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BEVEZETŐ 

Jelen építési szabályzat módosítás a Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint beruházó 

kezdeményezésére készül Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 

megbízásából a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső vasútállomások közötti 3. vágány fejlesztése 

során szükségessé váló zajvédő falak létesítése okán. A tervezéssel ennek alapján a 38835 és a 

38818/33 helyrajzi számú vasúti ingatlanokkal határos magántelkek, valamint a 38818/41, 38818/44 és 

38818/45 helyrajzi számú MÁV kezelésében lévő ingatlanok érintettek. 

A tervezés során a fenti területekre vonatkozóan a kerületi önkormányzat jelenleg hatályban lévő, 

66/2007. (XII.12.) számú, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló rendezési terve kerül 

módosításra a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) szerinti tartalommal. A Trk. 45. § (2) 

bekezdésének értelmében a nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek nyilvánított beruházások 

esetén lehetőség van a településrendezési eszközöket az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően módosítani. A terv 

módosítása ez esetben rövidített, tárgyalásos eljárással zajlik. 

A módosítás párhuzamosan készül a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros egész közigazgatási 

területére vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzattal, melynek megalapozó vizsgálata – a kerületi 

főépítész által meghatározott tartalmi követelmények szerint – jelen tervezési területre kiterjedően 

kerül összefoglalásra, illetve a szükséges mértékben kiegészítésre. 

A terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. 

rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmi követelményekre vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembe vételével készül, illeszkedve a kerület térinformatikai rendszeréhez.  

Előzmények  

Magyarország Kormánya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletének 1. számú mellékletében tette közzé 

az egyes országos vasúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listáját, melyek között a Budapest-Hatvan vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztései is szerepelnek. E beruházás kapcsán zajlik a „Keleti pályaudvar – Kőbánya 

felső közötti 3. vágány fejlesztése” megnevezésű projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

(továbbiakban: NIF Zrt.), mint beruházó megvalósításában. 

A projekt keretében a NIF Zrt. a VIII. kerületi Asztalos Sándor utca menti vágányok felújítását, illetve 

nagyobb terhelésre való alkalmassá tételét végzi, mellyel párhuzamosan zajvédő falak építésére van 

szükség elsősorban a Százados negyedben álló környező lakóépületek védelme érdekében. A 

zajvédő fal építésével az Asztalos Sándor utca 7. és 8. sz. alatti társasházak, illetve az ún. MÁV-telep 

vasúttal szomszédos ingatlanai érintettek. A zajvédő fal részben a kerületi önkormányzat 

tulajdonában álló közterületen kerül elhelyezésre, míg a MÁV-telep menti falat a szükséges 

védőtávolságok megtartása miatt az érintett lakóingatlanokon belül szükséges megépíteni.  

A projekt lebonyolításához a hatályos Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítására van szükség 

a vasúti terület bővítéséhez, figyelemmel arra, hogy a tervezett építési tevékenység idegen 

ingatlanokon megy végbe, amely – megegyezés hiányában – a kisajátítás sajátos jogintézményét 

vonhatja maga után. 
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HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A tervezési terület lehatárolása 
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A tervezési terület a főváros VIII. kerületének keleti részén helyezkedik el nagyrészt a Kerepesdűlő 

városrészben, kisebb részben pedig a Százados negyed és a Ganz negyed területén. A terület 

központjában a fejlesztéssel érintett Budapest – Hatvan vasútvonal Keleti pályaudvarra vezető, 

Kerepesi út és Hungária körút között elhelyezkedő szakaszának ingatlanai állnak. A vasúti területtől 

nyugatra a Fiumei úti sírkerthez tartozó 38821/3 helyrajzi számú ingatlan, a volt Michelin gumigyár – 

hrsz.: 38831 – egykori gazdasági területe, valamint az MTK sportegyesület gyakorlópályája – hrsz.: 

38821/4 - találhatóak. A keleti oldalon a tervezéssel érintett terület határa alá esik a vasúti terület 

mentén haladó Asztalos Sándor utca kerületi jelentőségű gyűjtőútja, valamint a Salgótarjáni utca és 

a Hungária körút között fekvő MÁV telep egésze is. 

