-600 m távolság megtételéhez 

legalább 20-25 perc szükséges), ezen kívül a kerékpáros megközelíthetőség sem adott önálló 

kerékpáros infrastruktúrával a kerület távolabbi részéből, kijelenthető, hogy a tervezett óvoda 

megközelítésére a szülők jelentős része a személygépjárművét fogja használni. Az óvoda 

működésének elindulása után javasoljuk felmérni a közös gépjárműhasználat, illetve a 

gyerekek kisbusszal szállításának lehetőségét, így a keltett forgalom jelentősen csökkenhet. 

Forgalomkeltés számolása: 

Feltételezve, hogy 120 férőhely teljes kihasználtsága esetén a gyermekek kb. 20 %-a (30 fő) 

gyalogosan, kerékpárral, illetve közösségi közlekedéssel érkezik, a többieket pedig 

személyautóval hozzák kb. 2 óra időtartam alatt, a keltett forgalom:  

0,8 x 120 fő / 2 óra = 48 fő érkezik gépjárművel óránként. 

Amennyiben a gyermekek egy részét több gyermekkel együtt hozzák egy gépkocsiban, kb. 45 

gépjármű/óra óraforgalom becsülhető előre egyirányban a reggeli csúcsórában. (A délutáni 

forgalom várhatóan hosszabb időre húzódik szét, így nem mértékadó a forgalomkeltés 

szempontjából.) 

Minden gépjármű legalább 10-15 percig tartózkodik a parkolóban, mivel az óvodás korú 

gyermekeket a szülők bekísérik az óvodába, átöltöztetik, stb. Így egyszerre kb. 15-20 gépjármű 

tartózkodik majd a parkolófelületen (valamint a személyzet tagjainak gépjárművei). A 

parkolófelületet minimum 20-22 férőhelyesre kell tervezni telken belül. 

Tekintettel arra, hogy az óvoda környezetében lévő úthálózat kisforgalmú lakóutcákból áll, 

kimondható, hogy az úthálózat kapacitása bőven elegendő ahhoz, hogy az 50 jm/h forgalmat 

be tudja fogadni. Ez a forgalomnagyság tovább csökken, ha az óvoda üzemeltetője meg 

tudja szervezni egyes gyermekcsoportok közös szállítását. 

Parkolási igények az OTÉK szerint 

Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása (253/19977. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 4. sz. melléklete alapján) 

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 

bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység 

minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 

m2-e után  

OTÉK szerint szükséges parkolóhelyek száma:  300/20 = 15 ph 

Kerékpártárolók számának megállapítása (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete 

alapján): 

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok 

számának megállapítása 

5. Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 

alapterülete után 2 db  

300/50 x 2 = 12 db kerékpártároló 
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Fentiek alapján kimondható, hogy az óvoda betelepítésének közlekedési akadálya nincs, de 

mindenképpen javasoljuk a közös gépjárműhasználat, a kerékpározás és a közösségi 

közlekedés igénybe vételének népszerűsítését a gyermekek szülei között.  

1. ábra: Előd utca (tervezett óvoda telke előtt) 2. ábra: Előd utca (Kond utca felé) 

3. ábra: Attila utca (Kálti Márk utcánál) 4. ábra: Attila utca (tervezett óvoda melletti templomnál) 

5. ábra: Levente utca 6. ábra: Csarnóta utca 
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KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A tervezési terület a Budapest XVIII kerületben az Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – 

Levente utca által határolt terület, amely jelenleg legnagyobb részben zöldterület, amelyen 

egy Templom épülete található.  

A tervezési terület környezetében, az Erzsébettelep lakóterületen családi házas beépítésű 

lakóterületek találhatók, amelyek közműellátására a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a 

villamosenergia ellátás, a földgázellátás és a távközlés is kiépült.  

A városrendező a tervezési területen egy óvoda és egy szolgálati lakás elhelyezését javasolja. 

Ennek megvalósítására a teljes közműellátás biztosítása szükséges, amelyhez a tervezési 

területet határoló utcák nyomvonalán a meglévő közművezetékei rendelkezésre állnak.  

A beépítés magvalósulása esetén a teljes közműellátáshoz szükséges közműigények a 

következők: 

Vízigény (m3/nap)    5 

Keletkező szennyvíz (m3/nap)   5 

Villamosenergia igény (kW)   60  

Földgázigény (Nm3/óra)   8   

A közműigényeket a területet határoló közterületi utcák nyomvonalán kiépített meglévő 

közművezetékekről lehet kielégíteni. A közműszolgáltatók a közműellátás műszaki-gazdasági 

feltételeit a tényleges beruházói igénybejelentéskor rögzítik. 

