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1, A MÓDOSÍTÁS INDOKA JOGI KÖRNYEZETE 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete a 
18/2016. (II.25.) határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a jogszabályi harmonizá-
ció érdekében felülvizsgálja Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabály-
zatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban PPVSZ). 
 

Az állami főépítész asszony kérésének megfelelően szükséges a településrendezési eszközök 
törvényességi felülvizsgálata. Hivatkozással a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Korm. rendelet) átmeneti rendelkezéseire, számos rendeletmódosítás történt 
a kerületekben. Megállapításra került, hogy a PPVSZ előírásokat és a mellékleteket érintően  
maradtak még pontosításra szoruló részletek.  

A PPVSZ felülvizsgálata a jogszabályi harmonizáció érdekében szükséges, – a 2015 évben 
elfogadott átfogó módosítás figyelembevételével, amely rajzi elemeket nem tartalmazhatott 
- elsősorban a rajzi elemeket érintően, a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel (a továbbiakban: 
FSZKT) és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési 
rendelettel (a továbbiakban: BVKSZ) való összhang megteremtése céljából.  
A felülvizsgálat a 2010. évi CXXX. a jogalkotásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, 

a jogbiztonság érdekében, a PPVSZ szöveges és rajzi ellentmondásainak feloldása érdekében 

szükséges,  a jogalkotásról szóló törvény 2. §-ának (1) bekezdésének figyelembevételével: 

„A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell 
rendelkeznie.” 

A 2015-ben lefolytatott felülvizsgálat nem terjedt ki az övezeti tervre, valamint a szabályozá-
si tervekre (rajzi munkarészek). Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi kormányhi-
vatal kérésére tekintettel szükséges a PPVSZ felülvizsgálatát erre vonatkozóan is lefolytatni. 

 
 A jelenlegi PPVSZ hatálya és alkalmazása a rendelet 1. §-a szerint (a Korm. rendben foglal-
taknak megfelelően) a következő: 
 

„1. § Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá 
telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, fel-
újítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni 
(a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni 
    a) a PPVSZ – nek, valamint  
    b) a PPVSZ – ben nem szabályozott elemek vonatkozásában a 2015. március 17-én hatályos 
budapesti városrendezési és építési keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: BVKSZ) előírásainak, 
   c) a 2015. március 17-én hatályos Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) 
Főv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: FSZKT)  
   d) az a) és c) pontban felsorolt településrendezési eszközökben nem szabályozott elemeket 
illetően az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési kö-
vetelményeinek megfelelően szabad.” 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Jelen felülvizsgálat a PPVSZ szöveges munkarészének, valamint a hatályos kerületi szabályo-
zási tervek összevetésekor észlelt ellentmondásokra mutat rá. Továbbá a magasabb rendű 
településrendezési dokumentumok, így a BVKSZ és FSZKT-nak való megfelelés vizsgálata is 
előtérbe került, elsősorban a rajzi munkarészek kapcsán. Az ellentmondások teljes körű fel-
tárása érdekében egyes szabályozási tervek vizsgálatára is sor került, továbbá a PPVSZ szö-
veges munkarészében a mindennapi munka során tapasztalt problémás pontok javítására. 
 
A Korm. rendelet 32. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településrendezési 
eszköz módosítása tárgyalásos eljárásban történik, mivel fennáll a paragrafusban rögzített 
eset: 
„c) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi 
harmonizáció érdekében történik.” 
 
Jelen módosítás a 314/2012-es Korm. rendelet VII. fejezet, átmeneti rendelkezéseiben foglal-
taknak megfelelően az alábbi módon történik:  

„45. §  

(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2016. december 

31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, 

a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 

tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, 

b) az együtt tervezendő terület esetén 

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek 

és jelmagyarázatának, vagy 

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak 

alkalmazásával történhet.” 
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2, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÉS TÉMAKÖRÖK  

 
1, Budapest XVIII. kerület Fülek utca 2. (159264/5 HRSZ, 159264/1 HRSZ) számú telek  

2, Budapest XVIII. kerület Kispesti Erőmű területe, 6. számú KSZT előírásai 
3, Budapest XVIII. kerület Ráday u. 112-es számú terület (HRSZ: 154447/10) 

4, Budapest XVIII. kerület Vasvári Pál utca 16b (HRSZ 150002) 

5, Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. (HRSZ 145200) 
6, 61. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások 

7, 98. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások 

8, PPVSZ kerítésre vonatkozó előírásai 

9, PPVSZ gépjárműtárolókra vonatkozó előírásai 

10, PPVSZ „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű övezetekre vonatkozó előírásai 

11, PPVSZ 19. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírásai 

12, PPVSZ L4-XVIII/A alapintézményi területeire vonatkozó paraméterek 

 

 
1. ábra A módosítással érintett területek 

 

 



3, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
1, Budapest XVIII. kerület Fülek utca 2. (159264/5 HRSZ, 159264/1 HRSZ) számú telek  

A XVIII. kerületi Fülek utcában a 159264/5 és a 159264/1 helyrajzi számú telkeken működik a 

Nyitnikék Óvoda és a Mackó Kuckó Tagóvoda. A 159264/1-es telek azonban eltérő övezeti 

besorolással rendelkezik, mint az óvoda másik telke.  

HELYI ELŐÍRÁSOK FŐVÁROSI ELŐÍRÁSOK 

 
PPVSZ ÖVEZETI TERV RÉSZLET 

159264/5 HRSZ >> „I-XVIII/KI” jelű intézményi 

övezet 

159264/1 HRSZ >> „L4-XVIII/AT-E” jelű lakóövezet 

A területre szabályozási terv nem vonatkozik! 

 
FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV RÉSZLET 

Egységesen „I” intézményi keretövezet. 

 
JELENLEGI ÁLLAPOT MŰHOLDKÉPE 

Mindkét területen óvoda működik. 

 
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVE RÉSZLET 

A terv egységesen „Lke-1” jelű területek közé 

sorolja, ahol intézményi területet irányoz elő.  
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A fenti két külön helyrajzi számon lévő terület egységesen óvodai funkciókat lát el, a 

Tátrafüred téri intézményi alközpont részeként. A két telek eltérő övezetben található, ez 

ellentétes az OTÉK 7. § (2) bekezdésben foglalt követelményekkel miszerint: 
„7. § (2) Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és 

karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú 

telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.” 

A 159264/5 HRSZ-ú terület az „I-XVIII/KI” jelű intézményi övezetbe, a 159264/1 HRSZ-ú 

terület a „L4-XVIII/AT-E” jelű lakóövezetbe van sorolva a helyi előírások alapján. Szabályozási 

terv a területre nem vonatkozik.  

Az FSZKT ezzel ellentétben mindkét területet „I” intézményi keretövezetbe sorolja. Az új 

TSZT pedig az egész területet intézményi alközpontként irányozza elő.  

 

A funkciónak megfelelő intézményi övezet PPVSZ szerinti paraméterei az alábbiak:  

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti  

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény-
magasság 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

I-
XVIII/KI 

2000 m2 Szabadon 
álló 

50 % 45 % 4,5 m 12,0 m 40% 1,5 m2/ m2 

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előirányzata 

„Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) területfelhasználási egységbe a pesti oldal 
valamennyi kertvárosias lakóterülete tartozik, de ide soroltak a budai oldal hasonló adottságokkal 
rendelkező sík területei is. A beépítés karaktere szerteágazó: szabadonálló, ikres és oldalhatáron álló 
beépítés mellett előfordul zártsorú, sorházas beépítés is. Igen eltérő a telekmorfológia is, ami miatt a 

területek további differenciálása a kerületi településrendezési eszköz feladata. A beépítési sűrűség a 
parkolás épületen belüli megoldása érdekében 0,89 értékben került meghatározásra.” 

 

FOTÓ A TERÜLETRŐL: 

 

2. ábra Fülek utcai óvoda övezeti terv szerint lakó övezetű egysége1 

 

                                                           
1 Forrás: Google Street View 
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2, Budapest XVIII. kerület Kispesti Erőmű területe, 6. számú Kerületi Szabályozási Terv 

előírásai  

Az erőmű területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervben foglaltak és az övezeti terv, 

valamint a PPVSZ-ben lévő előírások nincsenek összhangban a telekalakulatok és az övezeti 

jelölések tekintetében.  

HELYI ELŐÍRÁSOK FŐVÁROSI ELŐÍRÁSOK 

 
PPVSZ ÖVEZETI TÉRKÉP RÉSZLET 
A Kispesti Erőmű területére vonatkozó övezeti térkép, 

ahol az erőmű területének besorolása: „IP-ET/XVIII” – 

ipari-energiatermelő övezet, a szomszédos területek 

besorolása: „M-XVIII/4”, munkahelyi övezet.  

A PPVSZ szerinti paraméterek az „IP-ET/XVIII” jelű  

övezetre 

 
G az új gázturbina körüli építési helyen E egyéb építési helyen 

 

A PPVSZ szerinti paraméterek az „M-XVIII/4” jelű 

övezetre: 

 
 

Kialakít-
ható 
legki-
sebb 
telek 

Beépíté-
si mód 

Terep-
szint 
alatti  

beépítés 

Legna-
gyobb 

beépített-
ség 

Legki-
sebb 
épít-

mény-
magas-

ság 

Legna-
gyobb 
épít-

mény-
magas-

ság 

Legki-
sebb 

zöldfe-
lület 

Legna-
gyobb 

szintterü-
leti mutató 

3000 m2 SZ 25% 35% 3,0 35,5 mG 
8,0 mE 

40% 
 

0,7 m2/ 
m2 

Kialakít-
ható 

legkisebb 
telek 

Beépítési 
mód 

Terep-
szint 
alatti  

beépítés 

Legna-
gyobb 

beépített-
ség 

Legki-
sebb 
épít-

mény-
magas-

ság 

Legna-
gyobb 

építmény-
magas-

ság 

Legki-
sebb 

zöldfe-
lület 

Legna-
gyobb 

szintterü-
leti mutató 

3000 m2 SZ 25 % 45 % 3,5 m 7,5 m 25 % 1,2 m2/ m2 

 
FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV RÉSZLET 
A fenti terület „IP-ET” ipari-energiatermelő területek nevű 

területfelhasználási egységbe van sorolva. 
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HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV RÉSZLET 
A 2000-ben készült szabályozási terv „IP-ET/XVIII” 

övezetből átsorolja a területeket telekalakítás esetén 

munkahelyi övezetbe. 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 
A fenti terület az FSZKT-nek megfelelően „Gip-E” jelű 

területek közé van sorolva mindkét területrész..  

 
JELENLEGI ÁLLAPOT MŰHOLDKÉPE 

 

A Kispesti Erőmű területére és az azt övező egységekre vonatkozó hatályos, 2000-ben készült 

és elfogadott szabályozási terv „IP-ET/XVIII” jelű övezetből átsorolt két területrészt „M-

XVIII”-ba, amit azonban a terven szereplő telekalakítási feltételhez köt. Az egyik terület az 

Alsó erdősor mentén húzódó kb 31 000 m2-es terület, a másik pedig a Nefelejcs utca mentén 

lévő kb. 3000 m2-es egység. A 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
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rendelettel az új övezet beépült a PPVSZ-be, így az elfogadás óta az övezeti terven is 

munkahelyi területként szerepel az Alsó erdősor menti terület. Jelenlegi övezeti kódja „M-

XVIII/4”.  