A tervezési terület városi- és térségi kapcsolatai 

 

A tervezési területről összességében elmondható, hogy közúti kapcsolatokkal szinte alig rendelkezik, 

melynek oka, hogy központi eleme a Budapest – Hatvan vasútvonal, amelynek elővárosi szakasza a 

közeljövőben kerül majd bővítésre. A tervezés tárgyát képező leendő zajvédő fallal érintett határos 

telkek megközelíthetősége egyrészt a Kerepesi út felől (volt Michelin gumigyár), illetve a Salgótarjáni 

utca felől (MTK gyakorlópálya) lehetséges. A 38821/3 helyrajzi számú, Fiumei úti Sírkerthez tartozó telek 

közterületi kapcsolattal nem rendelkezik. 
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A terület keleti határa a vasút mentén haladó Asztalos Sándor utca, mely településszerkezeti 

jelentőségű gyűjtőútként jelentős személy– és tehergépjármű forgalmat bonyolít a Százados 

negyedben található gazdasági területek kiszolgálása miatt. Az utca hálózati szempontból is fontos 

szerepet tölt be, észak felé a Kerepesi út KÖu-3 jelű II. rendű fővárosi jelentőségű főútvonalát, déli 

irányban pedig – a Salgótarjáni utcán keresztül – a Hungária körút – Könyves Kálmán körút, KÖu-2 jelű 

I. rendű főútvonalát teszi elérhetővé. 

A tervezési területet érintő másik közút a Salgótarjáni utca, amely a villamosforgalma miatt a 

településszerkezeti terven fővárosi jelentőségű útvonalként került feltüntetésre. Az itt haladó 

villamospálya az utca északi oldalán húzódik végig a Fiumei úti sírkert, valamint az Izraelita temető 

fala mentén, a vasút, illetve az Asztalos Sándor utca felett pedig felüljárón keresztül ér át a Hungária 

krt., majd a X. kerület felé. A Salgótarjáni utca Fiumei út felé eső szakasza az egykori Józsefvárosi 

Pályaudvar területe volt, jelenlegi zsákutca jellege miatt nem tud igazán hálózati szerepet betölteni. 

Funkciója leginkább a Sorsok Háza Holokauszt Múzeum és az Izraelita temető gépkocsival történő 

megközelíthetőségének biztosítása. A szintén erről az útról nyíló MTK gyakorlópálya már csupán 

gyalogosan elérhető az utcából. Az utca ezen szakaszának kiszélesítése, megújítása azonban a 

közeljövőben – a volt Józsefvárosi Pályaudvar területének rehabilitálásával párhuzamosan – 

esedékes, mely fejlesztés során várhatóan délnyugati irányban tovább vezetve köthet a Kőbányai 

útba, mely jelentős előrelépés lenne forgalomcsillapítási, valamint – a X. kerülettel való – kapcsolati 

szempontból is. A Salgótarjáni utca vasúttól keletre eső szakasza az Asztalos Sándor utca 

folytatásaként KÖu-4 jelű, településszerkezeti jelenőségű gyűjtőút. 

A Hungária körút – Salgótarjáni utca – vasút közé ékelődő MÁV telep lakóépületei egyfajta 

zárványként jelennek meg a Százados negyed déli részén. A kertvárosias lakóövezet megközelítése 

jelenleg kizárólag a Hungária körútról a Tbiliszi téren keresztül, illetve a Salgótarjáni utca – Asztalos 

Sándor utcától keletre található oldalán futó - villamosvonaltól délre eső szakaszáról lehetséges. A 

tervezési terület ezen része tehát tömegközlekedéssel, a 37 és 37A villamos Hidegkúti Nándor Stadion 

megállója felől is elérhető. 

FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

A fővárosi településfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

alapján a településfejlesztés feladata 

… „a településen élők számára a települési élet– és környezetminőség javítása, a 

környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások 

fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését 

biztosító programok és eszközök meghatározása.” 

„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, 

valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 

településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források 

ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok 
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megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a 

megvalósítás eszközeit és nyomon követését.” 

A fővárosi kerületek területét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejlesztési tervek 

egymásra épülése miatt több fővárosi és kerületi településfejlesztési dokumentum is érinti. A hatályos 

fővárosi településfejlesztési dokumentumok a következők: 

 Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: Budapest 2030)  

 Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2020 (továbbiakban: BP ITS 2020) 

A Főváros hatályos hosszú távú városfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási területére 

kijelöli a településfejlesztés irányait. A Budapest 2030 a 767/2013. (IV.24.) Főv. Kgy. határozattal került 

jóváhagyásra, előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. Ezt követően a törvénynek 

megfelelően új középtávú program vált szükségessé. Ennek megfelelően született meg az új fővárosi 

stratégia, a BP ITS 2020, melynek új stratégiai munkarészét a 160/2016. (II.17.) Főv. Kgy. Határozattal 

hagyta jóvá a közgyűlés. 

