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BEVEZETÉS
Az Ivanics Kft. tulajdonosai a 220529/2 helyrajzi számú telek megvásárlásával, a területen
kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végzését kívánják megvalósítani, a vonatkozó
beépítési paraméterek és szabályozási elemek betartásával. A cég beruházása 40 új
munkahelyet biztosítana a kerületben, de a gazdasági tevékenység optimális működéséhez
szükséges műszaki feltételek biztosítása okán, a telekre érvényes építési övezeti előírások
kismértékű módosítása tervezett.
A tervezés célja a terület építési övezeti előírásainak kismértékű módosítása, mely lehetővé teszi
raktározási funkció, valamint négy darab szolgálati lakás elhelyezését a telken.
Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata a hatályos Kerületi Építési
Szabályzat 220529/2 helyrajzi számú telekre vonatkozó módosításával az URBANITÁS Tervező és
Tanácsadó Kft.-t bízta meg.
A tervezési terület Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete - a Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Kerületi Építési Szabályzatáról – hatálya alá tartozik. A tervezett módosítás a hatályos
fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat változtatását nem igényli.
A tervezési feladatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (Trk.) foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelve készül el. A hatályos Kerületi Építési Szabályzat (és Szabályozási
Terv) módosítása a Trk. 32. § (4) pont szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
A tervezési terület, a 220529/2 helyrajzi számú telek Budapest Főváros XXII. kerület BudafokTétény, Budafok városrészének északi területén található közvetlenül a kerülethatár mentén.
Határait a Méhész utca (kerülethatár a XI. kerülettel) – kertvárosias lakóterületek – Ady Endre
út (Hosszúréti-patak) – intézményi területek – Katona utca – Kővirág sor (vasútvonal) képezi.
Északra és keletre a XI. kerület húzódik. A terület jelenleg használaton kívüli, korábban
gazdasági funkcióval rendelkezett, szomszédságában lakó, gazdasági és közlekedési
(vasútvonal, Albertfalvai P+R, Budafok kocsiszín) funkciójú területek találhatók.

1. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése, lehatárolása

A vizsgált terület a hatályos fővárosi településszerkezeti terv szerint Gksz-2 jelű gazdasági,
jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület területfelhasználási kategóriába sorolt.
Környezetében főként kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek, intézményi, jellemzően
szabadonálló jellegű területek, kötöttpályás közlekedési és közúti közlekedési területek
találhatók. A területtől délre található Hosszúréti-patak a folyóvizek medre és parti sávjába
sorolt.
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1.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET KAPCSOLATAI
A tervezett módosítással érintett terület megközelítését a Kővirág sor biztosítja, mely egyben a
terület fő közlekedési kapcsolatát is jelenti. Déli irányba az Ady Endre úttal, északi irányba a
Hunyadi Mátyás úttal létesít kapcsolatot, melyek egyaránt településszerkezeti jelentőségű
gyűjtőutak. Az Ady Endre út – és az Anna utca - segítségével délre a Leányka utca (II. rendű
főútvonal), majd a Nagytétényi út érhető el, míg északra a Péterhegyi út segítségével az Egér
út és a 7-es számú főútvonal. A Leányka utca észak felé a Kitérő út által, a Fehérvári úttal (II.
rendű főútvonal), valamint a 6-os számú főúttal (I. rendű főútvonal) biztosít kapcsolatot.
A vizsgált területtől keletre a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal húzódik. Albertfalva megálló
és a hozzá tartozó P+R parkoló szintén a terület közelében található. Ennek megközelítése
személygépjárművel csak nagyobb kerülővel, gyalogosan közvetlenül is lehetséges. A
tömegközlekedés szempontjából a 41-es villamosvonal és megállói, valamint az 58-as busz
szolgálja ki a területet.

Tervezési
terület

2. ábra: A tervezési terület kapcsolatai
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1.3. A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ VISZONYÁNAK VIZSGÁLATA
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény
A korábbi Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) – és a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve – 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) -, a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervével együtt, 2019. március 15-én hatályát vesztette a 2018.
december 28-án elfogadásra került új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) alapján. Az
alábbiakban az MATrT tartalmát vizsgáljuk a tervezési terület tekintetében. Mivel azonban a
tervezett módosítás a hatályos településszerkezeti terv változtatását nem igényli, az MATrT
vizsgálata csupán a tervezési területet érintő elemek felsorolásszerű bemutatására törekszik.
Az MATrT 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve – szerint a vizsgált terület települési térségbe
sorolt, melyet délen vízgazdálkodási térség határol. Területéhez közel keleten meglévő főút és
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya, délen tervezett főút, míg északon országos
kerékpárútvonal halad. A területet ezenfelül 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték és
termékvezeték érinti. Az MATrT 7. melléklete – Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve – az
Ország Szerkezeti Tervével megegyező tartalmat mutat annyi kiegészítéssel, hogy a meglévő
távvezetéket átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat kíséri.

MATrT 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve

MATrT 7. melléklete – Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve

Az MATrT mellékletei közül az alábbiak érintik a vizsgált területet:
• 3/4. melléklet – Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által
érintett települések (Budapest teljes területét érinti) – a budapesti TSZT alapján nem
releváns.
• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések
(Budapest teljes területét érinti) – a budapesti TSZT alapján nem releváns.
Az MATrT egyéb mellékletei nem érintik a tervezési területet, ugyanakkor az MATrT 19. § (4)
bekezdése és az MATrT 42. § (2) bekezdése alapján, a jó termőhelyi adottságú szántók
övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a tájképvédelmi terület
övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen belvízjárta terület
övezetének, a nagyvízi meder övezetének, az ásványi nyersanyagvagyon övezetének, a
földtani veszélyforrás terület övezetének és a VTT-tározók övezetének területi lehatárolását és
övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Ez alapján a
tervezési területet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MR.) alábbi mellékletei
érintik:
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2/1. melléklet – Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések (Budapest
teljes területét érinti) – a budapesti TSZT alapján nem releváns.
2/3. melléklet – Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések (Budapest
teljes területét érinti) – a budapesti TSZT alapján nem releváns.

1.4. A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Rendezési Szabályzat
A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozatával, míg a Fővárosi Rendezési Szabályzatát az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletével
fogadta el. A dokumentumok azóta többször módosultak és 2017-ben egy nagyobb
felülvizsgálaton is átestek. A TSZT és FRSZ újabb átfogó felülvizsgálata jelenleg is folyamatban
van.
TSZT Szerkezeti tervlap: 1. Területfelhasználás
A módosítással érintett terület a hatályos
TSZT 1. Területfelhasználás című Szerkezeti
tervlapja értelmében Gksz-2 jelű gazdasági,
jellemzően raktározást, termelést szolgáló
terület területfelhasználási kategóriába
sorolt.

TSZT szerkezeti tervlap – 1. Területfelhasználás - részlet

A vizsgált terület környezetében keleten
kötöttpályás közlekedési terület, délen
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű
terület, valamint folyóvizek medre és partja,
míg nyugaton és északon kertvárosias, laza
beépítésű lakóterület található. A terület
keleti határán távlati közúti fejlesztés közelítő
nyomvonala felszínen, vagy alternatív
nyomvonal ábrázolt. A terület északi
határán a kerülethatár fut.

A hatályos TSZT 4.1.3.1. fejezete a beépítésre szánt, köztük a gazdasági, jellemzően raktározást,
termelést szolgáló terület előírásait tartalmazza, mely szerint:
„Kereskedelmi, szolgáltató terület:
Elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál. Önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági
tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás
kialakítható.
Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2) területfelhasználási
egységbe […] az elővárosi zónában kialakuló új munkahelyi területek [tartoznak]. Ide soroltak
továbbá azok a logisztikai területek is, amelyek a koncentrált árufuvarozás közlekedési,
raktározási és átrakodási területei, de közlekedési kapcsolatukat elsősorban a közút adja […]. A
területen a vegyesség érdekében önálló – a saját tevékenységhez tartozón kívül – általános
irodafunkció is elhelyezhető, kereskedelmi és szolgáltató funkció kivételesen lehetséges. Beépítési
sűrűségük 1,0 - 2,0 közötti érték lehet.”

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.

8

BUDAPEST FŐVÁROS XXII. KERÜLET BUDAFOK-TÉTÉNY

KÉSZ MÓDOSÍTÁS A 220529/2 HRSZ.-Ú TELEKRE

TSZT Szerkezeti tervlap: 2. Közlekedési infrastruktúra

TSZT szerkezeti tervlap – 2. Közlekedési infrastruktúra részlet

A vizsgált terület keleti és déli határán
meglévő településszerkezeti jelentőségű
gyűjtőút (Kővirág sor, Ady Endre út) húzódik,
míg déli határán meglévő közúti vasút
(villamos) vonal felszínen ábrázolt. Északon
és keleten tervezett településszerkezeti
jelentőségű
kerékpáros
infrastruktúra
nyomvonala érinti. A területtől keletre és
délre tervezett II. rendű főútvonal jelölt.
Délen az alternatív nyomvonal távlati közúti
fejlesztés közelítő nyomvonala alagútban. A
területtől észak-keletre vasúti megálló,
kötöttpályás
közösségi
közlekedés
járműtelepe, valamint több P+R rendszerű
parkolási létesítmény jelölt.

TSZT Szerkezeti tervlap: 3. Az épített környezet értékeinek védelme
a) Más jogszabállyal érvényesülő művi
értékvédelmi, örökségvédelmi elemek

b) Épített környezet védelmével kapcsolatos
magassági korlátozások területi lehatárolása

TSZT szerkezeti tervlap – 3. a- részlet

TSZT szerkezeti tervlap – 3. b) - részlet

A vizsgált terület nyilvántartott régészeti
lelőhely területe alá esik.

A vizsgálat területet a tervlap elemei nem
érintik.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.