Viziközművek 

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS (IVÓ-, IPARI-, TŰZOLTÓ-, ÖNTÖZŐVÍZ, TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁS)  

A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a vezetékes vízhálózat kiépült. 

Az Előd, a Csarnóta és a Levente utcában egységesen dn 100-as KPE vezeték épült ki, míg az 

Attila utcai vezeték mérete dn 80, anyaga ac. A vezetékekre föld feletti tüzivízcsapok vannak 

felszerelve. 

A tervezett óvoda megvalósulása esetén a telken 5 m3/nap többlet kommunális vízigény fog 

fellépni, amelyet a meglévő hálózatról biztosítani lehet.  

Az új óvoda ellátására a közterületi vezetékekről lehet bekötő vezetékeket kiépíteni.  

Az összes tüzivíz-igény várhatóan 2250 l/perc lesz. Jelenleg a tervezett óvoda közelében 2 db 

tüzivízcsap áll rendelkezésre, így várhatóan egy további tüzivíz-csapfelszerelésére is szükség 

lesz.  

SZENNYVÍZELVEZETÉS 

A tervezési terület körzetében a szennyvízcsatorna hálózat kiépült, az Attila, a Levente és a 

Csarnóta utcában üzemelő szennyvízcsatornák mérete dn 300, az Előd utcában a 

szennyvízkibocsátó hiányában nem épült ki csatorna.  

A tervezési területen a tervezett óvoda megvalósulása esetén 5 m3/nap szennyvíz keletkezése 

várható, melynek elvezetését kell megoldani. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a területen 

keletkező szennyvizet a meglévő közterületi hálózatában fogadni tudja, ezt a 

szennyvízmennyiséget az Észak-Pesti szennyvíztisztító telepen fogadni tudja. Az óvoda 
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szennyvízelvezetésére vagy a Csarnota, vagy pedig a Levente utcai szennyvízcsatornától kell 

bekötőcsatornát kiépíteni.  

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 tervezett óvoda telkén a burkolt felületekről lefolyó csapadékvizeket telken belül kell 

elszikkasztani, a vizeket a közterületre kivezetni nem szabad a befogadó elvezető rendszer 

hiánya miatt. A csapadékvizek locsolási célú tározását is javasoljuk. 

A közterületeken a csapadékvizeket továbbra is szikkasztani javasoljuk. A kiemelt szegélyeknél 

a vízelvezetésre egyedi megoldásokat javasolunk, amelyeket az utak tervezésénél kell 

pontosítani.  

Energiaellátás 

VILLAMOS ENERGIA 

A területen a villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Nyrt. Észak-Pesti 

Üzletigazgatósága, ellátásának bázisa a Pestszentlőrinci 132/22/10 kV-os alállomás.  

A tervezési terület térségében a terület ellátására mind a 22 kV-os hálózat, mind pedig a 

kisfeszültségű ellátás légvezetékekkel móddal épült ki.  

A kisfeszültségű hálózat betonoszlopokra szerelt szabadvezetékekkel épült ki, a 

betonoszlopokra vannak a közvilágítás lámpatestei is felszerelve.  

A tervezési területen az Óvoda megvalósítását követően 60 kW villamosenergia igény 

jelentkezése prognosztizálható. Ezt az igényt az ELMÜ a meglévő hálózatáról biztosítani tudja.  

GÁZENERGIA 

A terület földgázellátásának üzemeltetője a Fővárosi Gázművek Zrt. A térség ellátása a főváros 

egységes hálózati rendszerének részeként épült ki, a terület tágabb körzetében középnyomású 

hálózat üzemel. A hálózati rendszer bázisa a Gyömrői út, Alpár utca kereszteződésénél lévő 

nyomáscsökkentő állomás, amelyeket nagyközép-nyomású földgáz vezeték táplál be.  

A tervezési terület területén a meglévő létesítmények ellátására a középnyomású gázhálózat 

kiépült. Az Attila és a Csarnóta utcában üzemelő vezetékek mérete d 110, míg a Levente utcai 

vezeték d 63-as.  

A tervezési területen tervezett beépítések megvalósítása esetén a tervezési területen a várható 

igény 8 Nm3/h lesz. Ez az igény az itt üzemelő középnyomású hálózatról kielégíthető.  

Az új Óvoda ellátására a Csarnóta utcai d 110 vezetéktől kell bekötő gázvezetékeket és a 

telken belüli vezetéket kiépíteni. Mivel a gázelosztás középnyomásról történik, a telken egyedi 

nyomásszabályozók elhelyezésére van szükség.  

