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1. ELŐZMÉNYEK 

A BKK Zrt. a „XVIII. Csévéző utca - XVII. Bélatelepi út és a Gyömrői út és Baross utca közötti 
útszakaszra vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és engedélyek 

megszerzése” tárgyban 2016 júliusában szerződést kötött a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-vel.  

A módosítás indoka és célja 

A fent nevezett út engedélyezési tervei elkészültek, melyek a kerékpáros infrastruktúra, 
valamint egyes helyeken a forgalmi sávok szabvány szerinti méretei miatt az utak meglévő - 

kialakult, illetve a Fővárosi Szabályozási Kerettervben (FSZKT) rögzített - szabályozási 
szélességébe nem férnek bele. A fővárosi jelentőségű úthálózati fejlesztés komplett 

engedélyezési eljárásának lefolytatása maradéktalanul kizárólag a XVIII. kerületi helyi építési 
szabályzat módosításával valósítható meg. 

Az eljárás típusa 

A BKK Zrt. által készített terv miatti településrendezési eszköz módosítás a Fővárosi Szabályozási 

Keretterven (továbbiakban: FSZKT) jelöltek alapján Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban: PPVSZ) a 

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

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 30/A fejezet, 42/A.§-ban 
rögzített állami főépítészi eljárás szerint lehetséges a 32.§ (6a) pont ca) alpontban rögzített 

kritérium alapján. 

 

„(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása 

…. 

c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében 

történik, az alábbi esetekben: 

ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal 

vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem 
csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál 

kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a 
településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, 

….” 

 

Az eljárásrend meghatározására vonatkozó 2017.05.11-én megtartott egyeztetési 
emlékeztetőt az 1. melléklet tartalmazza. Az egyeztetésen rögzítetteknek megfelelően a BKK 

Zrt. együttműködési megállapodást kötött a XVIII. kerületi Önkormányzattal, valamint 
beszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes ajánlattevő Aczél Városépítész Bt.-vel 2017. 

augusztus 2-án vállalkozási szerződést kötött. 
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2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET LEHATÁROLÁSA ÉS RÖVID ISMERTETÉSE 

A módosítással érintett terület a XVIII. kerület északi-nyugati részén a kerület közigazgatási 
határa - a Csévéző utca - Gyömrői út valamint a Ferihegyi Repülőtér által határolt 

erdőterületeket, illetve a csatlakozó közlekedési területeket foglalja magába.  

A módosítással érintett terület lehatárolása földhivatali alaptérképen: 

 

A módosítással érintett terület lehatárolása légifotón: 
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A módosítással érintett terület tulajdonviszonyai 
 

MEGNEVEZÉS HRSZ TULAJDONOS INGATLANKEZELŐ 

Csévéző utca 154 327 XVIII. ker. Önk. Főv. Közterület fenntartó 

Csévéző utca 137 671/2 XVIII. ker. Önk. Főv. Közterület fenntartó 

Névtelen közterület 137 677  XVIII. ker. Önk. Pilisi Parkerdő Rt. 

Névtelen közterület 156 723 XVIII. ker. Önk. Pilisi Parkerdő Rt. 

Névtelen közterület 156 724 XVIII. ker. Önk. Pilisi Parkerdő Rt. 

Névtelen közterület 137 673 XVIII. ker. Önk. Pilisi Parkerdő Rt. 

Névtelen közterület 137 675 Pilisi Parkerdő Rt. - 

Névtelen közterület 137 679 XVIII. ker. Önk. Pilisi Parkerdő Rt. 

Névtelen közterület (repülőtér) 156 726 XVIII. ker. Önk.  Városgazda 

Erdőtelek (Lőrinci út) 156 730 XVIII. ker. Önk. XVIII. ker. Önk. 

Erdőtelek 137 680 Pilisi Parkerdő Rt. - 

Erdőtelek 137678/2 Pilisi Parkerdő Rt. - 

Erdőtelek 137 672/1 Pilisi Parkerdő Rt. - 

Erdőtelek 137 672/1 Pilisi Parkerdő Rt. - 

Erdőtelek (repülőtér) 156 725/3 XVIII. ker. Önk.  Pilisi Parkerdő Rt. 