9

BUDAPEST FŐVÁROS XXII. KERÜLET BUDAFOK-TÉTÉNY

KÉSZ MÓDOSÍTÁS A 220529/2 HRSZ.-Ú TELEKRE

TSZT Szerkezeti tervlap: 4. Zöldfelület-, táj- és
természetvédelem

TSZT Szerkezeti tervlap: 5. Környezetvédelem,
veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű
területek

TSZT szerkezeti tervlap – 4. Zöldfelület-, táj- és
természetvédelem - részlet

TSZT szerkezeti tervlap – 5. Környezetvédelem,
veszélyeztett és veszélyeztető tényezőjű területek részlet

A vizsgált területet a tervlap elemei nem
érintik. A területtől délre revitalizációt igénylő
vízfolyás
(Hosszúréti-patak),
valamint
meglévő településképvédelmi jelentőségű
fasor ábrázolt.

A vizsgálat területet a tervlap elemei nem
érintik.

TSZT Szerkezeti tervlap: 6. Védelmi, korlátozási területek
A vizsgált terület déli részét 220 kV-os
távvezeték biztonsági övezete, 120 kV-os
távvezeték biztonsági övezete, valamint
termékvezeték biztonsági övezete érinti.
Keleten
a
meglévő
vasútvonal
védőtávolsága ábrázolt. A módosítással
érintett területet a tervlap egyéb elemei
nem érintik.

TSZT szerkezeti tervlap – 6. Védelmi, korlátozási területek
- részlet

A hatályos TSZT előírásai alapján a vizsgálat területen tervezett tevékenység végzése és az
ehhez szükséges tervezett KÉSZ módosítások, a TSZT előírásaival nem ellentétesek. A tervezett
módosítás a TSZT területfelhasználásának, valamint egyéb elemeinek változtatását nem igényli.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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Fővárosi Rendezési Szabályzat
FRSZ – 1. melléklet: A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra
elemek
A
tervlap
tartalma
gyakorlatilag
megegyezik a TSZT területfelhasználási
tervlapjával kiegészítve azt a beépítésre
szánt
területfelhasználási
kategóriák
beépítési sűrűségének megadásával. A
vizsgált Gksz-2 jelű területre a hatályos FRSZ
2,0-s beépítési sűrűség (bs) értéket határoz
meg, melyből 2,0 területfelhasználási
kategória szerint általánosan elhelyezhető
funkció (bsá) számára, és 0,0 kizárólag
épületen belüli parkolóhelyek számára (bsp)
igénybe vehető érték.
FRSZ – 1. melléklet: A területfelhasználási egységek
beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek - részlet

A tervezési területet az FRSZ 3. melléklete - Egyes területek beépítési magassága és
magasépítmények számára kijelölt területek – nem érinti. Az FRSZ szerint a vizsgált terület az
Átmeneti zóna, azon belül Dél-Buda (3.3.) területén helyezkedik el.
A tervezett módosításnak nincs olyan eleme, mely a hatályos FRSZ elemeinek változtatását
igényelné.
A tervezési területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási terv vizsgálata
Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2018. (V.
03.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el Budafok-Tétény Kerületi Építési Szabályzatát
és annak mellékletét képező Szabályozási Tervét, mely elfogadása óta már többször módosult.
A hatályos Szabályozási Terv szerint a vizsgált
terület Gksz-2/BF/6 jelű építési övezetbe
sorolt. A vizsgált telek körül 12 méter széles
kialakítandó védőzöldsáv ábrázolt, melynek
észak-keleti
részén
több
értékes,
megtartandó fa is jelölt. A teljes terület
kiemelt zöldfelületi zónába tartozik. A telek
déli területeit nagyfeszültségű elektromos
hálózat biztonsági övezete, valamint gáz- és
termékvezeték biztonsági övezete érinti. A
telek keleti részén vasúti védőtávolság
határa ábrázolt.

Szabályozási terv - részlet

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.

A vizsgált terület környezetében délen
szerkezeti jelentőségű fasor kialakítása,
keleten közterületi fásítás tervezett. A
Kővirág
sor
mentén
zajárnyékoló
létesítmény, míg a Méhész utca mentén
tervezett kerékpáros infrastruktúra jelölt.
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A vizsgált területre a következő előírások vonatkoznak a hatályos KÉSZ alapján:
„XVII. Fejezet Gazdasági területek
52. Kereskedelmi, szolgáltató területek általános előírásai
72. § (1) Amennyiben az építési övezetre és az alábányászott, alápincézett területekre
vonatkozó előírások másképpen nem rendelkeznek, a Gksz jelű építési övezet területén
elhelyezhető rendeltetések:
a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
b) iroda,
c) közösségi szórakoztató, szabadidő eltöltés,
d) gépkocsimosó,
e) városüzemeltetési,
f) kutatás, fejlesztési,
g) bemutató terem,
h) raktározás,
i) nem zavaró hatású gazdasági tevékenység számára szolgáló rendeltetés, és
j) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a személyzet elhelyezésére telkenként
legfeljebb 1 db lakó rendeltetés.
(2) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, az (1)
bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a 10. §-ban meghatározott
rendeltetések az előírt feltételekkel helyezhetők el.”
„56. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek
76. § (1) A Gksz-2 jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül
a) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
b) közmű-becsatlakozási műtárgy,
c) hulladéktartály–tároló,
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, és
e) zászlótartó oszlop helyezhető el.
(2) Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete:
a) a Gksz-2/BF/4 és a Gksz-2/BF/6 építési övezetekben az 1000 m2-t […] nem haladhatja
meg
57. Gksz-2/BF jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek
Budafok területén
77. § (1) A Gksz-2/BF/1 - /9 jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 26. pontja
határozza meg.
(2) A Gksz-2/BF jelű területeken csak olyan rendeltetés és beépítés megengedett, amely
esetben az érintett területhez csatlakozó, lakó rendeltetés elhelyezését lehetővé tevő
építési övezetben a lakókörnyezetre vonatkozó környezetterhelési határértékek
teljesülnek. […]
78. § (1) Az Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet területén
a) raktározás céljára szolgáló új építmény nem alakítható ki. A meglévő raktárépületek
alapterület-növekedéssel nem járó felújítása, átalakítása megengedett,
b) a meglévő lakóépületeken kizárólag állagmegóvási, élet- és balesetveszély
elhárítási munkák végezhetők,
c) az alapterület növelésével járó beruházás abban az esetben végezhető, ha a
beruházás során 65.§ (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetés kerül kialakításra,
és
d) gépkocsimosó rendeltetés nem megengedett.”

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A KÉSZ 1. melléklete – Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei – alapján a
következő beépítési paraméterek vonatkoznak a vizsgált területre:
„26. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek
Budafok területén”

A vizsgált területre vonatkozó egyéb előírások:
„8. Építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások
9.§ (2) A 2. mellékleten jelölt, beépítésre szánt területen található értékes, megtartandó fa
törzsétől számított 3,0 méter sugarú területen belül 50 cm-nél mélyebb alapozási munkát és
a gyökérzónát érintő bármely tereprendezési munkát végezni nem lehet. Fák törzsétől
számított 1,50 méter sugarú területen vízzáró burkolat nem létesíthető. A fa lombkorona
vetületén belül épület, épületrész, valamint terepszint alatti építmény – kivéve nyomvonal
jellegű építmény – nem állhat.
(3) A 2. mellékleten jelölt, beépítésre szánt területen található értékes, megtartandó fa
a) elő-, oldal- és hátsókertben kizárólag növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi
okokból vágható ki,
b) lombkoronájának terepszinti vetületén belül új építmény – út- és térburkolat kivételével –
nem létesíthető. […]
(5) A 2. mellékleten jelölt védőzöldsáv területét télen is takaró, lomblevelű örökzöld cserjéket
is tartalmazó, háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani. E területen az
építmények közül az épülethez kapcsolódó, legfeljebb 1,50 méter széles járda, a gépkocsi
behajtó, támfal és a terepszint alatti műtárgyak helyezhetők el […].”

A tervezett módosítással érintett terület kiemelt zöldfelületi zónában található, melyre
előírásokat a rendelet 7. melléklete fogalmaz meg. Ennek értelmében a vizsgált területen a
fásítás mértéke 120 m2/darab.
A tervezési területre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi
rendelet (TKR) vizsgálata
Budafok-Tétény 2017-ben hagyta jóvá a kerület Településképi Arculati Kézikönyvét és
Településképi rendeletét, utóbbit a 31/2017. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelettel. A helyi
TAK a XXII. kerület területén több eltérő karakterű településrészt különböztet meg a történeti
hagyományok, beépítési mód, morfológia, arculat és funkció stb. alapján. A tervezett
módosítással érintett terület a kertvárosi területek – Budafok, Rózsavölgy - alapkarakterébe
sorolt.
A TKR1. melléklete tartalmazza az egyes karakterterületek lehatárolásait. A kertvárosi területek
egyedi építészeti követelményeit a TKR 31. §-a határozza meg:
„31. § (1) Kertvárosias területeken
a) magastetős épületek esetében 30° alatti tetőhajlásszögű tető csak félnyeregtetőként
alakítható ki,
b) álló tetőtéri ablakok felépítményei közötti távolság 3,0 méternél kisebb nem lehet,
c) utcai homlokzaton nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek nyílászáróit csak
abban az esetben lehet elhelyezni, ha a homlokzatkiosztás raszteréhez igazodnak,
d) utólagos homlokzatszínezés esetén a homlokzat tagoltságához illeszkedő színezés
megengedett,

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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e) a melléképületek és a kapu épített elemei összhangban kell legyenek a fő épület
építészeti megjelenésével,
f) kapuépítmények tetőhajlásszöge 10°-nál nagyobb nem lehet, és
g) trapézlemezek alkalmazása homlokzatburkolatként, tetőhéjalásként, és kerítésként
határoló közterületről látszó építményeken tilos. […]
(3) A területen egymás mellett elhelyezkedő épületek egy ütemben történő építése esetén
az építészeti változatosság megtartása mellett az épületek tömegformálásában,
anyaghasználatában, tetőidomok kialakításában illeszkedjenek egymáshoz.”