Az átsorolás FSZKT módosítás nélkül elvégezhető volt a 48/1998-as Főv. Kgy rendelet 2. § (3) 

bekezdés d, pontja értelmében: 

 

 

Az önkormányzat rendelkezésére álló alaptérkép alapján a 152640-es helyrajzi számú telek 

területe ~194 275,850 m2. Az övezet átsorolással érintett területrész nagysága ~31 142,850 

m2. Ezek alapján az átsorolt terület nagysága 19%-a az érintett telek területének. Ez alapján 

a 48/1998-as Főv. Kgy rendelet 2. § (3) bekezdés d, pontja értelmében FSZKT módosítás 

nélkül átsorolható volt a terület.  

A szabályozási tervlap alapján (továbbá a szabályozási terv alátámasztó javaslatában 

foglaltaknak megfelelően) telekalakításhoz van kötve a területek övezeti átsorolása, a 

telekalakítás azonban máig nem történt meg. A teljes erőmű a 152640-es helyrajzi számon 

található. A fentiek alapján javasolt a feltételes övezetmódosítás átvezetése a PPVSZ 

szöveges, 6-os KSZT-re vonatkozó részébe is.  

Jelenleg a területek a Kispesti Erőmű részét képezik, azonban az Alsó erdősor menti 

területen termelési egységek nem találhatóak, a terület beépítetlen, a Nefelejcs utcai részen 

raktárak húzódnak.  
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Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előirányzata:  

Az 50/2015 (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Településszerkezeti Tervében 

„Gip-E” jelű (energiatermelés területe) területként van meghatározva az erőmű egész 

területe. A vonatkozó paraméterek:  

„Energiatermelés terület (Gip-E) területfelhasználási egység a város nagyjelentőségű energiatermelő 
létesítményeinek (erőművek, fűtőművek) elhelyezését biztosítja. Nagy jelentőségű energiatermelő 
létesítménynek tekintjük az 50 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműveket, 
valamint a telephelyenként 50 MW vagy azt meghaladó névleges összes hőteljesítménnyel rendelkező 
távhőtermelő berendezéseket, mivel azok a városi infrastruktúra alapvető elemei. A terület beépítési 
sűrűsége 1,5 lehet.” 
 
FOTÓ A TERÜLETRŐL: 
 

 
3. ábra Raktározási terület a Nefelejcs utca mentén2 

 

3, Budapest XVIII. kerület Ráday u. 112-es számú terület (HRSZ: 154447/10)  

A Ráday utcai telekre vonatkozó PPVSZ építési övezeti, övezeti előírások és a Kerületi 

Szabályozási Tervben megjelölt paraméterek nincsenek egymással összhangban.  

HELYI ELŐÍRÁSOK FŐVÁROSI ELŐÍRÁSOK 

 
PPVSZ ÖVEZETI TERV RÉSZLET 

 

                                                           
2 Forrás: Google Street View 
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Övezeti terv szerint „KL-VA-XVIII/M” 

Szabályozási terv szerint: „M/-XVIII/6”. 

A PPVSZ-ben az övezetre vonatkozó paraméterek:  

Kialakít-
ható 

legkisebb 
telek 

Beépí-
tési 
mód 

Terep-
szint 
alatti  

beépítés 

Legna-
gyobb 

beépített-
ség 

Legki-
sebb 
épít-

mény-
magas-

ság 

Legna-
gyobb 

építmény-
magas-

ság 

Legki-
sebb 

zöldfelü-
let 

Legna-
gyobb 

szintterü-
leti 

mutató 

5000 m2 
Szaba-
don álló 

45 % 45 % 3,5 m 10,5 m 25% 
1,5 m2/ 

m2 

 

 
HATÁLYOS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 

 
JELENLEGI ÁLLAPOT MŰHOLDKÉPE 

FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV 

RÉSZLET 

Területfelhasználás jele: „M” munkahelyi  

 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVE RÉSZLET 

A korábbi „M”-nek megfelelően „Gksz-2”.  

 

A Ráday utca 112-es számú (HRSZ 154447/10) terület a hatályos övezeti terven „KL-VA-

XVIII/M” jelű övezetbe tartozik. A PPVSZ szöveges előírásai tartalmazzák az egyes övezetekre 

vonatkozó előírásokat a kerületi szabályozási tervek alapján. A telekre vonatkozó PPVSZ 99. 

számon nyilvántartott szabályozási tervén azonban „M-XVIII/6”-os jel szerepel, ami az 

övezeti tervvel van ellentmondásban. A szabályozási terven lévő „M-XVIII/6”-os övezeti jel 

átvezetése nem történt meg az övezeti térképre. A munkahelyi övezet az FSZKT-val 

összhangban van.  

További ellentmondás az övezetre vonatkozó paraméterekben található. A PPVSZ-ben az „M-

XVIII/6”-os övezetre eltérő paraméterek szerepelnek, mint a vonatkozó 99-es szabályozási 

terven. 

A PPVSZ-ben lévő, a minimális kialakítható telekméretre vonatkozó ellentmondás abból 
származhat, hogy a két szabályozási terv is használta az „M-XVIII/6” övezeti jelet, de eltérő 
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paramétereket rendelt hozzá. Az ellentmondás feloldására a KSZT eredeti övezeti előírásai-
nak figyelembe vételével van lehetőség. (Előbb lett jóváhagyva egy másik KSZT, amiben 
szintén volt „M”-es övezet, és annak sorszámozása beérte a 99-es KSZT-t-ben foglalt 
munkahelyi övezet előirányzott számozását.) 

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előirányzata 
„Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) területfelhasználási 
egységbe egyrészt azok a gazdasági célú területek tartoznak, amelyek a város iparosodása során, 
jellemzően a XX. században alakultak ki, és a rendszerváltozást követően a környezetet terhelő tevé-
kenységeket új technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, másrészt az elővárosi zónában kialakuló 
új munkahelyi területek. Ide soroltak továbbá azok a logisztikai területek is, amelyek a koncentrált 
árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási területei, de közlekedési kapcsolatukat elsősor-
ban a közút adja. Ide tartoznak még az 1 ha területi nagyságrendet meghaladó elektromos 
alállomások és gázátadó állomások, valamint a komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is, így a 
város működtetésben is fontos a szerepük. A területen a vegyesség érdekében önálló – a saját tevé-
kenységhez tartozón kívül – általános irodafunkció is elhelyezhető, kereskedelmi és szolgáltató funk-
ció kivételesen lehetséges. Beépítési sűrűségük 1,0 - 2,0 közötti érték lehet.” 

 
FOTÓ A TERÜLETRŐL 

 

4. ábra Fedezék utca felőli munkahelyi terület3 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Forrás: Google Street View 
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4, Budapest XVIII. kerület Vasvári Pál utca 16b (HRSZ 150002) 

A Vasvári Pál utca 16 a (HRSZ 150000) és 16 b (HRSZ 150002) számú telek a Bókay Árpád 

Általános Iskola tulajdonában van, azonban a két teleknek eltérő az övezeti besorolása, ami 

az iskola bővítési és fejlesztési lehetőségeit korlátozza.  

 

HELYI ELŐÍRÁSOK FŐVÁROSI ELŐÍRÁSOK 

 
PPVSZ ÖVEZETI TERV RÉSZLET 

Az iskola területe: „L4-XVIII/A” 

A 150002 HRSZ-ú terület jele „L4-XVIII/AT-E”.  

 
FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV RÉSZLET 

 
JELENLEGI ÁLLAPOT MŰHOLDKÉPE  

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVE RÉSZLET 

Egységesen mindkét telekre „Lke-2” lakó 

 

A 150000 hrsz-ú területen a Bókay Árpád Általános Iskola főépülete található, amelynek a 

helyi előírások alapján, a funkciónak megfelelő besorolása „L4-XVIII/A”, alapintézményi 

terület. A szomszédos 150002 hrsz-ú jelenleg üres telek is az iskola tulajdonában van, 

azonban - mivel a területet soha nem volt szándék lakó funkcióra hasznosítani - tévesen 

lakóövezetbe van sorolva: „L4-XVIII/AT-E”. Az iskola bővítése és fejlesztése érdekében 

javasolt a 150000-es helyrajzi számú telek övezeti átsorolása lakó övezetből, alapintézményi 

övezetbe. A területre szabályozási terv nem vonatkozik. A szóban forgó építési telkek 

összevonása folyamatban van.  
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Az alapintézményi területre vonatkozó paraméterek a PPVSZ alapján: 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény- 
magasság 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

L4-XVIII/A 2000 m2 Sz, I, Z, 
Kialakult 50% 50% 3,0 m 7,5 m 25%  1,0 m2/m2 

A Fővárosi Szabályozási Keretterv L4-es lakó keretövezetbe sorolja mindkét szóban forgó 

telket, ami lehetőséget az alapintézményi funkciók kialakítására is. A helyi építési szabályzat 

alapján az L4-es övezetben „L4-XVIII/A” jelű alapintézményi területek lettek kijelölve.  

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előirányzata 

Az új TSZT egységesen „Lke-2” jelű a területfelhasználást irányoz elő a telkekre, amelyen 

belül szintén elhelyezhetőek a helyi lakosság ellátását szolgáló alapfunkciók. 

„Kertvárosias, laza beépítésű lakóterület (Lke-2) területfelhasználási egységbe a budai domboldalak 
jellemzően szabadon álló családiházas lakóterületei tartoznak. A nagy zöldfelületi arány megtartása 
érdekében a beépítési sűrűség megengedett mértéke 0,710…. 
 
….A nagy- és kisvárosias területekkel szemben a területfelhasználási egység területén az OTÉK 
rendelkezései alapján a közösségi szórakoztató, az igazgatási és az iroda rendeltetés nem helyezhető 
el. 
Elhelyezhető funkciók: 
• lakás, 
• kereskedelem, szolgáltatás, 
• hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés, 
• kulturális rendeltetés, 
• szállás jellegű rendeltetés, 
• sport.” 

FOTÓK A TERÜLETRŐL: 

 

5. ábra Bókay Árpád Általános Iskola a Vasvári Pál utca felől4 

                                                           
4 Forrás: Google Street View 
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6. ábra Bókay Árpád u. és Vasvári Pál u. kereszteződése (átsorolandó üres telek)5 

 

 

5, Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. (HRSZ 145200)     

A Péterhalmi út 8. szám alatt található terület jelenleg a helyi és a fővárosi szabályok 

értelmében is „I” Intézményi övezetbe tartozik, azonban az FSZKT kizárja a lakófunkciót a 

területen, míg a helyi szabályozás egyértelműen nem zárja ki lakás létesítését az övezetben.  