Erdőtelek (repülőtér) 156 725/1 XVIII. ker. Önk.  Pilisi Parkerdő Rt. 

Erdőtelek (repülőtér) 156 722 Kincstári Vagyonig.  Pilisi Parkerdő Rt. 

 
Erdőterületek 
 
Az erdőterületek elsődleges közjóléti rendeltetésű, erdőtervezett erdők, melyek a Pilisi 
Parkerdő Zrt. kezelése alatt állnak. Az Erdészeti Hatóság nem emel kifogást a rendezési terv 
módosítás kapcsán (lásd. 4. melléklet Emlékeztető). 
 

 
Erdőtérkép kivágat (Forrás: Magyarországi Erdészeti Webtérkép 2017.08.07.) 
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3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A területen jelenleg hatályos Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzata 
(továbbiakban: PPVSZ) a Fővárosi Szabályozási Keretterv és a Budapesti Városrendezési 

Keretszabályzat (FSZKT és BVKSZ) alapján készült 2006-ban. 

A kerület 2015-ben a jogszabályi harmonizáció érdekében felülvizsgálta a PPVSZ-t. A 

felülvizsgálat nem terjedt ki az övezeti tervre, valamint a részletes szabályozási tervekre. Az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivatal kérésére tekintettel szükséges 

volt a PPVSZ felülvizsgálatát erre vonatkozóan is lefolytatni. A Kerület Képviselő-testülete a 
18/2016. (II.25) határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a jogszabályi harmonizáció 

érdekében felülvizsgálja a 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletét (PPVSZ). A felülvizsgálat 
a 2010. évi CXXX. a jogalkotásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a jogbiztonság 

érdekében, a PPVSZ szöveges és rajzi ellentmondásainak feloldása érdekében volt szükséges.  

Hivatkozással a Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseire, számos módosítás történt a 

kerületben, azonban a PPVSZ előírásokat és a mellékleteket érintően még mindig maradtak 
pontosításra szoruló részletek, amelyek jellemzően egy adott eljárás kapcsán derülnek ki.  

Az érintett területre vonatkozóan a pontosítás a felülvizsgálatkor nem történt meg. A PPVSZ 
Övezeti térképe egy korábbi állapotot rögzít, mely még nem tartalmazza a Bélatelepi út XVIII. 

kerületi kibővítését (KL-KT övezet kijelölését), valamint a Külső keleti körút pontosított 
nyomvonalát (szintén KL-KT keretövezeti besorolás a korábbi helybiztosítás helyett), illetve 

még tartalmazza a Ferihegyi repülőtér korábbi - már nem szükséges – bővítési területét, mely 
az FSZKT szerint szintén E-TG keretövezetbe került átsorolásra: 

 

FSZKT-kivonat (2015. március 17-én hatályos állapot): 
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PPVSZ Övezeti térkép - kivonat (jelenleg hatályos): 

 

 

A fent ismertetett módosítások átvezetésével egy időben az elkészült részletes út 
engedélyezési tervek alapján (lásd. lentebb) az FSZKT-ban irányadó szabályozással jelzett, 
tervezett közúti főhálózati elem pontos szélessége meghatározásra tud kerülni. 
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XVII. kerület Bélatelepi út - XVIII. kerület Csévéző út útépítési engedélyezés terv - helyszínrajz 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. – 2016. október 
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4. A SZABÁLYOZÁSI ELEM PONTOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA 

Az FSZKT szerinti keretövezetek úttervek alapján történő pontosítással való átvezetése a PPVSZ 1. mellékletét képező Övezeti térképre: 

VÁLTOZTATÁSOK ISMERTETÉSE 

M=1:10 000 
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VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE 

1. Külső keleti körút nyomvonala 

Korábban külső keleti körút nyomvonala a PPVSZ-ben „területbiztosítást igénylő főutak és 

egyéb szerkezeti jelentőségű utak irányadó szabályozása és min. szabályozási szélessége” 
elemmel ki volt jelölve. A módosítással érintett területen a helybiztosítás területe: 39 365 m2. 