1.5. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA ÉS GAZDASÁG VIZSGÁLATA
A tervezési területen lakó, valamint működő gazdasági funkció nincs jelen, csak annak
közvetlen környezetében, így a terület jelenlegi társadalmi és gazdasági jelentősége nem
számottevő. A tervezett beruházás során szolgálati lakások (4 db), valamint gazdasági
tevékenység megvalósítása tervezett. A gazdasági tevékenység új munkahelyek teremtésével
(kb. 40 új munkahely) jár, ami gazdasági szempontból pozitív irányú változást okoz a területen.

1.6. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A vizsgált területen nemzetközi, országos, vagy helyi védett természeti, táji érték nem található.
A területet ugyanakkor a hatályos Szabályozási terv (SZT) kiemelt zöldfelületi zónaként kezeli, és
KÉSZ-ben ez alapján állapít meg rá előírásokat. A SZT megőrzendő, értékes fákat is jelöl a terület
keleti oldalán. A területen jelenleg 30% a zöldfelület legkisebb megengedett mértéke, mely a
vizsgált telken található nagykiterjedésű burkolt felületek ellenére is teljesül. Jelenleg körülbelül
46,6% a zöldfelületi borítottság.
A tervezett módosítással érintett
telek
határai
mentén
háromszintes
növényállomány
figyelhető meg. A területen
főként a pionír (nyír, nyár stb.) és
adventív fafajok (bálványfa,
akác stb.) uralkodnak, azonban
hazai fajok (hárs, kőris, juhar stb.)
és nyitvatermők is megjelennek.
A
nővényállomány
sajnos
elhanyagolt,
elvadult,
több
helyen
kúszónövények
(pl.
iszalag) hálózzák be.

3. ábra: A tervezési terület burkolt felületei, zöldfelületei 2020-as
légifelvétel alapján (Forrás: Google Earth)
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nagyobb
kiterjedésű
szintén
elhanyagolt zöldfelület található,
mely gyep és cserjeszintből áll. Itt
a közeli Hosszúréti-patak okozta
nedves környezet miatt a nád és
sásfélék,
magasfüvek
is
előfordulnak. A cserjeszinten
többnyire a bangita és a bodza
jelenik meg.
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1.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
A tervezett módosítással érintett terület a magántulajdonban lévő 220529/2 helyrajzi számú
telek területére terjed ki, ami körülbelül 1,9 hektár nagyságú. A beépítésre szánt, gazdasági,
jellemzően raktározást, termelést szolgáló területen a megengedett legnagyobb
beépíthetőség 45% (terepszint alatt 50%), amit a jelenlegi beépítettség meg sem közelít. A
tervezett beruházás megvalósítása során a legnagyobb beépíthetőség értékét nem kívánják
megváltoztatni.

4. ábra: A tervezési terület (Forrás: Google Maps)

A vizsgált területen nagykiterjedésű
burkolt felület, valamint egy nagyobb
és több kisebb felhagyott gazdasági
funkciójú (szerelőműhely, porta stb.)
beépítés
található.
A
terület
beépítettsége körülbelül 6,1%, ami
igen alacsony, azonban a burkolt
felületek nagysága körülbelül 47,3%.
Az épületek főként lapostetővel
rendelkeznek, leromlott állapotúak. A
vizsgált terület északi és déli része
kerítéssel elválasztott. A telket 120kVos villamos távvezeték szeli át, aminek
egy oszlopa a terület déli-középső
részén található. A közelben 220 kV-os
távvezeték
oszlopa
szintén
megtalálható.
A
vezetékek
védőtávolságát a tervezett beépítés
elhelyezésekor figyelembe kell venni.

A területen védett, vagy védendő épített érték nem található, azonban a telket nyilvántartott
régészeti lelőhely területe érinti.
A vizsgált terület környezetében többnyire földszintes, ritkábban egyemeletes, gyakran
tetőtérbeépítéssel is rendelkező, magastetős lakó és kereskedelmi épületeket találunk. A
Méhész utca mentén nagyobb autókereskedés, autómosó, karosszéria műhely működik. A
tervezési terület környezetében lévő területek beépítési módja jellemzően szabadonálló. Keleti
irányba a területet a vasút határolja, amit zajvédőfal kísér.

1.8. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA
Közúti közlekedés és parkolás
A tervezett módosítással érintett terület megközelítése jelenleg a Kővirág sor felől lehetséges,
ami 2x1 sávos településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút. A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal
fragmentáló hatása nehezíti a terület megközelítését. Észak felé csupán az Egér út (II. rendű
főútvonal) biztosít közúti kereszteződést a vasútvonallal, mely legkönnyebben a Kővirág sor –
Hunyadi Mátyás út – Duránci utca – Gépész utca – Bazsalikom utca, valamint a Kővirág sor –
Ady Endre út – Horogszegi határsor – Péterhegyi út által érhető el. A Kővirág sor dél felé az Ady
Endre úttal (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút) létsít kapcsolatot, ami által az Anna utca,
majd a Leányka utca (II. rendű főútvonal) érhető el. A Leányka utca a kerület központi
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területeit teszi elérhetővé, valamint észak felé a vasút keresztezése által a Fehérvári utat, a
Hunyadi János utat (II. rendű főútvonalak) és a Szerémi utat (6-os számú I. rendű főútvonal).
A parkolás a területen részben az útburkolat mentén – a Katona utca és a Kővirág sor mentén
zöldfelületen, míg a Méhész utca mentén előkészített zúzottkő burkolaton –, részben a telek
területén belül megoldott. Telken belül felszíni parkoló terület nem csak a telek északi, burkolt
részén, hanem a déli, zöldfelületként kezelt területen is megjelenik. A vizsgált telek és a Kővirág
utca közötti keskeny területet a szomszédos Ivanics Kft. bérli, melyen zárt felszíni parkoló
található.
Közösségi közlekedés

5. ábra: A tervezési terület tömegközlekedési kapcsolatai
Forrás: Openstrretmap

A vizsgált terület tömegközlekedéssel
elsősorban az 58-as busz segítségével
érhető el, melynek Méhész utca, Ady
Endre út megállói a módosítással érintett
terület közvetlen közelében találhatók. A
területtől délre húzódó 41-es villamos
vonal Rózsavölgy alsó és Budafoki
elágazás megállója szintén gyaloglási
távolságon
belül
elérhető.
Utóbbi
lehetőséget nyújt átszállásra az 56-os
villamosvonalra is. A vizsgált terület
megközelítése a vasút segítségével is
történhet Albertfalva vasútállomáson
keresztül, ami szintén gyaloglási távolságra
található a területtől. A területet éjszakai
buszjárat (941) is kiszolgálja.

Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A tervezett módosítással érintett terület közvetlen közelében kerékpáros infrastruktúra nincs
kiépítve. A Méhész utca, valamint a Kővirág sor Albertfalva vasútállomásig tartó szakasza
kerékpározásra alkalmas útvonal. A területhez legközelebb Albertfalva vasútállomástól indul
önálló kerékpárút (Duna és EuroVelo6 felé), illetve két oldali kerékpársáv (Sáfrány utca).
A vizsgált terület gyalogosan több helyről csak a burkolt útfelületet, vagy az útmenti
zöldfelületet használva közelíthető meg, ami veszélyforrásként jelentkezhet. A Katona utca
mentén található egyedül egy, illetve kétoldali járda. Az Ady Endre útról leágazva gyalogos,
burkolt ösvény húzódik a Hosszúréti-patakot kísérve, melyet néhol lépcsősorok szakítanak meg.
A terület déli részének gyalogos feltárása ezáltal kedvezőbb.
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1.9. KÖZMŰVEK VIZSGÁLATA
A hatályos Kerületi Építési Szabályzat Megalapozó munkarészének (2017. december)
közműveket tárgyaló fejezete alapján a következők állapíthatók meg a vizsgált terület
vonatkozásában:

Vízellátás
A tervezési terület a 21. számú ellátási (Budafoki alsó)
zónába tartozik. A tömbjét határoló közterületeken
ivóvízelosztó-vezetékek futnak (<DN300).
A
Katona
utca
mentén
DN400-as
ivóvíz
főnyomóvezeték, míg a Kővirág sor mentén DN1200as ivóvíz főnyomóvezeték (Pesti alap zóna) húzódik.

Csatornázás
A Kártya utca és a Méhész utca mentén
szennyvízcsatorna fut, míg a közeli Ady Endre út
alatt szennyvíz főgyűjtőcsatorna húzódik. A vizsgált
terület
a
Hosszúréti-pataktól
északra
lévő
gyűjtőterületre esik.

Felszíni vízelvezetés
A vizsgált területtől délre a Hosszúréti-patak medre
húzódik, ami a környéki csapadékvizek befogadója
és szállítója. Az Ady Endre út mentén
csapadékcsatorna és szikkasztóárkok egyaránt
megtalálhatók. A Kővirág sor mentén több helyen
árok húzódik.
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Villamosenergia-ellátás
A tervezési terület déli részét 220 kV-os távvezeték
és védőtávolsága (MAVIR), valamint 120kV-os
távvezeték és védőtávolsága (ELMŰ) érinti. A
vizsgált terület közelében 10 kV-os földkábel,
közvilágítási légvezeték és kisfeszültségű erőátviteli
légvezeték található. A tervezési telek északi
határán 10/0,4 kV-os transzformátor található.

Gázellátás
A tervezési terület déli részén termékvezeték (MOL)
húzódik. A Kővirág sor mentén Fv 2 DN300-as távhő
gerincvezeték fut. A vizsgált telek tömbjét határoló
közterületek
mentén
növelt
kisnyomású
gázvezetékek húzódnak.

Elektronikus hírközlés
A vizsgált területet optikai légvezeték és
bányaüzemi hírközlő kábel szeli át. Az Ady Endre út
mentén hírközlő kábel, míg a Kővirág sor mentén
Invitel alépítmény húzódik. A területet a Magyar
Telekom légkábeles és földkábeles vezetésű
rendszere szolgálja ki.