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI  

Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, 

új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a rendelet 6. mellékletében szereplő közel nulla 

energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új 

eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített 

energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, 

helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági 
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elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az 

energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. 

Erre Szigetszentmiklóson a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A tervezett új 

beruházás megvalósításánál ennek teljesítését már kötelezettségként kell kezelni. 

A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházások, napenergia esetén a 

naperőmű panelok elhelyezésére kedvező helyet biztosíthat az épületek tetőszerkezete. Ezért 

a továbbtervezés során az épülettervezés statikájánál a tető ilyen irányú igénybevételi 

lehetőségével is kell számolni. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 

figyelembe kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 

függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 

energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes 

energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető, amely az intézmény fenntarthatóságát 

segíti. 

Elektronikus hírközlés  

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT 

A tervezési terület környékének vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar-Telekom Nyrt. 

biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó primer központ a település vezetékes 

távközlési 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 

történik. 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 ÉPÍTMÉNYEK  

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a 

tervezési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, 

Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 

A 153406 helyrajzi számú telek övezeti besorolása Z-KK-XVIII, vagyis közkert. A jelenlegi övezeti 

besorolás a terület városszövetben betöltött helyzete és funkciója miatt indokolatlan, ugyanis 

a körbekerített terület közkert funkciót nem tölt be, a Magyar Katolikus Egyház (a 

továbbiakban: Katolikus egyház) tulajdonában lévő területen egy templom helyezkedik el. 

Jelenleg a közkert besorolású területen elhelyezkedő templomnak nincs önálló építési telke, 

így az épület építésjogi helyzete rendezetlen. A telekre a Katolikus egyház óvodát szeretne 

létesíteni, ami a jelenlegi övezeti besorolás miatt nem lehetséges. Az óvoda létesítése szükséges 

és indokolt, kihasználtsága és feltöltése biztosított, mivel a Katolikus egyház több intézményét 

tervezi összevonni a területre. 

Az óvoda és lakás elhelyezéséhez szükséges a terület Kerületi Építési Szabályzat szerint jelenleg 

beépítésre nem szánt - közpark övezeti besorolásának módosítása. Cél olyan beépítésre szánt 

terület kialakítása, mely lehetővé teszi a terület használatát kizárólag egyházi és óvoda 

funkciók céljára, a maximális zöldfelületi arány biztosításával. A vonatkozó Fővárosi tervek 

szerint a terület a csatlakozó tömbökkel együtt kertvárosias lakóterület, így felsőbb szintű terv 

módosítására nincs szükség. 

A VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK JAVASLATA 

• A területre vonatkozóan a következők a változtatási szándékok: 

• a telek új övezeti besorolást kap 

• az övezeti paraméterek meghatározása - kialakítható legkisebb telekméret, a 

legnagyobb építménymagasság értéke 

• építési hely meghatározása 

• zártsorú beépítési mód kialakítására vonatkozó szabály kidolgozása az óvoda, a 

templom és a gondnoki lakás fedett összekötésének megvalósíthatósága érdekében 

• parkolás telken belüli elhelyezésének pontosítása 

A SZABÁLYOZÁS ESZKÖZEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A változtatási szándékoknak megfelelően a területre a jelenleg hatályos PPVSZ hatályát veszti, 

és új helyi építési szabályzat és a szabályozási terv készül.  

Az új övezet meghatározása során a tervezési terület környezetében lévő, L4 övezetek 

határértékeit kell alapul venni, és az óvoda elhelyezhetőségét lehetővé tenni.  

A Budapest Főváros Településszerkezeti terve szerint: a TSZT-ben nem jelölt zöldterületek helye, 

geometriai formája változhat, de összességében területük – a kerület közigazgatási területét 

tekintve – csak az előzőekben felsorolt esetek miatt lehet kisebb.”  

Jelen KÉSZ készítésének keretében, területi hatálya folytán,  nem megoldható a fentiek alapján 

szükséges zöldterület pótlása, azonban a kerület egészére készülő KÉSZ keretén belül igen, 

azonban az új kerületi KÉSZ elfogadása csak 2018. év végére várható. 
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A Budapest Főváros Városépítési Főosztályán tárgyban megtartott egyeztetésen (lásd 

Terviratok) elhangzottak alapján: 

• A XVIII. kerület Képviselő-testületének önálló döntésben kell kötelezettséget vállalnia arra, 

hogy a kerület teljes területére készülő KÉSZ keretén belül pótolja a jelen KÉSZ készítése során 

igénybe vett és beépítésre szánt övezetbe sorolt területet. 