 

HELYI ELŐÍRÁSOK FŐVÁROSI ELŐÍRÁSOK 

 
PPVSZ ÖVEZETI TÉRKÉP RÉSZLET 

 
FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV RÉSZLET 

                                                           
5 Forrás: Google Street View 
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Részlet a hatályos helyi építési szabályzatból ( PPVSZ) 
 
„27. Az I jelű intézményterületek építési övezetei 
65. § Intézményterületek általános előírásai 
(1) A kerület intézményi övezeteiben a BVKSZ 36-38. §, valamint a 40-
41. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltéréssel és kiegészítéssel kell 
alkalmazni. 
(2) Az intézményi építési övezetekben lakófunkció az épületek 
földszintjét kivéve a (3) és (4) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével létesíthető. Amennyiben az épületek földszinti 
területe – megállapodás alapján – részben vagy egészben 
közhasználatra átadott területként valósul meg, a BVKSZ 40. § (4) 
bekezdése szerint növelhető a szintterületi mutató értéke. 
(3) Az intézményterületbe sorolt, de túlnyomórészt lakóépületekkel 
beépített területen lakóépület elhelyezése során - ha azt más előírás 
nem zárja ki - a földszinten is létesíthető lakás. Ez esetben a telek 
beépítettsége a kertvárosias lakóterület azonos méretű telkeire előírt 
mértéket nem haladhatja meg. 
(4)3 Az intézményterületbe sorolt, de túlnyomórészt lakóépületekkel 
beépített területen, 3000 m2-nél kisebb telkek épületein, lakó 
rendeltetéshez kapcsolódó vagy annak létrehozására irányuló építési 
tevékenység kizárólag a jelenleg meglévő épülettömegen belül 
lehetséges. 
(5)  
66. § I-XVIII/KI, I-XVIII/KI-2, I-XVIII/KI-3, I-XVIII/KI-4 építési övezet 
(1) Az építési övezetben a helyi lakosság ellátását szolgáló 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, művelődési, 
sport rendeltetésű, egészségügyi, szálláshely-szolgáltató 
létesítmények, irodaépület valamint azokat kiszolgáló és kiegészítő 
funkciójú építmények helyezhetők el.“ 

Paraméterek: 

Kialakít-
ható 

legkisebb 
telek 

Beépí-
tési 
mód 

Terep-
szint 
alatti 

beépítés 

Legna-
gyobb 

beépített-
ség 

Legki-
sebb 
épít-

mény-
magas-

ság 

Legna-
gyobb 

építmény-
magas-

ság 

Legki-
sebb 

zöldfelü-
let 

Legna-
gyobb 

szintterü-
leti 

mutató 

3000 m2 SZ 
55% 35% 6,0 m 20,0 m 

35% 
2,4 

m2/m2 
 

Részlet a BVKSZ-ből:  
 
„I Intézményterületek 
40. § (1) A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazga-
tási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amely-
ben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció is 
megengedett. 
(2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani, 
azokon új építményt elhelyezni, meglévő épületet bővíteni vagy annak 
funkcióját megváltoztatni csak KSZT alapján szabad. 
(3) A keretövezet területére vonatkozóan a KVSZ előírhatja, hogy a 
KSZT alátámasztó munkarészének sziluettképet vagy tömegvázlatot is 
tartalmaznia kell. 
(4) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti 
területekre vagy e területek egy hányadára vonatkozóan, hogy azok 
közhasználat céljára átadott területek legyenek, időbeli korlátozással 
vagy időbeli korlátozás nélkül. 
Az időben korlátozott használatú területeket a tulajdonos térhatároló 
szerkezettel lezárhatja. 
A közhasználat céljára átadott területekre néző homlokzatokat úgy is 
ki lehet alakítani, mintha azok közterülettel határosak lennének. 
A megvalósulás érdekében közhasználat céljára átadott területek 
kialakítása esetén a KVSZ - megállapodás alapján - a keretövezetben 
meghatározott szintterületi mutató értékét 0,5-del növelheti.” 
 
 
 
Paraméterek: 
Legnagyobb beépíthetőség: 45% 
Legnagyobb szintterületi mutató: 2,0 m2/m2 
Legkisebb zöldfelület: 40% 

Lakófunkció kizárt 

 
HATÁLYOS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 

 
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  
RÉSZLET 
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JELENLEGI ÁLLAPOT MŰHOLDKÉPE 

Részlet az új TSZT-ből: 
 
„Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) 
területfelhasználási egységbe sorolt területet funkcionálisan az előző 
intézményterülethez hasonló vegyesség jellemzi. A városszerkezetben 
való elhelyezkedése, a kialakult környezethez való igazodása alapján 
azonban sűrűsége alacsonyabb, lazább, jellemzően szabadonálló 
beépítésű területek tartoznak ide, vagy a területi adottságok 
(morfológia, értékes növényzet, Duna menti pozíció) igénylik nagyobb 
zöldfelület megtartását, vagy kialakítását. Különösen alkalmas a funk-
cióváltó területek élhetőbb, zöldfelületekkel gazdagabb környezeti 
kialakítására. Beépítési sűrűségük is jelzi ezt, amelynek legnagyobb 
értéke a településszerkezeti helyzettől függően nem lehet több 0,75 – 
4,2517 közötti értéknél. A zöldfelületi intenzitás megtartása és javítása 
érdekében 25% a legkisebb zöldfelületi átlagérték, amit a 
területfelhasználási egység területére kell számítani.” 

 

A szóban forgó terület a Péterhalmi erdőben helyezkedik el, az erdőt feltáró Péterhalmi út és 
az egykori iparvasút találkozásánál. A terület jelenleg magántulajdonban van, ahol a korábbi 
„M”- munkahelyi övezetnek megfelelő gazdasági, raktározási tevékenység folyik.  

 
A jelenlegi „I-XVIII/KI-4” jelű övezetbe történő átsorolás 2010. VI. 1-től hatályos a PPVSZ-ben. 

Előtte „M-XVIII/2” jelű övezetbe volt sorolva a terület. A telekre a 42/2009 (XII.19.) 

önkormányzati rendelettel került elfogadásra a 61. számú kerületi szabályozási terv, ami a 

területen „I-XVIII/KI-4” jelű építési övezetnek megfelelő intézményi jellegű területet irányoz 

elő.  

A hatályos magasabb szintű jogszabályok értelmében (FSZKT és BVKSZ) az „I-XVIII/KI-4” jelű 

övezetben lakás elhelyezése nem lehetséges. A PPVSZ 65. §-a azonban nem fogalmaz 

egyértelműen a fenti övezetben elhelyezhető funkciókkal kapcsolatban. A jogi 

egyértelműség biztosítása érdekében szükséges a PPVSZ rendelet pontosítása.  

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előirányzata:  

Az 50/2015 (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Településszerkezeti Tervében 

„Vi-2” intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területekként került meghatározásra, 

ugyanakkor a TSZT a „Gksz-2” gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területi 

besorolást is lehetségesnek tartja, ami a jelenlegi hasznosításnak is megfelelő besorolás.  

„Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) területfelhasználási 
egységbe egyrészt azok a gazdasági célú területek tartoznak, amelyek a város iparosodása során, 
jellemzően a XX. században alakultak ki, és a rendszerváltozást követően a környezetet terhelő tevé-
kenységeket új technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, másrészt az elővárosi zónában kialakuló 
új munkahelyi területek. Ide soroltak továbbá azok a logisztikai területek is, amelyek a koncentrált 
árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási területei, de közlekedési kapcsolatukat elsősor-
ban a közút adja. Ide tartoznak még az 1 ha területi nagyságrendet meghaladó elektromos 
alállomások és gázátadó állomások, valamint a komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is, így a 
város működtetésben is fontos a szerepük. A területen a vegyesség érdekében önálló – a saját tevé-
kenységhez tartozón kívül – általános irodafunkció is elhelyezhető, kereskedelmi és szolgáltató funk-
ció kivételesen lehetséges. Beépítési sűrűségük 1,0 - 2,0 közötti érték lehet.” 
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FOTÓK A TERÜLETRŐL 

 
7. ábra Péterhalmi út 8. számú terület az egykori iparvasút felől6 

 

8. ábra Péterhalmi út 8. számú terület főbejárata7 

 

6, 61. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások PPVSZ-ben történő 

pontosítása 

A 61. számú Kerületi Szabályozási Terv egy részterületére, a Péterhalmi út 8. szám alatt 

található területre (HRSZ 145200) 2009-ben készült szabályozási terv, ami a 42/2009 (XII.19.) 

önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra (2010. VI. 1-től hatályos). A szabályozási terv 

– többek között - módosította a korábbi övezeti besorolást „M- XVIII/2” munkahelyi 

övezetről „I-XVIII/KI-4” intézményi övezetre.  

A PPVSZ IV. fejezetében, a 61. számú Kerületi Építési Szabályzatra vonatkozó előírásoknál a 

korábbi munkahelyi övezetre, valamint az új intézményi területre (2010-től hatályos) 

vonatkozó előírások együtt szerepelnek. A hatályos szabályozási terv alapján munkahelyi 

övezet nem található a 61-es szabályozási terv területén. A szabályozási terv csupán erdő „E-

TG-XVIII/ÁLT”, lakó „L4-XVIII/NT-V” és intézményi „I-XVIII/KI-4” övezeteket tartalmaz. A fenti 

                                                           
6 Forrás: Google Street View 
7 Forrás: Google Street View 
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ellentmondás feloldása érdekében szükséges a IV. fejezetben, a hatályos tervekben szereplő 

övezetre vonatkozó előírások szerepeltetése.  

 „A 61. számú szabályozási terv területén 

Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca által határolt terület) 
1. A munkahelyi területen az építési helyen kívüli meglévő, de újonnan nem létesíthető építmények 
bővítéssel, ráépítéssel az érintett részen tovább nem fejleszthetőek. 
2. A munkahelyi terület telekhatárai mellett háromszintes védősávot kell telepíteni, kivételt képez 
ez alól a telekhatár mellett álló meglévő, megmaradó épületek területe. 
(Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. szám (145200 hrsz.) alatti terület)1 

1. A szabályozási tervlap szabályozási elemei 
1.1 Kötelezően betartandó szabályozási elemek: 

- tervezett szabályozási vonal, 
- építési övezet, övezet határa, 
- megszüntető jel, 
- javasolt belterület határa, 
- kötelezően kialakítandó zöldfelület, 
- tervezési terület határa. 

1.2. Tájékoztató szabályozási elemek: 
- javasolt magánút telekhatára 
- meglévő épület, 
- vasút védőtávolsága, 
- tervezési területen kívül ajánlott szabályozási vonal, 
- jelenlegi belterület határa. 
2. A szabályozási tervlap kiegészítő rendelkezései 

A beépítésre, telekalakításra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.1.Az előkert mérete a Péterhalmi út mentén min. 10,0 m, belső úthálózat mentén min. 5,0 m, a 
hátsókert mérete min. 10,0m. 
2.2. A kialakítható telek minimális szélessége 40,0 m. 
Közművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.3. A csapadékvíz elvezetést a területen belül szikkasztórendszer kiépítésével kell megoldani. 
Zöldfelületre és környezetvédelemre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.4. A telek Külső keleti körút menti területén a szabályozási terven jelölt helyen kötelezően 
kialakítandó zöldfelületen belül zajgátló műtárgyat kell elhelyezni. 
1 Beiktatta a 42/2009. (XII.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2010.VI.1-től” 
 

7, 98. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások PPVSZ-ben történő 

pontosítása 

A 6/2008 (II.26.) számú önkormányzati rendelettel módosítva lett a szabályozási tervlapon 

szereplő 156002/32-156002/37-es helyrajzi számú terülek övezetei besorolása. A PPVSZ IV. 

fejezetében a 2008-as rendeletmódosítás változtatásai nem lettek minden helyen javítva. A 

IV. fejezetben lévő előírásoknál még az „M-XVIII/6”-os övezet szerepel, ami azóta módosult 

„M-XVIII/2”-re. Az egyértelmű tájékoztatás és az ellentmondások feloldása érdekében 

szükséges a PPVSZ IV. fejezetében a szabályozási terv övezeti besorolásának változása 

alapján, a változások átvezetése, az „M-XVIII/6”-os övezet javítása „M-XVIII/2”-es 

besorolásra. 