A vizsgált területen a megújuló energiák használata jelenleg nem jellemző, azonban a tervezett
beruházás megvalósítása során lehetőség nyílik alternatív energiaellátási megoldások
alkalmazására. A vizsgált terület teljes közműellátása biztosított, illetve a területén tervezett
beruházás teljes közművesítése a környező rendszerekről várhatóan megoldható.

1.10. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT
Talajállapot
A vizsgált telek talaját eredetileg folyóvízi üledék, folyóvízi agyag, aleurit, homok és kavics
alkotja, de a terület korábbi területhasználatából fakadóan a talaj, főleg az északi
területrészen, erősen bolygatott.
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Felszíni és felszín alatti vizek
A tervezéssel érintett terület délen közvetlenül határos a Hosszúréti-patakkal, ami egy a Duna
folyamba torkolló állandó vízfolyás. A patak vízelvezető képességének kihívást jelent a nagy
intenzitású, rövid idejű csapadék okozta terhelés. A patak környezetének beépítettsége
folyamatosan nő, így kísérő növényzetének mértéke fokozatosan csökken, ami negatív
hatással van vízszállító-képességére. Komoly havária esetekben akár kisebb árvizet is okozhat.
A tervezéssel érintett területen a talajvíz átlagos mélysége körülbelül 2-4 méter között mozog.
A terület beépítettsége alacsony, ugyanakkor burkolati aránya magas, ami a felszíni és felszín
alatti vizek környezeti terhelését eredményezheti. Szennyező források lehetnek a területen az
illegális hulladéklerakásból beszivárgó folyadékok, valamint a területen parkoló – akár
közterületen, akár telken belül – gépkocsikból szivárgó elemek bemosódásai.
A XXII. kerület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében „fokozottan érzékeny” felszín
alatti vízminőség‐védelmi kategóriába tartozik. A vizsgált területet az MATrT, illetve a TSZT szerint
azonban vízbázis védelemi terület, vízminőség védelemi terület nem érinti.
Levegő
Budafok-Tétény a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba tartozik. A
levegő minőségét főként a közlekedésből, ipari tevékenységből és a lakossági fűtésből
származó szennyező anyagok mennyisége határozza meg.
A kerületben, mint Budapest egész területén a mérési eredmények alapján az esetenként
megnövekvő nitrogén-dioxid (NO2) és a szálló por (PM10) koncentráció jelent levegőminőségi
problémát. A Budatétényi automata mérőállomás alapján a kerület levegője kiváló. (Időpont:
2021.01.15. NO2: 12,2 ug/m3; NOx: 16,3 ug/m3; NO: 2,67 ug/m3; CO: 523 ug/m3; O3: 59,8
ug/m3; PM10 8 ug/m3, PM 2.5 7,1 ug/m3. Forrás: levegominoseg.hu)
A módosítással érintett terület esetében a Kővirág utca, az Ady Endre út és a Kitérő út mentén
az úgynevezett mozgó források, azaz a gépjárművek szén-monoxid, nitrogén-oxid és szálló por
emissziója számít kiemelkedő szennyező forrásnak.
A Hosszúréti-patak közelsége jobb átszellőzést biztosít a terület számára, csökkentve a
szennyezettség tartósságát, leülepedését.
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Zaj és rezgésterhelés
Ahogy a levegő kapcsán, úgy a zaj- és rezgésterhelés kapcsán is megállapítható, hogy az
elsődleges szennyező forrás a közlekedés.

6. ábra: Balra: Közúti nappali zajterhelés (2017), Jobbra: Vasúti nappali zajterhelés (2017) Forrás: zajterkepek.hu

A módosítással érintett területen a közlekedésből eredő zaj átlagos mértéke 60 decibel körüli,
értéke csupán érintőlegesen haladja meg a 65 decibelt. A vasúti közlekedésből eredő
zajterhelés a zajvédőfal ellenére is jelentősebb, 65-70 decibel körüli. Említést érdemel a vasúti
közlekedésből eredő rezgésterhelés is. A vizsgált telken tervezett gazdasági funkció
megvalósítása a zaj és rezgésterhelésre kevésbé érzékeny.
Hulladékkezelés
A XXII. kerületben a települési szilárd hulladék kezelését és gyűjtését a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. végzi. Szintén közszolgáltatás keretein belül zajlik a szelektív hulladékgyűjtés, ami
helyenként hulladékgyűjtő szigetek alkalmazásával, de többnyire házhoz menő szelektív
gyűjtéssel zajlik.
A vizsgált terület környezetében a nagyobb léptékű illegális hulladéklerakás nem jellemző,
ugyanakkor a csapadékelvezető árkok, a közút menti zöldfelületek gyakran kisebb
mennyiségű hulladékkal szennyezettek. Ezek potenciális környezetszennyező források lehetnek
mind a talaj, mind a felszín alatti és a felszíni vizek számára.
Vizuális környezetterhelés
A vizsgált területen vizuális környezetterhelést okoznak a meglévő elektromos légkábelek és
tartóoszlopok. Ugyancsak vizuális környezetterhelést jelentenek az elhanyagolt zöldfelületek,
kerítések, burkolatok és a rossz állapotú épületek látványa (a telken is). A tervezett beruházás
keretében ezek a problémák várhatóan megszűnnek.
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1.11. KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT
A vizsgált területen csúszásveszélyes területek, mélyfekvésű, vagy alábányászott területek,
feltöltött, rekultiválandó, vagy potenciálisan talajszennyezett területek nem találhatók. Üzem,
veszélyes üzem, vagy annak védőtávolsága nem érinti a területet. Árvízvédelmi mű, valamint
1 ezrelékes potenciális elöntési terület a vizsgált telektől keletre, dél-keletre található, a vizsgált
telket már nem érintve.
Egyéb tevékenységből eredő korlátozások
A hatályos TSZT Szerkezeti tervlapjának 6. számú védelmi, korlátozási területeket jelölő lapja a
tervezési területet keleti irányból határoló vasútvonal mellett védőtávolságot jelöl ki. A
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 38. § (10) bekezdése meghatározza a vasútvonalak
működése miatt a szomszédos területeken korlátozással érintett sáv szélességét.
A terület déli részét 220 kV-os távvezeték biztonsági övezete, 120 kV-os távvezeték biztonsági
övezete, valamint termékvezeték biztonsági övezete érinti. A területet érintő távvezetékek
biztonsági övezetének mértéke és a biztonsági övezetben tiltott tevékenységekre vonatkozó
előírások jogszabályokban rögzítettek. A termékvezeték biztonsági övezetének megállapítását
és annak terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg. A biztonsági övezeten belül építési
tilalom van.

1.12. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK VIZSGÁLATA
A vizsgált területen ásványi nyersanyaglelőhely nincs.

1.13. A VÁROSI KLÍMA VIZSGÁLATA
A városi klímát befolyásoló tényezők:
•
•
•
•
•

települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok);
burkolt felületek aránya;
kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya;
vízfelületek megléte;
a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi szabályok a
területen és a területtel szomszédos, tágabb környezetben.

A fenti szempontok alapján a tervezéssel érintett terület bár városi viszonylatban nem nagy
kiterjedésű, mégis a rajta tervezett fejlesztések következtében lokálisan befolyásolhatja saját
mikrokörnyezetének klimatikus viszonyait. A területen tervezett gazdasági tevékenység
megvalósítása, az épületek és burkolatok kialakítása, anyaghasználata, mennyisége ennek
figyelembevételével alakítandó ki.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
A módosítással érintett terület legfontosabb jellemzőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Elhelyezkedés
A terület
településszerkezeti
jelentőségű
gyűjtőút mentén
helyezkedik el.
A terület
tömegközlekedéssel is elérhető.
Beépítettség

A területen
nagykiterjedésű
burkolt felületek,
valamint leromlott
állapotú
épületállomány
található.
A terület
magántulajdonban
van.
A területen
beépítési lehetőség
adott.

Területrendezési Településrendezési Településszerkezeti
tervi környezet
tervi környezet
módosítás igénye
A magasabb
szintű tervek
nem
tartalmaznak a
beruházást és a
tervezett
módosítást
kizáró okokat
Zöldfelületi
viszonyok

A meglévő
zöldfelületek
többnyire
elhanyagoltak,
de értékes
elemekkel (fa,
facsoport) is
rendelkeznek.
A meglévő
zöldfelületek
fejlesztésének
lehetősége
fennáll.

A hatályos
Kerületi Építési
Szabályzat
kismértékű
módosítása
szükséges.

Közúti
kapcsolatok

Jó közúti
kapcsolatok.

Nem.

Közmű feltételek

Humáninfrastrukturális
és gazdasági
érintettség
A terület humán
infrastrukturális és
gazdasági jelentősége
a tervezett beruházás
által vélhetően
növekedni fog új
munkahelyek
teremtése által.
Környezetvédelem és
katasztrófavédelem
A meglévő természeti
értékek (fák,
facsoportok) minél
nagyobb arányban
történő megtartása
fontos.