Budapest 2030 

A koncepció négy átfogó célt határoz meg, amely Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére 

alapoz, meghatározva azokat az irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett 

Budapest jövőjének fejlesztési alapjait képezik: 

 Budapest az európai városhálózat erős tagja 

 Érték- és tudásalapú fenntartható gazdaság 

 Harmonikus, sokszínű városi környezet 

 Javuló életminőség, harmonikus együttélés 

A koncepció hangsúlyozza a térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztésének fontosságát, melybe az 

elővárosi vasúti közlekedés integrált szemléletű fejlesztése is beletartozik. A koncepció a cél elérése 

érdekében többek közt az alábbi célokat és eszközöket fogalmazza meg: 

„A térségi közlekedés fenntarthatóságának es minőség javításának kiemelten fontos 

feltétele az elővárosi vasúti közlekedés színvonalának, vonzerejének növelése. Ez igényli a 

vasúti pályák, állomások, technikai berendezések es a járműpark korszerűsítését, 

kapacitásának – egyes esetekben vágánybővítéssel járó – növelését, megbízhatóságának 

es szolgáltatásainak lényeges javítását.” 

ITS 2020 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia feladata, hogy a főváros hosszú távú fejlesztési 

koncepciójának célkitűzéseivel összhangban meghatározza a Fővárosi Önkormányzata számára a 

város fejlesztésének középtávú feladatait, illetve az ezek megvalósítást biztosító kulcsprojekteket, 

akcióterületeket és a keretfeltételeket. Az ITS által kijelölt fejlesztési irányok időtávja egybe esik az 

Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakával. 

A hosszú távú fejlesztési koncepció átfogó céljait középtávon két specifikus cél, a gazdasági 

teljesítmény növelése és az életminőség feltételinek javítása szolgálja. Ezek mellé az ITS négy tematikus 

és egy kiemelt területi célt rendel melyek a következők:  

 Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés 

 Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet 
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 Intelligens városműködés 

 Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet 

 Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek 

 Dunával együtt élő város 

Az intelligens városműködés tematikus célján belül szerepel az intelligens, kooperatív közlekedés 

programja, melybe a budapesti közösségi közlekedés és elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése is 

beletartozik. A fővárosi önkormányzat az elővárosi vasút közlekedés fejlesztési projektjeinek 

lebonyolításával várostérségi szinten a NIF Zrt.-t bízta meg. 

Az országos és fővárosi településrendezési 

dokumentumok viszonya 

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét Budapest Főváros Közgyűlése a 1651/2017.(XII.6.) Főv. 

Kgy. határozatával fogadta el. Az elfogadáskor a TSZT-nek meg kellett felelnie a hatályos országos és 

térségi területrendezési terveknek (OTrT, BATrT) és illeszkednie kellett a hatályos területfejlesztési 

dokumentumokhoz (Budapest 2030, ITS 2020). A területrendezési tervek településrendezési tervek 

készítésére vonatkozó előírásai a tervek egymásra épülése miatt a fővárosi rendezési eszközök 

készítése során is figyelembe kellett venni. 

Az országos és kiemelt térségi rendezési tervek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, az új – 2018. 

évi CXXXIX. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló – törvény idén 

márciusban lép majd hatályba, melyben az országos, valamint az agglomerációs és a Balatoni 

térségre vonatkozó jogszabályok összesítve szerepelnek majd. 

A településrendezési tervi előzményeinek 

bemutatása a tervezési terület vonatkozásában 

Fővárosi szintű rendezési tervek 

A tervezési területen jelenleg hatályban lévő 66/2007.(XII.12.) számú Józsefváros Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló önk. rendelet Budapest Főváros 1125/2005 (V.25.) számú Főv. Kgy. határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint az ennek megfelelő Fővárosi Szabályozási Keretterv 

(FSZKT) és Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ)  alapján készült, mely tervek 

2015-ben, az új fővárosi rendezési eszközök elfogadásával egyidejűleg hatályukat vesztették. 

A településrendezés jogi környezetében lezajlott jelentős változások következtében a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 45.-46. §-ában megfogalmazottak alapján a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK 

előírásai, illetve az annak jelmagyarázata alapján készült településrendezési eszközök legkésőbb 2019. 

december 31-ig alkalmazhatóak. Kiemelt beruházás vagy fejlesztési terület esetében azonban 

továbbra is lehetőség nyílik a korábbi rendszer szerint készült szabályozási terveket a régi OTÉK-nak 

megfelelően módosítani, ahogy ez esetben is történik. 