A PPVSZ jelenleg az alábbiakat írja a 98-as számú szabályozási tervről: 

„98. számú szabályozási terv területén 
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(Budapest XVIII. kerület Halomi út külterületi szakasza – Budapest közigazgatási határa – a kül – 
belterületi határ által határolt tömb) 
1.1  
2. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal min. 50%-án épülethomlokzatnak kell 
állnia. 
3. Az L2/A-XVIII/Z-3, I-XVIII/KER-2 és M-XVIII/6 építési övezetek tervezési területre vonatkozó részén 
az épületek legmagasabb pontja max. 15,0 m lehet. 
4. Az I-XVIII/KER-2 építési övezet gépjármű kiszolgálása lakóterülettel határos közterületről nem 
megengedett.  
5. Az M-XVIII/6 és I-XVIII/KER-2 építési övezetben a beépítés feltétele az Üllői út felől a városhatárban 
tervezett út kiépülése és forgalomba helyezése. 
6. A szabályozási tervlapon jelölt telken belül kialakítandó védő zöldsáv területén háromszintes, 
alacsony cserje-, magas cserje -, valamint lombkoronaszinttel képzett növényzetet kell kialakítani és 
fenntartani. 
7. A szabályozási tervlapon beültetési kötelezettséggel jelölt területsávon háromszintes, alacsony 
cserje-, magas cserje -, valamint lombkoronaszinttel képzett növényzetet kell kialakítani és 
fenntartani. A növényzet eltelepítését a használatbavételi engedély megkéréséig be kell fejezni. 
8.2 A szabályozási tervlapon jelölt zajvédő létesítmény létesítése abban az esetben szükséges, ha az 
M-XVIII/6 övezetben tervezett funkció zajterhelése a mindenkor hatályos rendelet szerinti üzemi 
létesítményektől származó zaj terhelési határértékét meghaladja. A zajvédő létesítmény létesítése 
csak zajvédelmi méretezésen alapuló terv alapján lehetséges.” 
 

6/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rende-
let: 

„9. § A Rendelet 3. számú melléklete a kerület hatályos szabályozási terveit ábrázoló térképek 98. 
számú tervlapja a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlap kivonat szerint mó-
dosul.” 
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8, PPVSZ kerítésre vonatkozó előírásai 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának 13.§ (4) 

bekezdésében a kerítésekre vonatkozó előírások pontosítása javasolt. Jelenleg a szabályzat 

törzsszövege nem szabályozza egyértelműen a kerítések áttörtségére vonatkozó előírásokat, 

azaz, hogy saroktelki és nem saroktelki ingatlanok esetén pontosan milyen előírások a 

mérvadók. Ezzel együtt a 91. §-ban felsorolt fogalmak között megjelenik az áttört kerítés 

fogalma, ahol további betartandó paramétereket vezet be.  

PPVSZ kerítésekre vonatkozó előírásai az alábbiak:  

„13. § (1) A BVKSZ 11. § (1)-(6) bekezdéseinek rendelkezéseit az e §-ban foglalt kiegészítésekkel és 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) Hagyományosan kialakult, általánosan elterjedt, az érintett céget jellemző „standard” színhaszná-
latú épület, építmény csak akkor helyezhető el, ha 

a) a tervezett épület, építmény a települési környezetbe illeszkedik, illetve  
b) a települési környezet megújításával a létesítmény használatba vételéig a környezetbe illesz-
kedés konfliktusa igazolhatóan feloldható. 

(3) A portálok, árubemutató szekrények, reklámhordozók kialakításánál, postaláda, bankautomata 
elhelyezésénél az épület architektúrájához kell alkalmazkodni, azokat az épülethomlokzat arányaihoz 
– ritmusához, anyaghasználatához és színezéséhez illeszkedő módon kell megvalósítani. 
(4) A (2) bekezdésben leírtakat kell alkalmazni az utcai kerítések kialakításánál is. Tömör kerítés csak 
környezetvédelmi szempontból indokolt esetben, illetve tömegközlekedéssel terhelt utak mentén he-
lyezhető el, kivéve ha építési övezeti, övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. Magassága nem 
lehet nagyobb 2,00 m-nél, kivéve a Borics Pál utca, Május 1. tér és a vasúti terület között, ahol a kerí-
tést helyettesítő zajvédő fal magassága maximum 2,5 méter lehet. Saroktelek kerítése - a közlekedés-
biztonság fenntarthatósága érdekében – legalább a saroktól mért 5 m-en belül csak áttört kivitelben 
készülhet, a kerítés átláthatósága növényzet telepítésével sem korlátozható.” 
 

A 91. §- fogalmai között megtalálható az áttört kerítésre vonatkozó előírás: 

„Áttört kerítés: amelynek legalább 50%-a szabad, átlátható felülettel készül és a lábazata legfeljebb 
50 cm magas.” 

 

9, PPVSZ gépjárműtárolókra vonatkozó előírásainak pontosítása 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának 37.§ (13)-(14) 

bekezdésében valamint a IV. fejezet 91.§-ban a legutóbbi módosítás kapcsán bevezetett 

nyitott gépjárműtárolókra vonatkozó előírások pontosítása javasolt.  

A nyitott gépjárműtárolókra vonatkozó fogalom meghatározása és a gépjármótárolók 

létesítésének módjaira vonatkozó előírások nem értelmezhető egyértelműen a mindennapi 

építéshatósági és főépítészi munka során. A szabályzat nem fogalmaz teljesen egyértelműen 

a nyitott gépjárműtároló szerkezeti megjelenését illetően, illetve a tárolók számára történő 

helybiztosítás tekintetében.  

A PPVSZ gépjárműtárolókra vonatkozó előírásai az alábbiak:  
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„37. §  
(13) Az új lakóépület esetén a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépkocsik elhelyezését 
az épülettel egybeépítetten kialakított zárt vagy nyitott gépjárműtárolókban kell biztosítani. A nyitott 
gépjárműtárolónak építészeti és településképi szempontból egyaránt illeszkednie kell az épülethez.  
(14) Új épület építése esetén amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű 
elhelyezésére nyitott gépjárműtároló vagy felszíni parkoló kerül kialakításra a telek legnagyobb be-
építettsége alapján számított beépíthető alapterület - kivéve, ha a nyitott gépjárműtároló területe 
beleszámít a telek beépített területébe - lakásonként 25 m2-vel csökken, a lakásszám szerint kötele-
zően elrendelt személygépjármű tárolók épületben történő elhelyezésének biztosíthatósága érdeké-
ben. „ 
 
 

„VI. FEJEZET  
Fogalom-meghatározások  
91. § E rendelet alkalmazásában: 
…….43. Nyitott gépjárműtároló: épülettel egybeépítetten kialakított legfeljebb 20 m2 vízszintes vetü-
letű, fedett, de szerkezetében minden oldalról nyitott, gépjárműtárolásra szolgáló építmény épít-
ményrész.” 
 

10, PPVSZ „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű építési övezetre vonatkozó előírásainak pontosítá-
sa 
 

A városrendezési szabályzat 35. §-ban az „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű építési övezetre vo-
natkozó szabályok (1) bekezdésben található előírásának pontosítása szükséges.  
A szabályzat (1) bekezdése az övezetekre vonatkozó építési hely paramétereit határozza 
meg. A felsorolt övezetek azonban szabályozási tervek által érintett területeken is megtalál-
hatóak, ahol a szabályozási terv esetenként speciális előírásokat ír elő, mint amit a PPVSZ 
általános építési helyre vonatkozó előírásai tartalmaznak jelen paragrafusban.  
Erre példa az „L2/A-XVIII/Z-3” jelű építési övezet amire a 98. számú Kerületi Építési Szabály-
zat 5m-ben határozza meg az építési hely határait, a PPVSZ általános 3 m ill. 6 m-ével szem-
ben. 
 
11, PPVSZ 19. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírásai 

  
A PPVSZ IV. fejezetében az egyes szabályozási tervekre vonatkozó speciális előírásoknál a 19. 
számú, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területénél található előírások javítása 
szükséges. A szabályzat telekalakításra vonatkozó rendelkezéseinél hibásan szerepel az „elvi 
telekalakítási engedélyezési eljárás”. 
A PPVSZ 19. szabályozási tervének telekalakításra vonatkozó speciális előírásai jelenleg a 
következők: 
 
„8. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések 
8.1. A területen a szabályozási terven jelölt magánút nyomvonalaktól, és javasolt telekhatároktól 
10%-nál nagyobb mértékben eltérő telekalakítás, csak egy legalább magánutak és/vagy 
övezethatárok által határolt területegységre elkészített telekalakítási terv és elvi telekalakítási 
engedélyezési eljárás alapján lehetséges.” 

 



Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 

25 

 

 
2. ábra Részlet a 98.számú Kerületi Szabályozási Tervből 

A szabályzat egyértelmű értelmezése érdekében szükséges PPVSZ-ben a meglévő szabályo-
zási tervekre hivatkozni. A fenti övezetekre vonatkozó jelenlegi előírások az alábbiak:  
 
„35. § L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3, L2/A-XVIII/Z-4 építési övezet 
(1)Az építési hely meghatározása a L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3 építési övezetek esetén: 

a) az előkert mérete: 3,0 m 
b) a hátsókert mérete: 6, 0 m.” 

 

12, PPVSZ L4-XVIII/A alapintézményi területeire vonatkozó paraméterek 

 

A helyi szabályzat 52.§-a tartalmazza az alapintézményi területekre vonatkozó 

határértékeket. Az alapintézményi területeknél a beépítési módot szabadonálló, ikres, 

zártsorú és kialakult formában határozza meg, az alábbi módon: 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény- 
magasság 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

L4-XVIII/A 2000 m2 Sz, I, Z, 
Kialakult 50% 50% 3,0 m 7,5 m 25%  1,0 m2/m2 

 

A beépítési mód ezen formában történő meghatározása nem egyértelmű, ugyanakkor az (5) 
bekezdés az alábbiakat írja elő:  
 
„(5) Az alapintézményi épületek beépítési módját esetenként a környező beépítéshez való illeszkedés 
alapján kell meghatározni.” 
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Az alapintézményi területek sajátságok beépítési lehetőségeik miatt, javasolt a beépítési 
mód kialakult állapothoz történő igazítása, azaz nem szükséges a szabadon álló, ikres és 
zártsorú módok megkötése a táblázatban.  
 



4, ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1, Budapest XVIII. kerület Fülek utca 2. (159264/5 HRSZ, 159264/1 HRSZ) számú telek  

Az óvodai funkciókat ellátó 159264/1-es helyrajzi számú telek tévesen lakóövezetbe lett 

sorolva a PPVSZ övezeti tervének készítésekor. A Fővárosi Szabályozási Kerettervben 

foglaltakkal való jogszabályi ellentmondás feloldása végett szükséges a PPVSZ 1. mellékletét 

képző övezetei terv módosítása.  

A jelenlegi használat és a fővárosi szintű tervekkel való összhang megteremtése érdekében 

javasolt a 159264/1HRSZ-ú terület átsorolása „L4-XVIII/AT-E” jelű lakóövezetből, „I-

XVIII/KI” jelű övezetbe.  

Az átsorolás után a 150002-es helyrajzi számú területre is a PPVSZ alábbi paraméterei 

vonatkoznak: 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti  

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény-
magasság 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

I-XVIII/KI 2000 m2 Szabadon 
álló 

50 % 45 % 4,5 m 12,0 m 40% 1,5 m2/ m2 

 
 

 

10. ábra A PPVSZ övezeti térképének változása 

 

2, Budapest XVIII. kerület Kispesti Erőmű területe, 6. számú Kerületi Szabályozási Terv 

előírásai  

A Kispesti Erőmű területére vonatkozó, 6. számú Kerületi Szabályozási Tervben szereplő 

övezeti és telekalakítási előírások pontosítása, és a szabályozási tervlapon szereplő előírások 

PPVSZ-ben történő szerepeltetése szükséges.  