Közösségi
közlekedés
használatának
Feltehetően a tejes
A területet érintő
lehetősége (busz,
közműellátás
tevékenységből eredő
villamos, vasút).
biztosítható a
korlátozások
környező
előírásainak és
Gyalogos és
hálózatokról.
határainak betartása
kerékpáros
fontos.
infrastruktúra nem
kiépített.
A tervezett fejlesztést
Fejlesztése
sem környezetvédelmi,
lehetséges.
sem egyéb korlátozási
szempontok nem
akadályozzák.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ
A módosítással érintett telek a XXII. kerület határán, megfelelő közlekedési és tömegközlekedési
kapcsolatokkal rendelkező területen helyezkedik el. A terület gyalogosan részben járdán,
részben az útfelületen, vagy zöldsávon haladva közelíthető meg, kiépített kerékpáros
infrastruktúrával nem rendelkezik. A terület jelenleg egy használaton kívüli, gazdasági funkciójú
terület, nagyobb burkolt felületekkel és több rossz állapotú épülettel. A telek gazdasági
fejlesztések céljára optimális adottságokkal rendelkezik.
A vizsgált telek környezete teljes közműellátással rendelkezik. A területen a meglévő
zöldfelületek többnyire elhanyagoltak, elvadultak, ugyanakkor néhány értékes, megőrzendő
faegyed is található itt. A területet távvezetékek (220 kV-os, 120 kV-os) és védőtávolságuk érinti,
ami korlátozza a telek egyes részeinek beépíthetőségét. A tervezett módosítás zöldfelületi és
infrastrukturális igényei a szakági vizsgálatok alapján feltehetően biztosíthatók, melyek az
alátámasztó munkarészben kerülnek kifejtésre.
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3.2. A MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen tervezett beruházás a
magasabb rendű rendezési előírások alapján nem ütközik akadályba, településszerkezeti
átsorolást nem igényel. A magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés igazolása az
alátámasztó munkarészben szerepel. A tervezett beruházás a hatályos Kerületi Építési
Szabályzat módosítását igényli.
A módosítással érintett területtel kapcsolatban összefoglalóan megállapítható, hogy a
tervezett módosításnak jogszabályi, településrendezési, környezeti, vagy egyéb szakági
akadálya előre láthatóan nincs.
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
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4. A FEJLESZTÉSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A BEÉPÍTÉSI JAVASLAT
Jelen tervmódosítás keretében bemutatásra kerülő fejlesztési szándék szerint a vizsgált
területen az Ivanics Kft. szeretné jelenlegi gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységeit
megvalósítani és kiterjeszteni. A cég személygépjárművek és motorok, robogók
márkakereskedésével és szervízelésével, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok
elvégzésével foglalkozik specializálódva a Volvo, Ford és Hyundai autó-, valamint a Kawasaki
és Yamaha motormárkákra. A tervezési terület környezetében jelenleg már működik egy Volvo,
Ford márkakereskedés és szerviz (Méhész utca), valamint egy autómosó és karosszéria műhely
(Kártya utca). A cégcsoport továbbá a vizsgált területtől keletre található, Kővirág sor menti
telket parkoltatás céljából bérli.
A módosítással érintett területen elsősorban kereskedelmi, szolgáltató célú gazdasági beépítés
kerülne kialakításra, mely mellett a raktározási funkció is megjelenne. Az Ivanics Kft. célja egy a
legkorszerűbb technológiákkal, környezettudatos módon kialakított, új és használt
gépjárműveket, illetve az azokhoz szükséges alkatrészeket, kiegészítőket tárolni képes, valamint
a sérült autók karosszériájának javítására is alkalmas beépítés megvalósítása.

7. ábra: Látványtervek (forrás: Helyi Érték Építész Iroda)
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A területen a jelenleg rossz állapotban
lévő, elavult és használaton kívüli
burkolt felületek és épített elemek
részleges elbontása indokolt, melyek
helyére korszerű, a cég által jelenleg
képviselt tevékenységek számára
alkalmassá váló épületek, építmények
kerülnének. A Helyi Érték 2009 Építész
Iroda által elkészített beépítési terv és
műszaki leírás alapján az egykori
tehergépkocsi
szerelőműhely
bővítésre és felújításra kerülne, ami így
teljesen új épülettömegként kerülne
kialakításra, megtartva az épület
eredeti vasbeton szerkezetét. A
bővítés aszimmetrikus nyeregtetővel,
előtetőkkel
valósulna
meg.
Ez
utóbbiak a gépjárművek fedett
tárolására és a vendégforgalmi zóna
időjárás
elleni
védelmére
szolgálnának. A főépület a korábban
engedélyezett tervek szerint három
funkcionális
egységre
bontható:
kereskedelmi és munkafelvételnek
helyet adó egység (üzlet - a Méhész
utcai
fronton),
raktár
(eredti
épületrész), irodablokk (emeleten). A
tervezett
bővítmény
teljes
alapterületén a sérült és már javított
járművek, valamint a munka közben
parkírozott (karosszéria munkákon már
átesett)
gépkocsik
kerülnének
tárolásra. Ezen autókat a szomszédos
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telken álló karosszéria és festőműhelyben (hrsz: 220528) javítják. Az Építési Szabályzat
módosítását követően a fő funkciók megmaradnak, de azok épületen belüli elhelyezése
változik. A tervezett raktár az új épületrészbe, míg a karosszéria műhely a meglévő épületbe
kerül. A módosítás az épül szerkezeteit, homlokzati megjelenését nem érinti. A tervezett épület
kialakításakor a budai hegyekről való láthatósága miatt, a tetőszerkezetet is egy ötödik
homlokzatként kezelték a tervezők, így a tető héjazata egyfajta lepelként kerül az épületre. A
homlokzatok színét a törtfehér és az antracit szürke jellemzi.
A területen továbbá egy kisebb, szerelő aknával ellátott vizsgasorral szerelt építmény
megtartható (felújítás mellett), azonban minden egyéb felépítmény, tároló, szín stb. bontásra
kerül. A telken belüli meglévő aszfaltozott burkolat fenntartásával, a környező közterületeket
jelenleg terhelő gépjármű-parkolás, telken belül is biztosítottá válhat. A parkolók darabszáma
(245 db) jelentősen meghaladja az előírt értéket, ugyanis a tervezett funkció ezt megköveteli,
azonban a terv a nagyarányú zöldítéssel ezt ellensúlyozni igyekszik.

8. ábra: Látványterv (Forrás: Helyi Érték Építész Iroda)

A tervezett módosítás keretében a vizsgált telek eddig beépítetlen részei is hasznosításra
kerülnének.
A tervezett fejlesztések során a gazdasági épületek mellett szolgálati lakások kialakítása is
tervezett, amire azért van szükség, mert a cég a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a
kerületben végzendő sikeres vállalkozói tevékenységet kizárólag csak vidékről származó,
ideiglenesen itt elhelyezett alkalmazottakkal tudja biztosítani. A tervezési területen ennek okán
4 darab szolgálati lakás kialakítása is tervezett.
A tervezett beruházás jelentős kiterjedésű burkolt felületek kialakítását indokolja, de az előírt
zöldfelületi arányt biztosítani szükséges. A burkolt felületek esetében a parkolóterületeken
fásítás biztosítása szükséges. A meglévő zöldfelület értékes elemeinek megtartása mellett a
tervezett beruházás által egy a KÉSZ-nek megfelelő arányú, gondozott, minőségében a
jelenleginél jobb zöldfelület jöhet létre.
A Beépítési tervet a Helyi Érték 2009 Építész Iroda által elkészített helyszínrajz alapján készítettük
el és az alábbiakban mutatjuk be:
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5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
5.1. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A tervezett gazdasági, többnyire kereskedelmi, szolgáltató célú beruházás megvalósítása
után, - mivel a tervezett funkció nem a mindennapi igények szükségletét elégíti ki -, a tervezési
terület közelében a közúti terhelés nagy mértékben nem növekedne. A terhelés azonban
előirányozhatja a meglévő úthálózat, különös tekintettel a Kővirág sor, kialakításának,
burkolatának fejlesztését.
A tervezett beépítés megközelítése a személyzet és a vásárlók számára észak felől a Méhész
utca felől biztosított külön-külön bejáraton, míg a gazdasági funkció kiszolgálása dél-kelet felől,
a Kővirág sorról, a jelenlegi bejáraton keresztül történhet. A vizsgált területen tervezett
parkolómennyiség jelentősen túlmutat a beruházásból származó igény értékén, azonban a
tervezett funkció ezt megköveteli. A telken összesen 245 férőhely kerülne kialakításra, melyből
északon 27 hely kizárólag a vásárlók részére fenntartott. Mozgássérült parkolóból a területen
három db elhelyezése tervezett. A telken belül a raktározási funkciót kiszolgáló nagyobb
gépjárművek várakozására is megjelenhet helybiztosítási igény. A jelentős parkolószám miatt a
parkolóterületek intenzív zöldítése tervezett, amit lombos fák telepítésével kívánnak
megvalósítani.
A tervezett fejlesztés léptéke nem igényel közösségi közlekedési fejlesztésket. A terület jelenleg
is jól ellátottnak tekinthető, hiszen több buszmegálló, villamosmegálló, valamint Albertfalva
vasútállomás is gyaloglási távolságon belül (kb. 100 -300 méter) elérhető.
A vizsgált terület közelében, a Méhész utca felől, településszerkezeti jelentőségű kerékpáros
infrastruktúra nyomvonal kialakítása tervezett. Ehhez is kapcsolódóan a tervezett beruházás
keretében telken belül kerékpárok elhelyezésére szükséges tárolókat is biztosítani kell. Az OTÉK
7. melléklete, valamint a hatályos KÉSZ 4.2. melléklete alapján a kereskedelmi egységek
esetében (>1000 m2) az árusító tér minden megkezdett 500m2-re után 2 darab, a
raktárterületek 10.000m2-re után 1 darab, valamint szolgálati lakásonként 1 darab kerékpár
elhelyezése szükséges.
A terület gyalogos megközelítése jelenleg többnyire az útfelület, valamint az út menti zöldsáv
igénybevételével lehetséges, mely kevésbé biztonságos. A jövőben, biztonsági szempontokat
szem előtt tartva, szükséges lehet elkülönített, akadálymentes közlekedést biztosító gyalogos
felületek kialakítása.