A megújult országos településrendezési jogszabályoknak megfelelően 2015-ben elfogadott új fővárosi 

TSZT, valamint az új Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) azóta többször is módosult, jelenleg az alábbi 

jogszabályokkal jóváhagyott tervek vannak hatályban: 

 1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve 

(TSZT 2017) 

 5/2015. (II.16.) sz. Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott és többször módosított Fővárosi Rendezési 

Szabályzat (FRSZ) 
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A jelenleg hatályos JÓKÉSZ elfogadásakor a 

szabályzatnak a fenti Fővárosi Településszerkezeti 

Tervnek, illetve Fővárosi Szabályozási Kerettervnek 

kellett megfelelnie. Az ezeken szereplő 

területfelhasználási kategóriák, illetve az ezeken 

belül kijelölt keretövezetek a tervezési terület 

esetében teljes egészében megfeleltethetők az új 

TSZT területfelhasználási besorolásának. A jelenleg 

hatályos budapesti TSZT szöveges munkarészében 

szereplő, az egyes területfelhasználási egységek 

egymással való megfeleltetését bemutató  
 

táblázat alapján szerkezeti terv szinten az MTK sportpálya telkének jelenlegi K-Rek jelű 

területfelhasználási egysége ugyan nem felel meg a korábban itt kijelölt Vk jelű, központi vegyes 

területfelhasználásnak, ez utóbbi kategórián belül azonban a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzat lehetővé tette az IZ jelű, jelentős zöldfelületű intézményi terület kijelölését, amely 

megfelel a jelenlegi TSZT és FRSZ különleges rekreációs területi besorolásának. 

 

Fővárosi Szabályozási Kerettervben (FSZKT) meghatározott 

keretövezetek a tervezési területen – kivágat Fővárosi TSZT 2005 - kivágat 
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TSZT 2017           és          TSZT 2005 

területfelhasználási kategóriáinak megfeleltetése 

 

Budapest hatályos Településszerkezeti Terve (TSZT 2017) 

Területfelhasználás  
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A hatályos TSZT 1., területfelhasználást bemutató mellékletén a Kerepesi út és a vasút mellett fekvő 

volt Michelin – Taurus gumiabroncsgyár telkének felső része Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú 

területfelhasználási kategóriába sorolt. A terület jelentős változással érintett területként került 

megjelölésre, amely átmenetileg Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló 

területként is használható. Az átmeneti területfelhasználást biztosító jelölés az egyes fejlesztésre 

alkalmas területek ütemezett átalakulását – ez esetben a TSZT készítésekor még meglévő gazdasági 

funkció ideiglenes fennmaradását – volt hivatott biztosítani a konkrét fejlesztési igény megjelenéséig. 

A Fiumei úti temető vasúttal határos telke K-T jelű, különleges beépítésre szánt temető területbe, az 

alatta elhelyezkedő MTK kezelésű sportterület pedig K-Rek jelű, különleges rekreációs és szabadidős 

területbe tartozik. A MÁV-telep józsefvárosi része Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületként besorolt, a 

Hungária körúttal határos Tbiliszi tér pedig Zkp jelű közkert, közpark területfelhasználási egységbe 

sorolt. 

A közlekedési területek közül az Asztalos Sándor utca és a Salgótarjáni utca KÖu-4 jelű közúti 

közlekedési területbe, a MÁV kezelésű vasúti terület pedig KÖk jelű kötöttpályás közlekedés számára 

fenntartott területbe sorolt. Ez utóbbi területfelhasználási egység minimális mértékben történő 

megnövelésére van szükség a NIF Zrt. által tervezett vasútfejlesztés (vágánybővítés) kapcsán, ami 

miatt a TSZT, illetve az FRSZ vonatkozó szelvényeinek módosítására is szükség van. 

Közlekedési infrastruktúra  

 

 

 

 

 

 

 

A főváros közlekedési infrastruktúráját 

bemutató 2. mellékleten a Budapest 

– Hatvan vasútvonal mellett haladó 

Asztalos Sándor utca, valamint ennek 

folytatásaként a Salgótarjáni utca is, 

mint településszerkezeti jelentőségű 

gyűjtőút került feltüntetésre. 