A 6. számú KSZT előírásainak egy a feltételes övezetmódosításra vonatkozó előírásokkal 

történő kiegészítése, a Nefelejcs utca és az Alsó Erdősor menti területek telekalakítás esetén 



Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 

28 

 

történő „M-XVIII/4”-es övezetbe történő átsorolása érdekében. Eszerint a szabályozási 

tervben az övezet módosulásának előfeltétele a javasolt telekalakítások megtörténte, 

amennyiben azonban nem jön létre a telekalakítás, úgy az eredetileg meghatározott „IP-ET-

XVIII” jelű övezet és az annak megfelelő előírások érvényesek a területre. A fenti előírás a 

szabályozási tervlapon valamint a dokumentáció alátámasztó javaslatában szerepel.  

A fenti javaslatot a 2000-ben elfogadott 6. számú KSZT javasolta, azonban ezek 

egyértelműen nem lettek a PPVSZ-ben rögzítve. Javasolt a feltételes övezetmódosításra 

vonatkozó megállapítás a PPVSZ IV. fejezetében, a 6. számú szabályozási terv területén lévő 

megállapítások közé beilleszteni.  

A kiegészítés szükséges a fővárosi és kerületi szabályozás összhangjának megteremtése, és a 

jogbizonytalan helyzet feloldása érdekében.  

Az alábbiakban pirossal szerepel a PPVSZ hatályos szövegében javasolt kiegészítés. 

 
„ A 6. számú szabályozási terv területén 
(Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 2. sz. alatti Kispesti Erőmű telephelye és környékének 
szabályozási terve) 
1. A terv szerinti irányadó szabályozási vonal fogalom-meghatározása: A fővárosi közlekedés-
fejlesztési tervekben szereplő, távlati útfejlesztés számára kiszabályozandó közterületek javasolt 
határa. Figyelembe veszi a főváros által tervezett szabályozási szélességeket, a későbbi közlekedési 
tervek során azonban a szélessége és a nyomvonala pontosítható.  
2.a Meglévő, megmaradónak jelölt épület felújítása, tetőtérbeépítése, akkor is történhet, ha nem 
vagy csak részben helyezkedik el a kijelölt építési helyen belül. Az épület bővítése, illetve bontását 
követő átépítése csak a kijelölt építési helyen belül történhet. 
2.b Az M-XVIII/4 jelű építési övezet alkalmazásának feltétele: A szabályozási tervben szereplő M-
XVIII/4 (munkahelyi) építési övezet alkalmazásának a feltétele, a szabályozási tervben javasolt 
telekalakítás megvalósítása. A szabályozási terv szerint megvalósult telekalakítás esetén a 
leválasztott kisebb építési telekre, telkekre az M-XVIII/4 (munkahelyi) építési övezet előírásait kell 
alkalmazni. Amennyiben nem jön létre a szabályozási terv szerinti telekmegosztás, annyiban a 
teljes területre a jelenlegi (IP-ET/XVIII) építési övezetnek megfelelő előírások az érvényesek.  
3. A távlati közlekedési fejlesztési elképzelések miatt megjelölt területen olyan építmény, létesítmény 
nem helyezhető el, amely a tervezett út kiépítését, szélesítését a későbbiekben megakadályozhatná. 
4. Bontandó épületek, melyek elbontása az erőmű a kötelezően előírt, telekhatár menti védőzöld 
kialakítása érdekében szükséges. Helyükön, az észak-nyugati telekhatár mentén a terven jelölt 
védőzöldet már a tervezett gázturbina-építés megkezdésekor ki kell alakítani. 
5. Bontásra javasolt épületekben csak állagmegóvási építési tevékenység folytatható. 
5. Az M-XVIII/4 építési övezetben csak olyan tevékenység végezhető, amelynek gépjárműforgalma 3,5 
tonnánál kisebb tömegű gépjárművel lebonyolítható.  
7. Az M-XVIII/4 építési övezetben az előírásoknak megfelelő mértékű zöldfelületeket a szabályozási 
terven jelölt helyen, a telekhatár mentén, többszintes (fa- és cserjeszint) növénytelepítéssel védelmi 
célú zöldsávként kell megvalósítani és fenntartani. 
8. A Lakatostelepi tónak nevezett volt bányagödör – amely jelenleg a felszíni és a felszín alatti vizekkel 
(talajvíz és rétegvíz) táplált vízállásos terület, vizes élőhely – a szükséges szakhatósági engedélyek 
megléte esetén záportározóként hasznosítható. A lemélyült terület felé csak szennyeződéstől mentes 
csapadékvíz vezethető el. 
9. A Lakatostelepi tó mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élőhelyek 
védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A meder vízrendezését a meglévő értékek 
védelmét lehetővé tevő mérnökbiológiai-műszaki megoldásokkal kell megvalósítani.” 
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3, Budapest XVIII. kerület Ráday u. 112-es számú terület (HRSZ: 154447/10)  

A szabályozási tervek és az övezeti terv összhangjának megteremtése és az FSZKT lapján 

szereplő keretövezettel való összhang biztosítása érdekében. Szükséges a PPVSZ övezeti 

tervén az övezeti jel javítása „KL-VA-XVIII/M” jelű vasúti területből, „M-XVII/4”-es 

munkahelyi területre. 

A PPVSZ 75. § - ának a munkahelyi „M”-es övezetekre vonatkozó táblázatának kiegészítése 

javasolt a 99. számú Kerületi Szabályozási Tervben megjelölt a 154447/10-es helyrajzi számú 

területre vonatkozó paraméterekkel. A szóban forgó paraméterek az „M-XVIII/7” jelű 

övezetként kerülnek be a helyi szabályozásba.  

A kiegészítés a PPVSZ – en belüli ellentmondások feloldása érdekében és a biztos 

jogalkalmazás érdekében szükséges és javasolt.  

Az alábbiakban pirossal szerepel a hatályos PPVSZ javasolt kiegészítése. 

A változásokat a hatályos övezeti terven és a szabályozási terven is módosítani kell.  

„75. § M-XVIII/1, M-XVIII/2, M-XVIII/3, M-XVIII/4 és M-XVIII/5, M-XVIII/6, M-XVIII/7, M-XVIII/R építési 
övezet 

Az építési övezetben az alábbi határértékeket kell alapul venni: 

Építési övezet 
Kialakítható 

legkisebb telek 
Beépítési 

mód 

Terepszint 
alatti  

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény-
magasság 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

M-XVIII/1 1500 m2 
Szabadon 

álló 
50 % 

45 % 
55 %R 
60 %ID 

3,5 m 12,0 m 
25 % 

20 %ID 
1,5 m2/ m2 
2,0 m2/ m2 

M-XVIII/2 2000 m2 
Szabadon 

álló 
45 % 45 % 6,0 m 20,0 m 25 % 2,4 m2/ m2 

M-XVIII/3 1500 m2 Zártsorú 50 % 45 % 3,5 m 7,5 m 25 % 1,2 m2/ m2 

M-XVIII/4 3000 m2 
Szabadon 

álló 
25 % 45 % 3,5 m 7,5 m 25 % 1,2 m2/ m2 

M-XVIII/5 5000 m2 
Szabadon 

álló 
50 % 45 % 3,5 m 16,0 m 25 % 1,8 m2/ m2 

M-XVIII/6 5000 m2 
Szabadon 

álló 
45 % 45 % 3,5 m 10,5 m 25% 1,5 m2/ m2 

M-XVIII/7 1500 m2 
Szabadon 

álló 
45% 45% 3,5 6 m 25% 1,0 m2/m2 

M-XVIII/R** 1500 m2 
Szabadon 

álló 
75% 45%,55%* 4,5 m 20,0 m 25% 2,4 m2/m2 

ID intézményi dominancia esetén 
* állandósult raktárfunkció esetén 

** rehabilitálandó terület” 
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11. ábra A PPVSZ övezeti térképének változása  

4, Budapest XVIII. kerület Vasvári Pál utca 16b (HRSZ 150002) 

A Vasvári Pál utca 16 a (HRSZ 150000) és 16 b (HRSZ 150002) számú telek a Bókay Árpád 

Általános Iskola tulajdonában lévő telkek, ahol domináns intézményi rendeltetés fejlesztése 

érdekében szükséges az „L4-XVIII/AT-E” jelű apró telkes-előkertes lakóövezetből a 150002-

es helyrajzi számú telek átsorolása „L4-XVIII/A”-jelű alapintézményi övezetbe.  

Az átsorolást az FSZKT lehetővé teszi, mivel mindkét telek azonos „L4”-es keretövezetben 

található. A telekalakítás már folyamatban van (telekösszevonás) aminek értelmében egy 

telek nem kerülhet 2 különböző övezetbe. Az övezeti átsorolás a PPVSZ övezetein belül 

történik és csupán az 1. mellékletben lévő övezeti tervet érinti.  

Az átsorolás után a 150002-es helyrajzi számú területre is a PPVSZ alábbi paraméterei 

vonatkoznak: 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 
telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 
beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény- 
magasság 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 
mutató 

L4-XVIII/A 2000 m2 Sz, I, Z, 
Kialakult 50% 50% 3,0 m 7,5 m 25%  1,0 m2/m2 

 

 

            

12. ábra A PPVSZ övezeti térképének változása 
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5, Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. (HRSZ 145200) 

A Péterhalmi út 8. szám alatt található terület jelenleg a helyi és a fővárosi szabályok 

értelmében is „I” Intézményi övezetbe tartozik, azonban az Fővárosi Szabályozási Keretterv 

kizárja a lakófunkciót a területen, míg a helyi szabályozás egyértelműen nem zárja ki lakás 

létesítését az övezetben.  

A PPVSZ-ben az FSZKT előírásainak megfelelően a lakófunkció egyértelmű kizárása a 

megfelelő jogalkalmazás, a jogegyenlőség érdekében és a felettes jogszabályban foglaltaknak 

való maradéktalan megfelelés érdekében javasolt. A módosítás a 2015. március 17-én 

hatályos Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. 

Kgy. rendeletnek, valamint a 2015. március 17-én hatályos Fővárosi Szabályozási Kerettervről 

szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendeletnek való megfelelés miatt szükséges. 

Javasoljuk a PPVSZ 65. §-ának kiegészítését, az „I-XVIII/KI-4” jelű övezet előírásainak 

pontosítása érdekében.  

A 2010. évi CXXX. a jogalkotásról szóló törvény értelmében, valamint a jogbiztonság 

érdekében, illetve a helyi jogszabályok ellentmondás mentessége miatt szükséges a PPVSZ és 

a vonatkozó településrendezési eszközök egyértelmű összhangjának megteremtése.  

A javaslat a piros színnel került kiemelésre az idézett PPVSZ § - ban. 

„27. Az I jelű intézményterületek építési övezetei 
65. § Intézményterületek általános előírásai 
(1) A kerület intézményi övezeteiben a BVKSZ 36-38. §, valamint a 40-41. § rendelkezéseit az e §-ban 
foglalt eltéréssel és kiegészítéssel kell alkalmazni. 
(2) Az intézményi építési övezetekben lakófunkció az épületek földszintjét kivéve a (3) és (4) és (5) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével létesíthető. Amennyiben az épületek földszinti területe – 
megállapodás alapján – részben vagy egészben közhasználatra átadott területként valósul meg, a 
BVKSZ 40. § (4) bekezdése szerint növelhető a szintterületi mutató értéke. 
(3) Az intézményterületbe sorolt, de túlnyomórészt lakóépületekkel beépített területen lakóépület 
elhelyezése során - ha azt más előírás nem zárja ki - a földszinten is létesíthető lakás. Ez esetben a 
telek beépítettsége a kertvárosias lakóterület azonos méretű telkeire előírt mértéket nem haladhatja 
meg. 
(4)3 Az intézményterületbe sorolt, de túlnyomórészt lakóépületekkel beépített területen, 3000 m2-nél 
kisebb telkek épületein, lakó rendeltetéshez kapcsolódó vagy annak létrehozására irányuló építési 
tevékenység kizárólag a jelenleg meglévő épülettömegen belül lehetséges. 
(5) Lakófunkció az „I-XVIII/KI-4” jelű építési övezetben nem helyezhető el.” 
 