5.2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATOK
A vizsgált terület már régóta beépített, teljes közműellátással rendelkezik. A teljes
közműellátásra kiépültek a vízellátás, a szennyvíz-elvezető csatornahálózatok, a
villamosenergia ellátás, a földgáz-, illetve távhő ellátás, továbbá a vezetékes elektronikus
hírközlés hálózatai is. A tervezett beruházás által prognosztizálható közműigények a meglévő
hálózatokról, illetve a meglévő hálózatokra való kapcsolódással várhatóan kielégíthetők, de a
konkrét közmű igényeket a tervezett fejlesztés várható kapacitásigényeinek pontos
ismeretében lehet egyeztetni az egyes szolgáltatókkal.
A területen keletkező szennyvíz elvezetését elválasztott rendszer segítségével szükséges
megvalósítani a már kiépített szennyvízcsatornára való rákötéssel.
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A csapadékvizek elvezetése szempontjából fontos elem, hogy a tervezett állapotban is nagy
marad a telken a burkolt és beépített felületek aránya, melyekről esőzéskor nagyobb
mennyiségű víz folyhat le. Ennek kapcsán kiemelt szempont kell legyen a csapadékvizek
helyben szikkasztásának és tározásának minél nagyobb aránya. Vizsgálandó a csapadékvizek
kialakított csapadékvízelvezető-rendszerbe való késleltetett bevezetésének lehetősége.
A villamosenergia-ellátás szempontjából a jelentkező új fogyasztói igények kielégítése
várhatóan a meglévő középfeszültségű hálózatok szabad kapacitását kihasználva lehetséges.
A fejlesztéshez nem kapcsolódó, de azt is érintő körülmény, hogy a területet átszelő, illetve
érintő jelentős biztonsági övezettel rendelkező villamosenergia-ellátó rendszerek 220kV, illetve
120kV nagyfeszültségű légvezetékeinek kiváltásával, földkábeles üzemeltetésével a
légvezetékeket kísérő építési korlátozás megszűnhetne. A nagyfeszültségű légvezetékek
földkábellel történő kiváltási lehetőségeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A javasolt
nyomvonalak és műszaki megoldások a vizsgált területet is érintik:
-

a 220kV-os távvezeték (MAVIR) megszűntetése és helyettesítése a Szabadkai utca és
Albertfalva alállomás között;
a 120kV-os távvezeték (ELMŰ) megszűntetése és földkábeles helyettesítése a kerületet
érintő teljes szakaszon.

A tervezett fejlesztési alternatívák megvalósulása esetén a vizsgált terület környezetében a
Méhész utca és a Kővirág sor mentén NaF földkábel, míg a Kővirág sor mentén kábelalagút
kerülne kialakításra.

9. ábra: A nagyfeszültségű légvezetékek kiváltása (Forrás: KÉSZ Alátámasztó munkarész, 43. oldal.)
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A vizsgált területet MOL termékvezeték érinti, melynek védőtávolságát figyelembe kell venni.
A termékvezeték mellett bányaüzemi kábelek is üzemelnek. A terület gáz, vagy távhő ellátása
a környező rendszerekről egyaránt biztosítható.
A vezetékes elektronikus hírközlés konkrét felhasználói igényeinek megjelenésekor a
szolgáltatók a szükséges hálózatfejlesztéseket saját beruházásban végzik. A vezeték nélküli
elektronikus hírközlés rendszere kiépített.
Új beépítés létesítése esetén mindenképpen szükséges a korszerű épületgépészeti megoldások
és a megújuló energiaforrások támogatása. A tervezett fejlesztés esetében lehetőség nyílhat a
napenergia hasznosítására, napelemek/napkollektorok tekintetében. A vizsgált területen
tervezett létesítmény a 2021. évtől elvárt energetikai előírásoknak megfelelő szerkezettel,
hőszigeteléssel készül el a tervek szerint, a dél-nyugati tető felületen 50kW-os napelem telep
elhelyezésével. A tervezett beruházás kapcsán így támogatják és népszerűsítik a megújuló
energiaforrásokon alapuló technológiákat.

5.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK
A tervezett fejlesztésnek különösebb táji vonatkozásai nincsenek. A vizsgált terület egy urbánus
közegben található beépített terület, melyen főként gazdasági funkciójú épültek és jelentős
mennyiségű burkolt felület kialakítása tervezett. A fejlesztés során, a főépület kialakításánál a
budai hegyekről való rálátást is vizsgálták és az épület léptékét, magasságát, tetőszerkezetét,
anyag és színhasználatát ennek alapján határozták meg.
A tervezett fejlesztés természetvédelmi oltalom alatt álló elemeket nem érint. A Szabályozási
Terven ábrázolt megőrzendő, értékes fák a tervezett állapotban is, eredeti helyükön
megmaradnak.
A tervezett kereskedelmi, szolgáltató, raktár funkció bár nagykiterjedésű burkolt felületek
kialakításával jár, mégis képes a vizsgált terület jelenlegi zöldfelületi jellegén és minőségén
javítani. A telek zöldfelületei – épületállományához hasonlóan – az elmúlt években leromlottak,
elöregedtek és gyomosodtak. A területen található aljnövényzet mentesítése és a beteg,
sérült, gyomos faállomány kezelése és ritkítása már folyamatban van. A revitalizáció és
meglévő növényvilág rendezése után a területen további növénytelepítés tervezett a telep
esztétikus és fenntartható megvalósításáért.
A vizsgált telek mentén a Szabályozási terv 12 méter széles védőzöldsávot ábrázol, melyet a
beépítési terv alapvetően figyelembe vesz. A területen meglévő idős faállomány megóvása
mellett érdemes törekedni a 2-3 szintes, változatos növényállomány kialakítására. Célszerű
kerülni a gyomosodásra hajlamos és az invazív fajok alkalmazását. A területen a zöldfelület
tervezett aránya körülbelül 47,2%, ami jelentősen meghaladja az előírt paramétert (30%), így
annak változtatására nincs szükség.
A nagy arányú burkolt felületek és parkók kialakítása során a tervezett fejlesztés ügyel azok
megfelelő és minőségi zöldítésére és fásítására is.
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5.4. KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK
A jelenleg elhanyagolt, leromlott állapotú telek fejlesztése során építkezések, földmunka
várható. Az építés, valamint az ahhoz szükséges szállítás időszakos légszennyezést (CO2, szálló
por stb.) és zavaró zajterhelést okozhat, amitől az építési engedélyekben megszabott
korlátozások előírásával, valamint azok betartásának ellenőrzésével a lehető legnagyobb
mértékben mentesíteni kell a közelben élő lakosságot.
A felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj védelme érdekében a tervezett épület
közműellátását, a szennyvíz és a csapadékvíz kezelését mindenképp meg kell oldani,
különösen ilyen közel a Hosszúréti-patakhoz. A tiszta csapadékvíz helyben tárolása, szikkasztása
kívánatos. Törekedni kell a tisztítandó szennyvíz mennyiségének csökkentésére.
A parkolófelületek fásításán túl, fontos a burkolt felületekről elfolyó, potenciálisan olajjal
szennyeződő csapadékvizek szűrése. A területen egy meglévő, nagy kapacitású olaj és
homokfogó műtárgy található, mely továbbra is ellátja feladatát, átalakítása nem szükséges,
de felújítása tervezett. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. A területen
keletkezett veszélyes hulladék tárolásáról, majd elszállíttatásáról gondoskodni kell.
A tervezett gazdasági funkciójú beépítést úgy kell kialakítani, hogy a területen keresztülhaladó
termékvezeték, és nagyfeszültségű elektromos vezetékek védőtávolságába ne kerüljön épület.
A védőtávolság a közművek földkábellel való kiváltása esetén szűnne meg.

5.5. HUMÁNIFRASTRUKTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI IGÉNYEK
A humáninfrasturkturális fejlesztési igények elsősorban olyan fejlesztési területeken jelentkeznek,
ahol újonnan betelepülő nagyobb létszámú lakossággal lehet számolni. A vizsgált területen
ilyen jellegű beruházás nem tervezett, a terület funkciója változatlanul gazdasági marad. A
vizsgált telken 4 szolgálati lakás kialakítása tervezett, melyek kizárólag a tulajdonos(ok), illetve
a cég alkalmazottai számára vehetők igénybe. A fejlesztés ezenfelül jelentősebb
munkahelyteremtő szereppel bír, hiszen 40 új munkahelyet szándékozik biztosítani a jövőben.
A terület gazdasági szerepe a beruházás által mindenképp növekszik. A jelenleg használaton
kívüli gazdasági terület lehetőségeinek és adottságainak kihasználása által a terület
kereskedelmi (autó alkatrész árusítás), szolgáltató (ügyintézés, javítás), raktározó és iroda
funkciójú fejlesztése tervezett.