Az FSZKT már pontosította a nyomvonalat és KL-KT övezetet jelölt ki. Ennek a nyomvonalnak a 
módosítással érintett területen a területe: 35 583 m2.  

Különbözet: 3782 m2-el kevesebb erdőterület igénybevétel. 

 

2. Reptéri tartalék terület átsorolása erdőterületté 

A 156722 helyrajzi számú Ferihegyi repülőtér korábbi tartalékterülete a PPVSZ-ben KL-RE-

XVIII/m övezetként tervezett 37 406 m2-es területe az FSZKT-ban E-TG övezetként tervezett. Az 
átvezetés ennek megfelelően a PPVSZ-ben is megtörténik. 

 

3. Csévéző utca és Bélatelepi út szélesítése, övezethatár pontosítása 

Az FSZKT már kijelölte a XVII. kerületi Bélatelepi út XVIII. kerületi bővítését, így a kerülethatár 
menti területsáv KL-KT övezetbe sorolt. Az átvezetéssel egy időben az út engedélyezési tervei 

alapján létrejött tényleges területigényt figyelembe véve az övezethatár pontosításra kerül.  

 

Az FSZK-t által kijelölt KL-KT övezet területi kiterjedésének változása a pontosítással (terület-
kimutatás): 



13 
 

 

 

 

 



14 
 

5. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: MÓDOSÍTÓ RENDELET-TERVEZET 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő–testületének 

…/2017. (….) önkormányzati rendelete 
Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
Önkormányzati 

rendeletet módosításáról 
  

 
felhatalmazás……………… 

 
1.§ 

 
Jelen rendelet 1. melléklete a PPVSZ 1. számú mellékletét módosító övezeti tervlap részlet. 

 
2.§ 

(1) Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a PPVSZ 1. számú melléklete kiegészül a 

jelen rendelet 1. mellékletében foglaltakkal. 
(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

Budapest, 2017………………..
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1. MELLÉKLET 
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2. MELLÉKLET 

 

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

Hivatkozás: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3/C.§ 

 

1. Megalapozó vizsgálatok (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint) 

Jelen szabályozási elemek pontosítását, korrekcióját magába foglaló módosítás a részletes 

engedélyezési tervek rendelkezésre állása miatt nem igényel külön vizsgálati munkarész 
készítést. 

 

2. Alátámasztó munkarészek (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklet szerint) 

2.1. Tájrendezési javaslatok: jelen módosítás kapcsán a 137678/2, 137680, 156730, 137672/1 

helyrajzi számon nyilvántartott erdő telkek út céljára történő igénybevétele az engedélyezési 
tervek alapján kerül meghatározásra. Az övezethatár pontosítás a tervek szerinti szükséges 

területbiztosítást veszi figyelembe. Az övezethatár véglegesítéséhez az erdészeti hatóság 
hozzájárulása szükséges. 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése: jelen módosítás a zöldfelületi rendszer fejlesztése 

szempontjából nem hoz változást. 

3. Közlekedési javaslatok: jelen módosítás alátámasztására a Csévéző utca és Bélatelepi út 

engedélyezési terve megfelelő alapot biztosít. 

4. Közművesítési javaslatok: az engedélyezési tervek tartalmazzák az útépítéssel kapcsolatos 

tervezett csapadékvíz- elvezetési megoldást. Egyéb közműhálózat tekintetében nem történik 

változtatás, így nem igényli alátámasztó munkarész készítését. 

5. Környezeti hatások és feltételek: jelen módosítás a várható környezeti hatások, a települési 

környezet védelme szempontjából az FSZKT-ban meghatározott és elfogadotthoz képest nem 
hoz változást, így nem igényli alátámasztó munkarész készítését.  

 

 

 

 Jankovits Vera 

 kerületi főépítész 

 

Budapest, 2017. augusztus 4. 
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3. MELLÉKLET 
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