• A kerületen belül a Nefelejcs utca és Alsó erdősor közötti, munkahelyi területeken belül lévő, 

jelenleg is zöldfelületként funkcionáló területek átsorolásával, illetve a Nagy-Burma vasútvonal 

nyomvonala mentén, a volt Erdért telep és a Gyömrői út közötti terület rendezéséhez 

köthetően új zöldfelületek kijelölésével van lehetőség a zöldterület pótlására. 

Szabályozási javaslat 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

A területre új kerületi építési szabályzat készül, amelyben új építési övezet kerül 

meghatározásra: a Lke-1/A építési övezet  

Lke-1/A építési övezet 

1. Teljes közművesítettség esetén az építési telken hitéleti építmény, alapfokú oktatási 

intézmények elhelyezésére szolgáló épület, valamint legfeljebb bruttó 80 m2 szintterülettel 

1 db, a fő rendeltetést kiszolgáló, a tulajdonos vagy használó számára létesített szolgálati 

lakás rendeltetésű épület is elhelyezhető. 

2. A területen zártsorú beépítés kizárólag a Levente utca mentén, és abban az esetben 

létesíthető, ha a területen a hitéleti építmény, annak szolgálati lakása és az alapfokú 

intézmény összekötése valósul meg. 

3. Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe 3500 m2 lehet. 

4. Az építési hely meghatározása: 

a. az előkert legkisebb mérete 5,0 m, kivéve a Csarnóta utca felől, ahol legalább 3,0 m, 

és az Előd utca felől, ahol 12,0 m. 

b. a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m. 

5. Az előírt parkolómennyiséget a telken belül, a parkolóterület önálló közterületi 

megközelítésével kell elhelyezni.  

6. A parkolók közterületi telekhatáron, közvetlen közterületi megközelítéssel nem létesíthetők.  

7. Az építési övezetben az alábbi határértékeket kell alapul venni: 

Telek 
Legnagyobb 

beépítettsége 
Legkisebb Épületmagasság értéke Szintterület 

Kialakítható 

legkisebb 

mérete 

Beépítési 

mód 

Terepszint 

alatt 

Terepszint 

felett 
zöldfelület Legkisebb Legnagyobb általános parkolószint 

m2  % % % m m m2/ m2 m2/ m2 

3000 

Zártsorú* 

/Szabado

n álló 

35 35 50 3,5 6,50 0,5 0,2 
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SZABÁLYOZÁSI TERV JAVASLATA 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK TERVEZETE 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../2018.(……...) önkormányzati rendelete 
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Kerületi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 

Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38-40. §-

ában és a 9. mellékletében meghatározott szervek véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános előírások 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet területi hatálya a 2. melléklet szerinti szabályozási tervben meghatározott 

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, és ezekre hatósági 

engedélyt adni a rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján lehet.  

2. § A rendelet mellékletei: 

a) 1. melléklet: Övezeti terv, 

b) 2. melléklet: Szabályozási terv. 

3. § E rendelet alkalmazásában szintterületi mutató (szm): 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).  

 

  



Bp XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület KÉSZ 

65 Obeliszk Stúdió Kft. 

2. Közterület alakításra vonatkozó előírások 

 

4. § A területhez kapcsolódó közlekedési célú közterületen – a közterületi zöldfelületek védelme 

érdekében – telkenként legfeljebb 2 db, amennyiben a biztonságos kanyarodás ennél 

nagyobb szélességet nem tesz szükségessé, egyenként legfeljebb 4,0 m szélességű burkolt 

kapubehajtó, telekbehajtó alakítható ki. 

 

3. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások 

 

5. § (1) Közterületen építmények nem helyezhetők el. 

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

 

4. Közművek és utak előírásai 

 

6. § (1) A közterületek burkolt felületeinek csapadékvíz-elvezetéséről a közterületen létesítendő 

szikkasztó rendszer kiépítésével kell gondoskodni. 

(2) Utak tervezési osztályba sorolása: 

a) Előd utca, Attila utca jelentős kiszolgáló út B.VI.c.D.:  

b)  Csarnóta utca, Levente utca: kiszolgáló út B.VI.d.D. 

 

5. A gépjárművek és kerékpárok elhelyezésének helyi szabályai 

 

7. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület a gépjármű elhelyezés szempontjából a 

lakóterületi parkolási zónába tartozik. 