6. A MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
A vizsgált területen tervezett módosítás a hatályos Kerületi Építési Szabályzat elemeit érinti. A
Szabályozási terven nem változtat, új beépítésre szánt területet, építési övezetet nem jelöl ki. A
módosítás a területen hatályos Gksz-2/BF/6 építési övezet előírásait érinti, mely övezet csak a
tervezési területen és a tervezési terülttől keletre található 220539 helyrajzi számú telek egy
részén került kijelölésre. Ez utóbbi telekrészt is jelenleg az Ivanics Kft. bérli. A teljes tervezési terület
a hatályos Településszerkezeti Terven (TSZT) Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározást,
termelést szolgáló terület területfelhasználásba sorolt, a tervezett módosítás sem a TSZT-t, sem
az FRSZ-t nem érinti. A vizsgált terület, ahogy eddig, ezután is megfelel a magasabb szintű
terveknek.
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7. HELYI ÉPÍÉSI SZABÁLYZATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS
A 4. fejezetben bemutatott fejlesztési koncepció és beépítési javaslat megvalósításához a
hatályos Kerületi Építési Szabályzat módosítása szükséges. A vizsgált területen a Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati
rendelet van hatályban. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kerület Szabályozási tervét,
melynek a módosítással érintett terület a 2. számú szelvényén szerepel. A KÉSZ már a hatályos
fővárosi tervi környezetben és a jelenlegi jogszabályi háttér alapján készült el.
A tervezett módosítás elemei a következőképp érintik a hatályos Kerületi Építési Szabályzatot:
A tervezett fejlesztés miatt szükségessé váló módosítás csak a KÉSZ szöveges munkarészeit érinti.
Az 1. mellékletben meghatározott beépítési paraméterek előírásainak változtatása, illetve a 2.
mellékletben szereplő Szabályozási terv módosítása nem szükséges. A módosítással érintett
telek építési övezeti besorolása Gksz-2/BF/6, melyben előírásai közt erősíteni szükséges a
gazdasági jelleget, lehetővé téve a raktározási funkció elhelyezését is. Az építési övezetben
ezen felül a tulajdonos és a gazdasági társaság alkalmazottai számára, szolgálati lakások –
összesen 4 darab – kialakítását is lehetővé teszi a tervezett módosítás, melyek a kialakult
munkaerő-piaci helyzet miatt váltak szükségessé, lakhatási lehetőséget biztosítva a távolabbról
érkező munkavállalók számára.
Figyelembe véve a kialakult valós helyzetet és azt a tényt, hogy az Ivanics Kft. létesítményei
már most is több irányból körbeveszik a tervezési területet, az egyes funkciók közti valós
kapcsolatok megteremtése érdekében, ahol az indokolt, a tervezett módosítás a szabályozási
terven jelölt védőzöldsáv egy részének (max. 20%) burkolását is lehetővé teszi.
A fentiek alapján a KÉSZ 9. § (5) bekezdése, illetve a 78. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
módosított szöveg lép:
„9. § (5) Amennyiben az adott11 építési övezet, vagy övezet előírásai másképp nem
rendelkeznek, a 2. mellékleten jelölt védőzöldsáv területét télen is takaró, lomblevelű
örökzöld cserjéket is tartalmazó, háromszintes növényállományú zöldfelületként kell
kialakítani. E területen az építmények közül az épülethez kapcsolódó, legfeljebb 1,50 méter
széles járda, a gépkocsi behajtó, támfal és a terepszint alatti műtárgyak helyezhetők el.”
„78. § (1) Az Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet területén
a) raktározás céljára szolgáló építmény is kialakítható, raktározás céljára szolgáló új
építmény nem alakítható ki. A meglévő raktárépületek alapterület-növekedéssel nem járó
felújítása, átalakítása megengedett,
b) gazdasági célú főrendeltetés esetén, minden 4500 m2 telekterület után - kizárólag a
tulajdonos, illetve a személyzet számára - 1 darab szolgálati lakás létesítése is megengedett.
Egy telken maximum 4 lakás alakítható ki, a meglévő lakóépületeken kizárólag
állagmegóvási, élet- és balesetveszély elhárítási munkák végezhetők,
c) az alapterület növelésével járó beruházás abban az esetben végezhető, ha a beruházás
során 65.§ (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetés kerül kialakításra,
d) gépkocsimosó rendeltetés nem megengedett,
c) a rendelet 2. mellékletén – Szabályozási terven - feltűntetett kialakítandó védőzöldsáv
területének maximum 20%-a, a 9. § (5) bekezdésben meghatározott esetektől eltérő célra
is burkolható, az övezetben meghatározott minimális zöldfelület kötelező kialakítása
mellett.”
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25
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Nyt. szám: 2351-2/2021/h
Hiv. szám: 121-46/2021/IX

sz. példány

Karsay Ferenc
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármestere részére
Budapest
Tárgy: Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési
Szabályzatáról szóló 10/2018. (V.03) önkormányzati rendelet
módosítása a Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet előírásaira
vonatkozóan- egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!
A fenti hivatkozási számú megkeresésére Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi
Építési Szabályzatáról szóló 10/2018. (V.03) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában a
katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást nem
emel, az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszköz
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat nem fogalmaz meg.
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet 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: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b)
pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet
9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint
államigazgatási szerv véleményének.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: csader.zsuzsanna@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Budapest- Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal (Hivatali kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁÍRÓÍV

Karsay Ferenc polgármester
részére
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/FNEF-TKI/1393-3/2021.
BP/FNEF-TKI/1393-4/2021.
Konkoly Szilvia
+36-1-4653866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a
Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet előírásaira
vonatkozóan – véleményezési szakasz
121-43/2021/IX

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!
A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezetet közegészségügyi szempontból
elfogadja.
Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.
A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Kapják:
1. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata - HK
2. Irattár

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Ügyiratszám: BP/2604/00594-3/2021.
Ügyintéző: Sárközy Sebestyén
Telefon: 06-1-235-1708
E-mail cím: sarkozy.sebestyen@bfkh.gov.hu
Hiv.sz.: 121-53/2021/IX.

Tárgy: Budapest 22. ker., 10/2018. (V.03)
KÉSz. módosítása, egyszerűsített eljárás,
vélemény

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Karsay Ferenc polgármester
részére
Budafok 1. Pf.: 109.
1775
Tisztelt Polgármester Úr!
Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának a Budafok–Tétény Budapest
XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendeletének
(KÉSz.) a Gksz-2/BF/6 jelű – gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek
Budafok területén – építési övezet tervezett módosításával kapcsolatos véleményt kérő
megkeresésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (R.) 38. § (3) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom:
A módosítással kapcsolatban kifogásolható körülmény nem merült fel. Az örökségvédelmi
követelmények – esetlegesen kikötések és kötelmek – megfogalmazására csak konkrét, a jövőbeli
tervezett beruházásokkal érintett ingatlanok esetében, az azokra vonatkozó építészeti-műszaki tervek
ismeretében kerülhet sor. Elviekben ilyen követelmények általános jelleggel nem jelölhetők meg.
Ugyanezeket lehet megfogalmazni az ugyancsak módosítással érintett, a Kolonics György Általános
Iskola és Köznevelési Sportiskola új kosárlabdacsarnokának megvalósításával érintett 220657 és
220679 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában is.
Figyelemmel a fentiekre a módosítással érintett ingatlanokra vonatkozó, a KÉSz. módosításával
összefüggő későbbi eljárási szakaszokban hatóságunk a továbbiakban nem kíván részt venni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, [dátum a digitális aláírás szerint]
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

Sajti Zsuzsanna
osztályvezető
Örökségvédelmi Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. – Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.
E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu azonosító: KHIV BUK ÉÖF ÖVO – KRID: 422374158
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Erről értesül:
1. Címzett – hivatali kapun (BP22PHIV)

Örökségvédelmi Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. – Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.
E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
KÉR Hivatali kapu azonosító: 422374158

Karsay Ferenc polgármester úr
részére
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
Önkormányzat Polgármestere

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Budapest
Városház tér 11.
1221

BP/0801/00245-2/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzat Kerületi
Építési
Szabályzatának
módosítása – véleménykérés

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 252151177)!
Tisztelt Polgármester Úr!
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
121-51/2021/IX. számú, 2021. február 18-án kelt a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi
tájékoztatást adom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
Tájékoztatom, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályának
elnevezése 2020. március 1. napjától Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályra változott.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Karsay Ferenc polgármester úr
részére

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

500130/2/2021
Cseri Zoltán
354-2979
cseri.zoltan@bfkh.gov.hu
KÉSZ módosítása

KRID azonosító: 106069367

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!
121-54/2021/IX. számú megkeresésében arról tájékoztatta Budapest Főváros Kormányhivatalát (a
továbbiakban: kormányhivatal), hogy Budapest Főváros XXII. Kerület Önkormányzat elkészítette a
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.)
önkormányzati rendelet módosítását a Kolonics György Általános Iskola telkére (220657 helyrajzi szám)
vonatkozóan, egyidejűleg kérte a kormányhivataltól a földvédelem szakterületet és a termőföld
mennyiségi védelme témakörét érintő szakmai vélemény megadását.
Megkeresésére a kormányhivatal 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: Trk.), továbbá a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) figyelembe vételével az alábbi
véleményt adja.
A Tfvt. 1. §. (1) bekezdése szerint „a törvény hatálya a termőföldre terjed ki”.
A Tfvt. 6/B. § (1) bekezdése alapján: „Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a
településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok
módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező hatóságként működik közre, a
termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld
igénybevételével történjen. (…)”
A településrendezési eszköz által érintett területre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata
alapján megállapítható, hogy a területegységen nem található a Tfvt. hatálya alá tartozó termőföldnek
minősülő földrészlet.

Földügyi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. – 1243 Budapest, Pf. 719 – Telefon: +36 (1) 354-2963– Fax: +36 (1) 354-2977
E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu - Honlap: www.foldhivatal.hu, www.kormanyhivatal.hu
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Fentiek alapján a településrendezési eszköz módosítására irányuló eljárásában a termőföld
mennyiségi védelmére vonatkozó követelmények nem merülnek fel, ezért a kormányhivatal
termőföld érintettség hiányában földvédelmi véleményt nem tesz.

A földvédelmi vélemény a Trk., valamint a Tfvt. földvédelmi rendelkezésein alapul. A kormányhivatal
termőföld mennyiségi védelmére kiterjedő hatáskörét a Trk. 38. § (2) bekezdés b) pontja, a Trk. 9.
számú mellékletének 18. pontja, illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b)
pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.
A földvédelmi vélemény kiadmányozására Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott 48/2020. (X.20.) utasítása Budapest Főváros Kormányhivatalának kiadmányozási
rendjéről szóló 217.1. pontja alapján került sor.
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:
Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:

Cseri Zoltán
osztályvezető
Melléklet: ---

Földügyi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. – 1243 Budapest, Pf. 719 – Telefon: +36 (1) 354-2963– Fax: +36 (1) 354-2977
E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu - Honlap: www.foldhivatal.hu, www.kormanyhivatal.hu

Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi
Polgármesteri Hivatal
Karsay Ferenc polgármester úr
Budapest
Városház tér 11.
1221

Tárgy:

Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Kerületi Építési
Szabályzatának módosításával
kapcsolatos eljárás

Iktatószám:
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon:
Email:

HHF/32608/1/2021-ITM
121-44/2021/IX
Bacher Károly
+36-(1) 4741-742
karoly.bacher@itm.gov.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosítása tárgyában,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztályához elektronikus
úton beérkezett 121-44/2021/IX számú megkeresésével kapcsolatban a hajózási hatóság az
alábbi nyilatkozatot teszi:
A megküldött dokumentációt áttanulmányoztam és megállapítottam, hogy KÉSZ tervezett
módosításai nem befolyásolják a Dunán lebonyolódó hajóforgalmat, a víziközlekedés
biztonságát, továbbá a polgári célú hajózási létesítmények működését, így a tervezettel
szemben a hajózási hatóság kifogást nem emel, azzal kapcsolatosan véleményt, észrevételt nem
kíván tenni.
Hatáskörömet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) 20. pontja, valamint a
hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni
vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. sz. melléklete állapítja
meg.
Kérem nyilatkozatom szíves elfogadását.
Budapest, 2021. február 24.
Tisztelettel:
Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter nevében
és megbízásából:

Bellyei Csaba
főosztályvezető

1138 Budapest, Váci út 188. Postacím: H-1441 Budapest, Pf.: 88. Telefon: (+36 1) 815 9646

A u:\uvhh\hajozas\kvo_kozos\hatósági ügyek\településfejlesztés
2021\32608_01_budafok_településfejlesztési_koncepció.doc számú irathoz:
A levelet kapják:
1. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1775 Budafok 1, Pf.:109.) –
tértivevénnyel
2. Irattár

1138 Budapest, Váci út 188. Postacím: H-1441 Budapest, Pf.: 88. Telefon: (+36 1) 815 9646

Építményengedélyezési Osztály
Iktatószám: EE/4690-2/2021
Tárgy: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
– egyszerűsített eljárással
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Tel.: 1 468 0757
E-mail: karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu
Készült: 2021. 02. 23.
Karsay Ferenc Polgármester
Tisztelt Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Helyi Építési Szabályzat a– Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet
előírásaira (220529/2 hrsz-ú telekre) vonatkozó – egyszerűsített eljárással történő
módosítása egyeztetési anyagát megvizsgálta.
A mellékelt egyeztetési dokumentáció hírközlési fejezetet tartalmaz, a rendelet tervezet
hírközlési érdeket nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást nem emel.
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (1) alapján lefolytatott
egyszerűsített eljáráshoz adta a Hatóság.
A Hatóság kéri, hogy a jövőben a településrendezési eszközök és településképi rendeletek
véleményezéséhez kapcsolódó megkeresést kizárólag elektronikus úton Hivatali kapun
(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság KRID:516334978) keresztül juttassa el a Hatósághoz
(lehetőleg 1 db küldemény megküldésével).
Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta:dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából
Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 2524-2/2021/h
Hiv. szám: 121-45/2021/IX

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Karsay Ferenc
Budafok - Tétény
Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
polgármestere
1221 Budapest
Városház tér 11.
Tárgy: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Építési Szabályzatról
szóló 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelet módosítása a
220529/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan – egyszerűsített eljárás,
véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Bene Viktória őrnagy (tel.:+36 (1) 474-1369; HM 022-22-529; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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Karsay Ferenc Polgármester Úr
részére
Budapest Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény Önkormányzata
1221 Budapest,
Városház tér 11.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/1701/00036-2/2021
Váncza Dominika Lívia
06-1 /485-6916
vancza.dominika.livia @bfkh.gov.hu
Budapest Főváros XXII. kerület BudafokTétény KÉSZ módosítása a Gksz-2/BF/6
építési övezet előírásaira vonatkozóan
vélemény - egyszerűsített eljárásban
121-37/2021/IX

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!
Tisztelt Polgármester Úr !
Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz módosításának egyeztetésére vonatkozó
megkeresését, melyre hivatkozott számú levele alapján 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: Trk.) felhatalmazása
alapján az alábbi véleményt adom.
Az egyeztetési eljárásra és az elfogadásra vonatkozó követelmények:
Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása a Trk. VI. fejezetében foglalt egyeztetési és
elfogadási eljárási szabályok szerint történhet, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.)
Korm. rendeletben foglaltak egyidejű figyelembe vételével.
A szabályozás fontos eleme a Trk. 39. § - ban foglalt a véleményezési szakasz lezárását szolgáló
képviselő-testületi döntés. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket, illetve amennyiben
van, jegyzőkönyvet ismertetni kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a Képviselő-testület dönt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése egyidejű figyelembe vételével.

1.

A rendelet készítésével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a szíves figyelmét:
A tervezetnek a magasabb szintű jogszabályokkal és tervekkel, ezen belül kiemelten a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltakkal
összhangban kell lennie, amely többek között magában foglalja a Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervét. A Kerületi Építési Szabályzatnak az 1651/2017.(XII.6.) Főv. Kgy. határozatban
elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban TSZT), illetve a Fővárosi

2.

Állami Főépítészi Iroda
1056. Budapest, Váci u. 62-64. III. em. 301.; Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234 –Telefon: +36 (1) 4856945
E-mail: ivanyi.gyongyver@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu KRID: 422374158
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Rendezési Szabályzatról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FRSZ) foglalt
követelményeknek meg kell felelnie.
A szabályzat készítése során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban Étv.) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) településrendezési eszközökre vonatkozó
szakmai előírásait is figyelembe kell venni. Felhívom figyelmét, hogy az OTÉK előírásai 2021. január 1-i
hatállyal több ponton módosultak, kérem a hatályos joganyag figyelembe vételét.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak
is teljes körűen meg kell felelni, a helyi építési szabályzat településképi követelményt nem tartalmazhat.
A települési önkormányzat a közérdek védelmében jogosult rendeletet alkotni, ám nem terjeszkedhet túl
az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott jogalkotói hatáskörén, így kérem rendeletükben
csak azon kérdésekben alkossanak szabályokat, amelyekre vonatkozóan felhatalmazással bírnak.
Tájékoztatom, hogy az Étv. 8.§-ban foglaltak alapján államigazgatási szerv a jogszabályban
meghatározott, a településrendezési eszköz elkészítéséhez, illetve megállapításához szükséges
adatszolgáltatásért, valamint a (2) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott véleményezési
eljárásban a véleményezésért és az egyeztető tárgyaláson való részvételért díjat nem számíthat fel.

3. A hatáskörömbe tartozó kérdésekben a tervezettel kapcsolatos jogszabályon alapuló és egyéb
szakmai észrevételeim
A konkrét tervezettel kapcsolatban
-

-

javaslom, hogy a Rendelet 78. § (1) c) pontjában szerepeljen utalás arra, hogy a kialakítandó
védőzöldsáv 20%-ának burkolt kialakítása az övezetben megengedett minimális zöldfelület
megtartása mellett megengedett.
felhívom a figyelmét, hogy a burkolt felületbe az épület-elhelyezés nem érthető bele, annak teljes
területével az építési helyen belülre kell kerülnie.
felhívom a figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)
18. § alapján a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni, kérem ennek pótlását.

Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása
során a Trk-ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
Dr. Sára Botond kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Iványi Gyöngyvér
állami főépítész

Erről értesül:
1.) Címzett
2.) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztály
3.) Irattár

Karsay Ferenc Polgármester Úr
részére
Budapest Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény Önkormányzata
1221 Budapest,
Városház tér 11.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/1701/00036-4/2021
Váncza Dominika Lívia
06-1 /485-6916
vancza.dominika.livia @bfkh.gov.hu
Egyszerűsített eljárás, záró szakmai
vélemény - Budapest Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény KÉSZ módosítása a Gksz2/BF/6 építési övezet előírásaira
vonatkozóan
BP22/121-85/2021/IX

Kérem, levelében hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz készítésére vonatkozó megkeresését, melyre
hivatkozott számú levele alapján 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: Trk.) felhatalmazása alapján
az alábbi záró szakmai véleményt adom.
Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzatának polgármestere BP22/121-85/2021/IX iktatószámú,
2021. március 25-én érkezett levelében kezdeményezte a végső véleményezési szakasz lefolytatását
tárgyi településrendezési eszközzel kapcsolatban.
A végső szakmai véleményezési szakaszban a Trk. 40. § (1) bekezdés szerint hiánytalanul kerültek
megküldésre a dokumentumok, így a Trk. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint záró szakmai
vélemény adható.
A megküldött dokumentumok alapján a tervezet véleményeztetése a Trk. előírásai alapján,
egyszerűsített eljárással történt.
A partnerségi egyeztetés Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzatának 21/2017. (IX.18.)
önkormányzati rendeletével jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályaiban foglaltak szerint lezajlott.
Az egyeztetés során érkezett észrevételek elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról Budapest Főváros
XXII. kerület Polgármestere BP22/121-85/2021/IX sz. polgármesteri döntésében határozott.
ő
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A tervezet egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában az államigazgatási szervek
megkeresése a Trk. 9. számú mellékletében foglaltak szerint történt. A tervezettel kapcsolatos
államigazgatási és egyéb szervek véleményeinek tisztázása érdekében a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti
egyeztető tárgyalás összehívása nem vált szükségessé.
A Trk. 39. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a véleményezést követően a beérkezett
véleményeket és a jegyzőkönyvet ismertették Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzatának
Polgármesterével. A vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról A Polgármester BP22/12185/2021/IX sz. polgármesteri döntésében határozott.
Az el nem fogadott véleményeket a Polgármester döntéseiben indokolta.
A tervezet egyeztetésében a véleményezési szakasz a Trk. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
lezárult a fent jelzett döntések dokumentálásával és közzétételével.
Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezet egyeztetése során érkezett véleményekben foglalt
észrevételek a tervezetben átvezetésre kerültek.
A tervezettel kapcsolatban záró szakmai véleményemben észrevételt nem teszek, de felhívom szíves
figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében
az önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe.
Tárgyi településrendezési eszköz elfogadása, és hatálybalépése a Trk. 43. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt előírás szerint történhet. A településrendezési eszköz elfogadását követően a Trk. 43. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
Kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a jóváhagyott településrendezési eszköz egy hitelesített
papíralapú, valamint egy digitális példányának megküldéséről a Trk. 43. § (3) bekezdés szerinti szakmai
vizsgálat és irattári elhelyezés céljából Irodám részére.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdés szerinti
nyilvánosságáról a Polgármesternek gondoskodnia kell.
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint.

Tisztelettel:
Dr. Sára Botond
Kormánymegbízott megbízásából

Iványi Gyöngyvér
Állami Főépítész

Erről értesül:
1.) Címzett
2.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
3.) Irattár