6, 61. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások PPVSZ-ben történő 

pontosítása 

A szabályozási terv területén már megszűnt munkahelyi övezet előírásainak törlése javasolt, 

mivel a Péterhalmi út 8. szám alatt lévő terület (HRSZ 145200)„M-XVIII/2”-es munkahelyi 

övezetből „I-XVIII/KI-4”-es intézményi övezetbe lett átsorolva a 42/2009 (XII.19.) 

önkormányzati rendelettel, így azok érvényüket vesztették.  
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A változás nem került javításra a PPVSZ-ben így szükséges a már hatályon kívül helyezett 

előírások törlése, az ellentmondás mentes jogszabályi környezet és az egyértelmű 

jogalkalmazás biztosítása érdekében.  

Az alábbiakban pirossal került kiemelésre a törlésre javasolt szövegrész a PPVSZ hatályos 

szövegében. 

„ A 61. számú szabályozási terv területén 
Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca által határolt terület) 
1. A munkahelyi területen az építési helyen kívüli meglévő, de újonnan nem létesíthető építmények 
bővítéssel, ráépítéssel az érintett részen tovább nem fejleszthetőek. 
2. A munkahelyi terület telekhatárai mellett háromszintes védősávot kell telepíteni, kivételt képez 
ez alól a telekhatár mellett álló meglévő, megmaradó épületek területe. 
(Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. szám (145200 hrsz.) alatti terület) 

2. A szabályozási tervlap szabályozási elemei 
1.1 Kötelezően betartandó szabályozási elemek: 

- tervezett szabályozási vonal, 
- építési övezet, övezet határa, 
- megszüntető jel, 
- javasolt belterület határa, 
- kötelezően kialakítandó zöldfelület, 
- tervezési terület határa. 

1.2. Tájékoztató szabályozási elemek: 
- javasolt magánút telekhatára 
- meglévő épület, 
- vasút védőtávolsága, 
- tervezési területen kívül ajánlott szabályozási vonal, 
- jelenlegi belterület határa. 
3. A szabályozási tervlap kiegészítő rendelkezései 

A beépítésre, telekalakításra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.1.Az előkert mérete a Péterhalmi út mentén min. 10,0 m, belső úthálózat mentén min. 5,0 m, a 
hátsókert mérete min. 10,0m. 
2.2. A kialakítható telek minimális szélessége 40,0 m. 
Közművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.3. A csapadékvíz elvezetést a területen belül szikkasztórendszer kiépítésével kell megoldani. 
Zöldfelületre és környezetvédelemre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.4. A telek Külső keleti körút menti területén a szabályozási terven jelölt helyen kötelezően 
kialakítandó zöldfelületen belül zajgátló műtárgyat kell elhelyezni.“ 
 

7, 98. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírások PPVSZ-ben történő 

pontosítása 

Az egyértelmű tájékoztatás és a jogszabályok ellentmondás mentességének biztosítása 
érdekében szükséges a PPVSZ IV. fejezetében - 6/2008 (II.26.) sz. önkormányzati rendeletben 
foglaltaknak megfelelően, valamint a szabályozási terv övezeti besorolásának változása 
alapján-, a változások átvezetése. Az „M-XVIII/6”-os övezet javítása „M-XVIII/2”-es 
besorolásra. 
A tervezett módosítás a hatályos PPVSZ szövegében pirossal kerül bemutatásra. 
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„98. számú szabályozási terv területén 
(Budapest XVIII. kerület Halomi út külterületi szakasza – Budapest közigazgatási határa – a kül – 
belterületi határ által határolt tömb) 
1. 
2. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal min. 50%-án épülethomlokzatnak kell 
állnia. 
3. Az L2/A-XVIII/Z-3, I-XVIII/KER-2 és M-XVIII/6 M-XVIII/2 építési övezetek tervezési területre 
vonatkozó részén az épületek legmagasabb pontja max. 15,0 m lehet. 
4. Az I-XVIII/KER-2 építési övezet gépjármű kiszolgálása lakóterülettel határos közterületről nem 
megengedett.  
5. Az M-XVIII/6 M-XVIII/2 és I-XVIII/KER-2 építési övezetben a beépítés feltétele az Üllői út felől a 
városhatárban tervezett út kiépülése és forgalomba helyezése. 
6. A szabályozási tervlapon jelölt telken belül kialakítandó védő zöldsáv területén háromszintes, 
alacsony cserje-, magas cserje -, valamint lombkoronaszinttel képzett növényzetet kell kialakítani és 
fenntartani. 
7. A szabályozási tervlapon beültetési kötelezettséggel jelölt területsávon háromszintes, alacsony 
cserje-, magas cserje -, valamint lombkoronaszinttel képzett növényzetet kell kialakítani és 
fenntartani. A növényzet eltelepítését a használatbavételi engedély megkéréséig be kell fejezni. 
8. A szabályozási tervlapon jelölt zajvédő létesítmény létesítése abban az esetben szükséges, ha az M-
XVIII/6 M-XVIII/2 övezetben tervezett funkció zajterhelése a mindenkor hatályos rendelet szerinti 
üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékét meghaladja. A zajvédő létesítmény 
létesítése csak zajvédelmi méretezésen alapuló terv alapján lehetséges. 

 

8, PPVSZ kerítésre vonatkozó előírásainak pontosítása 

A PPVSZ 13.§-ában a kerítésekre vonatkozó előírások pontosítása szükséges. A 91. §-ban 

bevezetett áttört kerítés fogalom új paramétereket vezet be, amelyek betartása szükséges a 

kerületben kerítések építése esetében. A fogalomhoz tartozó pontos paraméterek, miszerint 

50%-ban áttörtnek és legfeljebb 50 cm-es lábazattal kell készülnie a kerítésnek a PPVSZ VI. 

fejezetének fogalom-meghatározásai között található. 

Jelen paragrafus módosítása a saroktelken és a nem saroktelken létesítendő kerítések 

módját egyértelműsíti a jogszabály egyértelműsítése érdekében.  

A javasolt módosítás a PPVSZ jelenleg hatályos szövegébe pirossal került beemelésre.  
 
„13. § (1) A BVKSZ 11. § (1)-(6) bekezdéseinek rendelkezéseit az e §-ban foglalt kiegészítésekkel és 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) Hagyományosan kialakult, általánosan elterjedt, az érintett céget jellemző „standard” színhaszná-
latú épület, építmény csak akkor helyezhető el, ha 

a) a tervezett épület, építmény a települési környezetbe illeszkedik, illetve  
b) a települési környezet megújításával a létesítmény használatba vételéig a környezetbe illesz-
kedés konfliktusa igazolhatóan feloldható. 

(3) A portálok, árubemutató szekrények, reklámhordozók kialakításánál, postaláda, bankautomata 
elhelyezésénél az épület architektúrájához kell alkalmazkodni, azokat az épülethomlokzat arányaihoz 
– ritmusához, anyaghasználatához és színezéséhez illeszkedő módon kell megvalósítani. 

(4) A (2) bekezdésben leírtakat kell alkalmazni az utcai kerítések kialakításánál is. Tömör kerítés csak 
környezetvédelmi szempontból indokolt esetben, illetve tömegközlekedéssel terhelt utak mentén 
helyezhető el, kivéve ha építési övezeti, övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. Magassága nem 
lehet nagyobb 2,00 m-nél, kivéve a Borics Pál utca, Május 1. tér és a vasúti terület között, ahol a 
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kerítést helyettesítő zajvédő fal magassága maximum 2,5 méter lehet. A kerítés – saroktelek 
esetében is - áttört kivitelben létesíthető, a kerítés átláthatósága növényzet telepítésével sem 
korlátozható. Saroktelek kerítése - a közlekedésbiztonság fenntarthatósága érdekében – legalább a 
saroktól mért 5 m-en belül csak áttört kivitelben készülhet, a kerítés átláthatósága növényzet 
telepítésével sem korlátozható.” 

 
9, PPVSZ gépjárműtárolókra vonatkozó előírásainak pontosítása 

A PPVSZ nyitott gépjárműtárolókra vonatkozó fogalom meghatározása, valamint a 
gépjármótárolók létesítésének módjaira vonatkozó előírások nem értelmezhető 
egyértelműen a rendelet 37. §-ában valamint a IV. fejezet fogalommeghatározásai között. 
A megfelelő tájékoztatás és a jogszabályok egyértelműségének biztosítása érdekében java-
solt a PPVSZ 37. §-ának (13)-(14) valamint a 91.§ nyitott gépjárműtárolóra vonatkozó foga-
lom meghatározásának pontosítása.  
Javasolt a „nyitott gépjárműtároló” kifejezés javítása „fedett-nyitott gépjárműtárolóra”, va-
lamint a (14) bekezdés kötelezően elrendelt személygépjármű elhelyezésére vonatkozó a 
beépítettségbe történő beszámítás mértékéről és módjáról szóló rendelkezésének pontosí-
tása.  
A tervezett módosítás a hatályos PPVSZ szövegében pirossal kerül bemutatásra. 
 
 

37.§…… 
(13) Az új lakóépület esetén a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépkocsik elhelyezését 
az épülettel egybeépítetten kialakított zárt vagy fedett-nyitott gépjárműtárolókban vagy a (14) be-
kezdésben meghatározott feltétellel felszíni parkolóval kell biztosítani. A nyitott gépjárműtárolónak 
építészeti és településképi szempontból egyaránt illeszkednie kell az épülethez.  
(14) Új épület építése esetén amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű 
elhelyezésére nyitott gépjárműtároló, vagy felszíni parkoló kerül kialakításra a telek legnagyobb 
beépítettsége alapján számított beépíthető alapterületet - kivéve, ha a nyitott gépjárműtároló teljes 
területe beleszámít a telek beépített területébe - lakásonként bruttó 25 m2-rel csökkenteni kell, a 
lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű tárolók épületben történő későbbi elhelye-
zésének biztosíthatósága érdekében.” 
 
valamint,  
 
„VI. fejezet 
Fogalom-meghatározások 
91. § E rendelet alkalmazásában 
……43. Fedett-nyitott gépjárműtároló: épülettel egybeépítetten kialakított legfeljebb 20 m2 vízszintes 
vetületű, fedett, de szerkezetében minden oldalról nyitott, gépjárműtárolásra szolgáló építmény 
építményrész.” 

 
 
10, PPVSZ „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű építési övezetre vonatkozó előírásainak pontosítá-
sa 
 

A városrendezési szabályzat 35. §-ban az „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű építési övezetre vo-
natkozó szabályok (1) bekezdésben található előírásának pontosítása szükséges.  
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A szabályzat (1) bekezdése az építési hely paramétereit határozza meg. A felsorolt övezetek 
azonban szabályozási tervek által érintett területeken is megtalálhatóak, ahol a szabályozási 
terv esetenként speciális előírásokat ír elő, mint amit a PPVSZ általános építési helyre vonat-
kozó előírásai tartalmaznak jelen paragrafusban. A helyi szabályzat megfelelő értelmezése és 
az egyértelmű tájékoztatás érdekében szükséges a PPVSZ 35. §-ának (1) bekezdésében hivat-
kozni a meglévő szabályozási tervek esetenként eltérő előirányzatára is.  
 