A tervezési terület déli részén közúti 

vasút nyomvonala halad, mely a 37, 

37A jelű villamosvonalat jelöli halad 

keresztül. A területet két oldalról a 

Kerepesi út II. rendű, illetve a 

Hungária körút I. rendű főútvonala 

határolja. 
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Magassági korlátozási tervlap  

 

 

 

 

A TSZT 3.b jelű, az épített környezet védelmével 

kapcsolatos magassági korlátozások területi 

lehatárolását bemutató mellékletén a tervezési 

terület északi, Kerepesi úttal határos része a III. 

párkánymagassági kategóriájába tartozik, mely 

lehatárolás az egyes közeljövőben változással 

érintett, jellemzően új beépítésű területekre 

vonatkozóan állapít meg korlátozásokat. 

Az erre a kategóriára vonatkozó előírásokat a 

Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) vonatkozó 

előírásait bemutató fejezet tartalmazza. A 

területen az épített környezet védelmével 

kapcsolatban a TSZT 3.a melléklete elemeket nem 

tartalmaz. 

 

Zöldfelület- , táj-  és természetvédelem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerkezeti terv 4. mellékletén a Fiumei úti sírkert 

egésze karakterében megőrzendő temető, és 

jelentős zöldfelületű intézményterület jelöléssel 

érintett, beleértve a tervezendő vasúti terület 

menti telket is, melyen jelenleg a temető kertészete 

mellett a lekerített köztemető sírhelyei találhatók.  
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Környezetvédelem  

 

 

 

A szerkezeti terv veszélyeztetett területeit ábrázoló 

5. mellékletén a volt Michelin gumigyár egész 

területe potenciálisan talajszennyezett területként 

került feltüntetésre. A veszélyeztett területek 

lehatárolása a Pest Megyei Kormányhivatal 2017. 

évi adatszolgáltatása alapján kerültek 

feltüntetésre. A TSZT 4.1.7.2 fejezetében leírtak 

alapján:  

„Amennyiben lezárt és folyamatban lévő 

kármentesítéssel nem érintett, potenciálisan 

talajszennyezett területeken fejlesztési, felújítási 

(rehabilitációs) vagy funkcióváltási igény 

felmerül, annak tervezésénél, az építési és 

bontási tevékenység megkezdése előtt a 

tényleges szennyezettséget feltáró 

állapotvizsgálatra van szükség.” 

 

Védelmi, korlátozási tervlap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TSZT 6. mellékletén ábrázolt egyéb 

jogszabályokban meghatározott védőtávolságok 

és egyéb korlátozó tényezők közül a tervezési 

területet a Budapest – Hatvan vasútvonal Kerepesi 

út és Hungária körút közötti szakaszának 

védőtávolsága érinti.  
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Fővárosi rendezési Szabályzat (FRSZ 2017) 

Budapest hatályos rendezési szabályzatát Budapest Főváros Közgyűlése a 48/2017. (XII.16.) sz. Főv. 

Kgy. rendeletével hagyta jóvá. A szabályzat hatálya a Főváros teljes közigazgatási területére kiterjed. 

A szabályzat a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az 

országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti 

tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, az egyes területek 

beépítési magasságát, valamint a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi 

önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem keletkeztet. 

A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek 

Az FRSZ egyik fő feladata, hogy a beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan 

meghatározza a beépítési sűrűséget (Bs), amely érték az OTÉK fogalom-meghatározása szerint: 

… „a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek valamennyi 

építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egységeknek a 

köztük lévő, településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével növelt 

területének viszonyszáma.” 

Az OTÉK szerint a beépítési 

sűrűség minden építményszintet 

magába foglalóan számítandó, 

vagyis – a BVKSZ szabályaitól 

eltérően – a lakossági tárolók és 

a garázsszintek is 

beleszámítandók. Az FRSZ ezért a 

beépítési sűrűségi értékeket úgy 

állapítja meg, hogy a jellemzően 

pinceszinti – korábban nem 

beszámító – lakossági tárolók 

területét is figyelembe veszi az 

érték meghatározásakor, 

továbbá a parkolást célzó 

garázsterületekre is a 

területfelhasználási 

kategóriának megfelelő 

többletértéket számol. Annak 

érdekében, hogy a parkolási 

célú szintterület többletértéke 

csak parkolásra – tehát garázsok 

létesítésére – legyen 

felhasználható, a beépítési 

sűrűség értéke két tényezőből áll 

össze: 

 

 a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók (Bsá) értékből és 

 a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló férőhelyek számára igénybe vehető (Bsp) értékből  

„Területfelhasználási egység”: Bs (Bsá + Bsp) pl.: K-Rek: 1,25(1.00+0.25) 

FRSZ 2017 – 1. melléklet, Beépítési sűrűség és infrastruktúra elemek 
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Az FRSZ beépítési sűrűségre vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„II. fejezet 

A beépítési sűrűségre vonatkozó előírások 

„4. § (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási egységekre vonatkozóan területi 

meghatározással rögzíti a beépítési sűrűséget, amelyet a kerületi építési szabályzatban (a 

továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra kerülő építési övezetek beépítési paramétereinek 

meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, hogy a területfelhasználási egységen 

belül meghatározott összes építési övezet megengedett szintterülete együttesen nem 

haladhatja meg a beépítési sűrűség alapján számított szintterületet. 