(2) A 3. §-ban meghatározott parkolási szintterületi mutatót kizárólag épületen belül és a 

terepszint alatt lehet igénybe venni. 

(3) Új épület építése esetén a szükséges személygépkocsik és kerékpárok elhelyezését az 

épülettel egybeépítetten kialakított zárt vagy fedett-nyitott gépjárműtarolókban vagy a (4) 

bekezdésben meghatározott feltétellel felszíni parkolóval kell biztosítani. 

(4) Új épület építése esetén, amennyiben a szükséges személygépjárművek és kerékpárok 

elhelyezésére felszíni parkoló kerül kialakításra, a parkolóterület önálló közterületi 

megközelítésével kell elhelyezni. A parkolók közterületi telekhatáron, közvetlen közterületi 

megközelítéssel nem létesíthetők. 
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II. Fejezet 

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

6. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület alapfokú intézmények elhelyezésére szolgáló 

területe (Lke-1/A) 

 

8.§ (1) Az Lke-1/A építési övezet területén teljes közművesítettség esetén az építési telken 

hitéleti építmény, alapfokú oktatási intézmények elhelyezésére szolgáló épület, valamint 

legfeljebb bruttó 80 m2 szintterülettel 1 db, a fő rendeltetést kiszolgáló, a tulajdonos vagy 

használó számára létesített szolgálati lakás rendeltetésű épület helyezhető el. 

(2) Az építési övezetben állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el. 

(3) A területen zártsorú beépítés kizárólag a Levente utca mentén, és abban az esetben 

létesíthető, ha a területen a hitéleti építmény, annak szolgálati lakása és az alapfokú 

intézmény összekötése valósul meg. 

(4) Az építési hely meghatározása: 

a) az előkert legkisebb mérete 5,0 m, kivéve a Csarnóta utca felől, ahol legalább 3,0 m, 

és az Előd utca felől, ahol 12,0 m. 

b) a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m. 

(5) Az előírt parkolómennyiséget a telken belül, a parkolóterület önálló közterületi 

megközelítésével kell elhelyezni. A parkolók közterületi telekhatáron, közvetlen közterületi 

megközelítéssel nem létesíthetők.  

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

c) beépítési mód szabadonálló, kivéve a (3) bekezdés szerinti kialakítást. 

d) az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe 3000 m2 lehet 

e) a telek legnagyobb terepszint feletti beépítettsége 35%, 

f) a telek legnagyobb terepszint alatti beépítettsége 35%, 

g) a telek legkisebb zöldfelülete 50%, 

h) a telken létesíthető épülete legkisebb épületmagassága 3,5 m, legnagyobb 

épületmagassága 6,5 m, 

i) a telken létesíthető beépítés legnagyobb általános szintterületi mutatója (szmá) 0,5 m2/ 

m2, parkolási szintterületi mutatója (szmp) 0,2 m2/ m2. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

9. § (1) A Rendelet 2018. ……………….. lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésétől a rendelet területi hatálya alá tartozó területen 

a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. 

(IX.12.) önkormányzati rendeletben; valamint 
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b) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről és a 

parkolóhelyek megváltásáról szóló 44/2007. (XII.21.) önkormányzati rendeletben 

szereplő rendelkezéseket nem lehet alkalmazni. 

10. § A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. 

(IX.12.) önkormányzati rendelet a következő 97. §-sal egészül ki: 

 „97. § A Budapest XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca 

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló …./2018. (…) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 110. számú szabályozási tervről szóló rendelet) 

területi hatálya alá tartozó területre a PPVSZ rendelkezéseit a 110. számú szabályozási tervről 

szóló rendelet hatálybalépésétől nem lehet alkalmazni.” 

11. § A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről és a 

parkolóhelyek megváltásáról szóló 44/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet a következő …. §-

sal egészül ki: 

 „…. § A Budapest XVIII. kerület, Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca 

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló …./2018. (…) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 110. számú szabályozási tervről szóló rendelet) 

területi hatálya alá tartozó területre e rendelet rendelkezéseit a 110. számú szabályozási tervről 

szóló rendelet hatálybalépésétől nem lehet alkalmazni.” 

 

Budapest, 2018. …………….. 

 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

Ughy Attila 

polgármester 
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1.sz melléklet a …../2018. (…..) önkormányzati rendelethez 
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2.sz melléklet a …../2018. (…..) önkormányzati rendelethez 
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TERVIRATOK 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály 

Lakossági fórum jegyzőkönyve 

Emlékeztető Budapest Főváros Városépítési Főosztályán, a 2018. január 10-én tartott 

egyeztetésről 
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