A tervezett módosítás a hatályos PPVSZ szövegében pirossal kerül jelölésre.  
 
„35. § L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3, L2/A-XVIII/Z-4 építési övezet 
(1)Az építési hely meghatározása az L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3 építési övezetek esetén, ahol a 
szabályozási terv építési helyet nem jelöl ott: 

a) az előkert mérete: 3,0 m 
b) a hátsókert mérete: 6, 0 m.” 

 
11, PPVSZ 19. számú Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó előírásai 

  
A PPVSZ IV. fejezetében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére vonatkozó 
speciális szabályok esetében javítás szükséges. A 8.1. pontban a telekalakításra vonatkozó 
rendelkezéseknél hibásan szerepel az „elvi telekalakítási engedélyezési eljárás”, mivel az 
ilyen típusú eljárás a szabályozási terv készítése óta eltelt időben megszűnt. A jelenlegi elő-
írás a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes, ezért szükséges a magasabb szintű jogsza-
bályban szabályozott előírás törlése. 
A tervezett módosítás a hatályos PPVSZ szövegében pirossal kerül bemutatásra. 
 
„8. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések 
8.1. A területen a szabályozási terven jelölt magánút nyomvonalaktól, és javasolt telekhatároktól 
10%-nál nagyobb mértékben eltérő telekalakítás, csak egy legalább magánutak és/vagy 
övezethatárok által határolt területegységre elkészített telekalakítási terv és elvi telekalakítási 
engedélyezési eljárás alapján lehetséges.” 

 
12, PPVSZ L4-XVIII/A alapintézményi területeire vonatkozó paraméterek 

 

A helyi szabályzat 52.§-a az alapintézményi területekre vonatkozó határértékeket és 

előírásokat tartalmazza. Az építési övezetben megengedett beépítési mód meghatározása 

nem egyértelmű, így javasolt annak a paragrafus (2) bekezdésében lévő táblázatában 

történő korrigálása.  

A tervezett módosítás a hatályos PPVSZ szövegében pirossal kerül bemutatásra. 
 

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

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény- 
magasság 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

L4-XVIII/A 2000 m2 
Sz, I, Z, 

Kialakult 
50% 50% 3,0 m 7,5 m 25%  1,0 m2/m2 

„ 
„(5) Az alapintézményi épületek beépítési módját esetenként a környező beépítéshez való illeszkedés 
alapján kell meghatározni.” 



5, JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – Rendelet-tervezet 
1. melléklet: Rendelet-tervezet 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 

 Képviselő–testületének 

…/2016. (….) önkormányzati rendelete  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló  

60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

következőket rendeli el:  

1. § Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: PPVSZ) 13. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(4) A (2) bekezdésben leírtakat kell alkalmazni az utcai kerítések kialakításánál is. Tömör kerítés csak 
környezetvédelmi szempontból indokolt esetben, illetve tömegközlekedéssel terhelt utak mentén 
helyezhető el, kivéve ha építési övezeti, övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. Magassága nem 
lehet nagyobb 2,00 m-nél, kivéve a Borics Pál utca, Május 1. tér és a vasúti terület között, ahol a 
kerítést helyettesítő zajvédő fal magassága maximum 2,5 méter lehet. A kerítés – saroktelek 
esetében is - áttört kivitelben létesíthető, a kerítés átláthatósága növényzet telepítésével sem 
korlátozható.” 
 

2. § A PPVSZ 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„35. § L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3, L2/A-XVIII/Z-4 építési övezet 
(1) Az építési hely meghatározása a L2/A-XVIII/Z-2, L2/A-XVIII/Z-3 építési övezetek esetén, ahol a 
szabályozási terv építési helyet nem jelöl: 

a) az előkert mérete: 3,0 m 
      b) a hátsókert mérete: 6, 0 m.” 

 

3. § A PPVSZ 37. § (13)-(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(13) Az új lakóépület esetén a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépkocsik elhelyezését 
az épülettel egybeépítetten kialakított zárt vagy fedett-nyitott gépjárműtárolókban vagy a (14) 
bekezdésben meghatározott feltétellel felszíni parkolóval kell biztosítani. A gépjárműtárolónak 
építészeti és településképi szempontból egyaránt illeszkednie kell az épülethez. 
(14) Új épület építése esetén amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű 
elhelyezésére felszíni parkoló kerül kialakításra a telek legnagyobb beépítettsége alapján számított 
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beépíthető alapterület lakásonként 25 m2-el csökken, a lakásszám szerint kötelezően elrendelt 
személygépjármű tárolók épületben történő elhelyezésének biztosíthatósága érdekében.” 
 

4. § A PPVSZ 52. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti 

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény- 
magasság 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

L4-XVIII/A 2000 m2 Kialakult 50% 50% 3,0 m 7,5 m 25%  1,0 m2/m2 

„ 
 
Az 52.§ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az alapintézményi épületek beépítési módját a környező beépítéshez való illeszkedés alapján kell 
meghatározni.” 

 

5. § A PPVSZ 65.§. (2) bekezdésében „kivéve a (3) és (4) bekezdésben” szövegrész helyében „kivéve a (3), 

(4) és (5) bekezdésben” szöveg lép.  

A 65. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

     „(5) Lakófunkció az „I-XVIII/KI-4” jelű építési övezetben nem helyezhető el.” 
 
 
  6. § A PPVSZ 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„75. § M-XVIII/1, M-XVIII/2, M-XVIII/3, M-XVIII/4 és M-XVIII/5, M-XVIII/6, M-XVIII/7 építési övezet 
Az építési övezetben az alábbi határértékeket kell alapul venni: 

 

Építési 
övezet 

Kialakítható 
legkisebb 

telek 

Beépítési 
mód 

Terepszint 
alatti  

beépítés 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legkisebb 
építmény-
magasság 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 

M-
XVIII/1 

1500 m2 
Szabadon 

álló 
50 % 

45 % 
55 %R 
60 %ID 

3,5 m 12,0 m 
25 % 

20 %ID 
1,5 m2/ m2 
2,0 m2/ m2 

M-
XVIII/2 

2000 m2 
Szabadon 

álló 
45 % 45 % 6,0 m 20,0 m 25 % 2,4 m2/ m2 

M-
XVIII/3 

1500 m2 Zártsorú 50 % 45 % 3,5 m 7,5 m 25 % 1,2 m2/ m2 

M-
XVIII/4 

3000 m2 
Szabadon 

álló 
25 % 45 % 3,5 m 7,5 m 25 % 1,2 m2/ m2 

M-
XVIII/5 

5000 m2 
Szabadon 

álló 
50 % 45 % 3,5 m 16,0 m 25 % 1,8 m2/ m2 

M-
XVIII/6 

5000 m2 
Szabadon 

álló 
45 % 45 % 3,5 m 10,5 m 25% 1,5 m2/ m2 

M-
XVIII/7  

1500 m2 
Szabadon 

álló 
45 % 45 % 3,5 m 6,0 m 25% 1,0 m2/m2 

M-
XVIII/R** 

1500 m2 
Szabadon 

álló 
75% 45%,55%* 4,5 m 20,0 m 25% 2,4 m2/m2 

ID intézményi dominancia esetén 
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* állandósult raktárfunkció esetén 
** rehabilitálandó terület” 

R raktár funkció” 
 

7. § A PPVSZ IV. Fejezet „A 6. számú szabályozási terv területén” elnevezésű rendelkezése a követke-

ző 2a. ponttal egészül ki: 

„2a. A szabályozási tervben szereplő M-XVIII/4 (munkahelyi) építési övezet alkalmazásának a feltétele 
a szabályozási tervben javasolt telekalakítás megvalósítása. A szabályozási terv szerint megvalósult 
telekalakítás esetén a leválasztott kisebb építési telekre, telkekre az M-XVIII/4 (munkahelyi) építési 
övezet előírásait kell alkalmazni. Amennyiben nem jön létre a szabályozási terv szerinti 
telekmegosztás, annyiban a teljes területre a jelenlegi (IP-ET/XVIII) építési övezetnek megfelelő 
előírások az irányadók.” 
 

8. § A PPVSZ IV. Fejezet „A 61. számú szabályozási terv területén” elnevezésű rendelkezés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 
„A 61. számú szabályozási terv területén 
(Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca által határolt terület) 
 
(Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út 8. szám (145200 hrsz.) alatti terület)  
 
1. A szabályozási tervlap szabályozási elemei 
1.1 Kötelezően betartandó szabályozási elemek: 

1.1.1. tervezett szabályozási vonal, 
1.1.2. építési övezet, övezet határa, 
1.1.3. megszüntető jel, 
1.1.4. javasolt belterület határa, 
1.1.5. kötelezően kialakítandó zöldfelület, 
1.1.6. tervezési terület határa. 

1.2. Tájékoztató szabályozási elemek: 
1.2.1. javasolt magánút telekhatára 
1.2.2. meglévő épület, 
1.2.3. vasút védőtávolsága, 
1.2.4. tervezési területen kívül ajánlott szabályozási vonal, 
1.2.5. jelenlegi belterület határa. 

 
2. A szabályozási tervlap kiegészítő rendelkezései 
 
2.1. A beépítésre, telekalakításra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.1.1. Az előkert mérete a Péterhalmi út mentén min. 10,0 m, belső úthálózat mentén min. 5,0 m, a 
hátsókert mérete min. 10,0m. 
2.1.2. A kialakítható telek minimális szélessége 40,0 m. 

 
2.2. Közművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
2.2.1. A csapadékvíz elvezetést a területen belül szikkasztórendszer kiépítésével kell megoldani. 

 
2.3. Zöldfelületre és környezetvédelemre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 
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2.3.1. A telek Külső keleti körút menti területén a szabályozási terven jelölt helyen kötelezően 
kialakítandó zöldfelületen belül zajgátló műtárgyat kell elhelyezni.“ 

 
9. § A PPVSZ 91. § 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. Fedett-nyitott gépjárműtároló: épülettel egybeépítetten kialakított legfeljebb 20 m2 vízszintes 
vetületű, fedett, de szerkezetében oldalról nyitott, gépjárműtárolásra szolgáló építmény 
építményrész.” 
 

10. § A PPVSZ 1. melléklet 154447/10 hrsz-ú; 150002 hrsz-ú és 159264/1 hrsz-ú telkek térképrészletei 

helyébe az 1. melléklet szerinti 154447/10 hrsz-ú; 150002 hrsz-ú és 159264/1 hrsz-ú telkek 

térképrészletei lépnek. 

11. §. A PPVSZ 

1. IV. Fejezet „A 19. számú szabályozási terv területén” elnevezésű rendelkezés 8. pont 8.1. 

alpontjában a „telekalakítási terv és elvi telekalakítási engedélyezési eljárás alapján” szövegrész 

helyébe a „telekalakítási terv alapján” szöveg; 

2. IV. Fejezet „A 98. számú szabályozási terv területén” elnevezésű rendelkezés 3. pontjában, 

5. pontjában és 8. pontjában az „M-XVIII/6” szövegrész helyébe az „M-XVIII/2” szöveg; 

lép. 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Budapest,  

 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

Ughy Attila 

polgármester 

 

 

Általános indokolás 

A PPVSZ módosítása a rendelet szöveges és rajzi ellentmondásainak feloldása érdekében vált 

szükségessé. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az önkormányzat előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.  

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a Rendelet alkalmazása és 
értelmezése – figyelemmel a mindennapi gyakorlatban felmerülő anomáliákkal, 
ellentmondásokkal, a jogértelmezést megnehezítő megfogalmazási, szövegi 
pontatlanságokkal és a túlhaladott meghatározásokkal összefüggő módosításokra, 
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korrekciókra, pontosításokra és hibajavításokra – az ügyfelek számára is egyszerűbbé válhat, 
ezáltal hozzájárul a jogbiztonság megteremtéséhez. 

A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása, adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása, egészségügyi, környezeti következménye nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessé abban áll, hogy a magasabb szintű jogszabályokkal való 

összhang megteremtését biztosítja. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz: A PPVSZ 13.§-ában a kerítésekre vonatkozó előírások pontosítása szükséges. A 91. §-ban 

bevezetett áttört kerítés fogalom új paramétereket vezet be, amelyek betartása szükséges a 

kerületben a kerítések építése esetében.  

A megfelelő tájékoztatás és a jogszabály egyértelműségének biztosítása érdekében javasolt a 

kerítések 50%-os áttörtségéről és legalább 50 cm-es lábazatáról szóló előírásnak a PPVSZ 13. §-ának 

(4) bekezdésébe történő beemelése  

2. §-hoz: A PPVSZ 35. §-ában az „L2/A-XVIII/Z-2, Z-3, Z-4” jelű építési övezetre vonatkozó szabályok 

(1) bekezdésben található előírásának pontosítása szükséges.  

Az (1) bekezdés az építési hely paramétereit határozza meg. A felsorolt övezetek azonban 

szabályozási tervek által érintett területeken is megtalálhatóak, ahol a szabályozási terv esetenként 

speciális előírásokat ír elő ahhoz képest, amit a PPVSZ általános építési helyre vonatkozó előírásai 

tartalmaznak jelen paragrafusban. A PPVSZ megfelelő értelmezése és az egyértelmű tájékoztatás 

érdekében szükséges a PPVSZ 35. §-ának (1) bekezdésében hivatkozni arra, hogy a PPVSZ meglévő 

szabályozási tervek esetében az általánostól eltérő előírásról rendelkezhet.  

3. §-hoz: A PPVSZ nyitott gépjárműtárolókra vonatkozó fogalom meghatározása, valamint a 

gépjárműtárolók létesítésének módjaira vonatkozó előírások nem értelmezhetőek egyértelműen a 

rendelet 37. §-ában, valamint a IV. fejezet fogalom meghatározásai között. 

A megfelelő tájékoztatás és a jogszabály egyértelműségének biztosítása érdekében javasolt a 

PPVSZ 37. § (13)-(14) bekezdésének módosítása.  

Javasolt a „nyitott gépjárműtároló” kifejezés javítása „fedett-nyitott gépjárműtárolóra”, valamint a 
(14) bekezdésben kötelezően elrendelt személygépjármű elhelyezésére vonatkozó, a beépítettségbe 
történő beszámítás mértékéről és módjáról szóló rendelkezés pontosítása. 

    4. §-hoz: A helyi szabályzat 52.§-a tartalmazza az alapintézményi területekre vonatkozó 
határértékeket. Az alapintézményi területeknél a beépítési módot szabadonálló, ikres, zárt-
sorú és kialakult formában határozza meg. 
 
A beépítési mód ezen formában történő meghatározása nem egyértelmű, ugyanakkor az (5) 
bekezdés az alábbiakat írja elő:  
 
„(5) Az alapintézményi épületek beépítési módját esetenként a környező beépítéshez való illeszkedés 
alapján kell meghatározni.” 
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Az alapintézményi területek sajátságok beépítési lehetőségeik miatt, javasolt a beépítési 
mód kialakult állapothoz történő igazítása, azaz nem szükséges a szabadon álló, ikres és 
zártsorú módok megkötése a táblázatban.  

  
5. §-hoz: A Péterhalmi út 8. szám alatt található terület jelenleg a helyi és a fővárosi szabályok 

értelmében is „I” Intézményi övezetbe tartozik, azonban a Fővárosi Szabályozási Keretterv kizárja a 

lakófunkciót a területen, míg a helyi szabályozás egyértelműen nem zárja ki lakás létesítését az 

övezetben.  

A PPVSZ-ben az FSZKT előírásainak megfelelően a lakófunkció egyértelmű kizárása a megfelelő 

jogalkalmazás és a magasabb szintű jogszabályban foglaltaknak való maradéktalan megfelelés 

érdekében javasolt. A módosítás a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 

47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendeletnek, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 

(X.15.) Főv. Kgy. rendeletnek való megfelelés miatt szükséges. 

Fentiek alapján indokolt a PPVSZ 65. §-ának kiegészítése az „I-XVIII/KI-4” jelű övezet előírásainak 

pontosítása, valamint a jogbiztonság, illetve a PPVSZ-ben lévő ellentmondások feloldása érdekében 

szükséges a PPVSZ és a vonatkozó településrendezési eszközök összhangjának megteremtése. 

6. §-hoz: A PPVSZ 75. § - ának a munkahelyi „M”-es övezetekre vonatkozó táblázatának 

kiegészítése javasolt a 99. számú Kerületi Szabályozási Tervben megjelölt, a 154447/10-es helyrajzi 

számú területre vonatkozó paraméterekkel. A szóban forgó paraméterek az „M-XVIII/7” jelű 

övezetként kerülnek be a helyi szabályozásba.  

A kiegészítés a PPVSZ – en belüli ellentmondások feloldása érdekében és a jogalkalmazás biztonsága 
érdekében szükséges és javasolt. 

7. §-hoz: A Kispesti Erőmű területére vonatkozó, 6. számú Kerületi Szabályozási Tervben szereplő 

övezeti és telekalakítási előírások pontosítása, és a szabályozási tervlapon szereplő előírások PPVSZ-

ben történő szerepeltetése szükséges.  

A 6. számú KSZT előírásai egy a feltételes övezetmódosításra vonatkozó rendelkezésekkel 

egészülnek ki, a Nefelejcs utca és az Alsó Erdősor menti területek telekalakítás esetén történő „M-

XVIII/4”-es övezetbe történő átsorolása érdekében. Eszerint a szabályozási tervben javasolt 

telekalakítások előfeltétele a leválasztott területeken kötelezően végrehajtott övezetmódosítás, 

amennyiben azonban nem jön létre a telekalakítás, úgy az eredetileg meghatározott „IP-ET-XVIII” jelű 

övezet és az annak megfelelő előírások érvényesek a területre. A fenti előírás a szabályozási 

tervlapon valamint a dokumentáció alátámasztó javaslatában szerepel.  

A fenti javaslatot a 2000-ben elfogadott 6. számú KSZT javasolta, azonban ezek egyértelműen nem 

lettek a PPVSZ-ben rögzítve. Javasolt a feltételes övezetmódosításra vonatkozó megállapítást a PPVSZ 

IV. fejezetében, a 6. számú szabályozási terv területén lévő megállapítások közé beilleszteni.  

A kiegészítés szükséges a fővárosi és kerületi szabályozás összhangjának megteremtése, és a jogbi-
zonytalan helyzet feloldása érdekében. 

8. §-hoz: A szabályozási terv területén már megszűnt munkahelyi övezet előírásainak törlése 

javasolt, mivel a Péterhalmi út 8. szám alatt lévő terület (HRSZ 145200)„M-XVIII/2”-es munkahelyi 

övezetből „I-XVIII/KI-4”-es intézményi övezetbe lett átsorolva a 42/2009. (XII.19.) önkormányzati 

rendelettel, így ezek az előírások már érvényüket vesztették.  
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A változás nem került javításra a PPVSZ-ben, így szükséges az előírások törlése, az 

ellentmondásmentes jogszabályi környezet és az egyértelmű jogalkalmazás biztosítása érdekében.  

9. §-hoz: A PPVSZ nyitott gépjárműtárolókra vonatkozó fogalom meghatározása, valamint a 

gépjárműtárolók létesítésének módjaira vonatkozó előírások nem értelmezhetőek egyértelműen a 

rendelet 37. §-ában, valamint a IV. fejezet fogalom meghatározásai között. 

A megfelelő tájékoztatás és a jogszabályok egyértelműségének biztosítása érdekében javasolt a 

PPVSZ 91. §-ában szereplő nyitott gépjárműtárolóra vonatkozó fogalom meghatározásának 

pontosítása.  

10. §-hoz: A szabályozási tervek és az övezeti terv összhangjának megteremtése és az FSZKT lapján 

szereplő keretövezettel való összhang biztosítása érdekében szükséges a PPVSZ övezeti tervén az 

övezeti jel javítása a 15447/10 hrsz-ú telek esetében „KL-VA-XVIII/M” jelű vasúti területből, „M-

XVII/7”-es munkahelyi területre. 

A Vasvári Pál utca 16 a (HRSZ 150000) és 16 b (HRSZ 150002) számú telek a Bókay Árpád Általános 

Iskola tulajdonában lévő telkek, ahol domináns intézményi rendeltetés fejlesztése érdekében 

szükséges az „L4-XVIII/AT-E” jelű apró telkes-előkertes lakóövezetből a 150002-es helyrajzi számú 

telek átsorolása „L4-XVIII/A”-jelű alapintézményi övezetbe.  

Az átsorolást az FSZKT lehetővé teszi, mivel mindkét telek azonos „L4”-es keretövezetben található. 

A telekalakítás már folyamatban van (telekösszevonás), aminek értelmében egy telek nem kerülhet 2 

különböző övezetbe. Az övezeti átsorolás a PPVSZ övezetein belül történik és csupán az 1. 

mellékletben lévő övezeti tervet érinti.  

Az óvodai funkciókat ellátó 159264/1-es helyrajzi számú telek tévesen lakóövezetbe lett sorolva a 

PPVSZ övezeti tervének készítésekor. A Fővárosi Szabályozási Kerettervben foglaltakkal való összhang 

megteremtése érdekében szükséges a PPVSZ 1. mellékletét képező övezeti terv módosítása.  

A jelenlegi használat és a fővárosi szintű tervekkel való összhang megteremtése érdekében javasolt a 
159264/1 hrsz-ú terület átsorolása „L4-XVIII/AT-E” jelű lakóövezetből, „I-XVIII/KI” jelű övezetbe. 

11. §-hoz: A PPVSZ IV. fejezetében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére 

vonatkozó speciális szabályok egyikét pontosítani szükséges. A 8. pont 8.1. alpontjában a 

telekalakításra vonatkozó rendelkezéseknél hibásan szerepel az „elvi telekalakítási engedélyezési 

eljárás”, mivel az ilyen típusú eljárás a szabályozási terv készítése óta már megszűnt. A jelenlegi 

előírás a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes, ezért szükséges a rendelkezés pontosítása. 

Az egyértelmű tájékoztatás és a jogszabályok ellentmondás mentességének biztosítása érdekében 

szükséges a PPVSZ IV. fejezetében a 6/2008. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, valamint a szabályozási terv övezeti besorolásának változása alapján a változások 

átvezetése, az „M-XVIII/6”-os övezet javítása „M-XVIII/2”-es besorolásra. 

12. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell ha-
tározni a hatálybalépésének a napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (3) bekezdésére, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel került meghatározásra a 
hatálybalépés napja, miszerint a településrendezési eszköz tárgyalásos eljárás esetén leghamarabb az 
elfogadását követő napon lép hatályba. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1)-(2) 
bekezdése szerint a módosító és a hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtot-
tá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. 

 

Budapest,   

 

 

dr. Molnár Ildikó  Ughy Attila  

címzetes főjegyző polgármester 
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…./2016. (….) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete: 
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6, MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet Állami főépítész tájékoztató levele 

2. számú melléklet Határozati kivonat az eljárás megindításáról 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

 