(2) A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. mellékletben jelölt értéke 

a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető funkciókra vonatkozó általános sűrűségi 

értékből (a továbbiakban: bsá), és 

b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából kizárólag az épületen belül elhelyezhető 

parkolók számára - a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt - igénybe vehető parkolási 

sűrűségi értékből (a továbbiakban: bsp) 

tevődik össze. 

(3) Egy adott területfelhasználási egységen belül az 1. mellékletben meghatározott 

beépítési sűrűség alapján az építési övezetek előírásait és beépítési paramétereit a KÉSZ-

ben differenciáltan, de jelentős jellemzőbeli különbségek nélkül lehet meghatározni. 

(6) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben átmeneti hasznosítás lehetősége 

biztosított beépítésre szánt területfelhasználási egység céljára, a bs értéke nem lehet 

magasabb a tervezett területfelhasználás értékénél, de legfeljebb 2,0 lehet. 

(6a) 1  A Vi-2 jelű területekre meghatározott bsp érték az 1. mellékletben területileg 

meghatározott, "infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással 

érintett", valamint a "jelentős 

változással érintett" területek esetén legfeljebb 0,5 értékkel növelhető, de az 1,25 értéket 

nem haladja meg.” 

 

Az egyes területek beépítési magassága és magasépítmények 

számára kijelölt területek 

Az FRSZ 3. mellékletének tartalma megegyezik a TSZT 3.b (Épített környezet védelmével kapcsolatos 

magassági korlátozások területi lehatárolása c.) mellékletének tartalmával. A tervezési terület északi, 

Kerepesi út menti részén ennek megfelelően az FRSZ III. párkánymagassági kategóriájának előírásai 

alkalmazandók. A rendelet vonatkozó előírásai az alábbiak: 

III. fejezet 

Egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos előírások 

A III. párkánymagassági kategória területei 

„5. § (1) Az 5-12. § rendelkezéseit új épület létesítése, vagy meglévő épület beépítési 

magasságát növelő bővítése során kell alkalmazni. 

(2) A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban megfelelő, a beépítési magasság 

gyűjtőfogalma alá tartozó épületmagasság, homlokzatmagasság és párkánymagasság 

vegyesen is alkalmazható az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély 

alapján. 

(4) A 3. melléklet szerint magassági korlátozással érintett védett területeken a beépítési 

magasság nem lehet nagyobb a kialakult beépítésre jellemző magassági értéknél. 

(5) A 6-8. §-ban foglalt rendelkezések a megengedett legnagyobb párkánymagasság 

meghatározására szolgálnak, amelyek szabályozásával érintett területeket a 3. melléklet 

tünteti fel az alábbiak szerint: 

                                                   
1 Beiktatta: 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. §. Hatályos: 2018. I. 19-től. 
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a) kiemelten védendő karakterű terület - megengedett legnagyobb párkánymagasság I. 

kategória (a továbbiakban: I. párkánymagassági kategória), 

b) karakterőrző terület - megengedett legnagyobb párkánymagasság II. kategória (a 

továbbiakban: II. párkánymagassági kategória), 

c) egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület - megengedett legnagyobb 

párkánymagasság III. kategória (a továbbiakban: III. párkánymagassági kategória). 

7. § (1) A III. párkánymagassági kategóriájú terület előírásait együtt kell alkalmazni a 8. § 

kiegészítő rendelkezéseivel. 

(2) A területen a megengedett legnagyobb párkánymagasság az egymással szemközt 

elhelyezkedő és átfedő utcai homlokzatok közötti távolság és az 1,25-ös érték szorzata, ha 

a KÉSZ-ben 

a) a beépítési mód zártsorúan kerül meghatározásra, és 

b) a jellemző beépítési magasság a 12,5 métert meghaladja, de az épület nem 

magasépület. 

(2a) Magasépület létesítése esetén az egymással szemközt elhelyezkedő és átfedő utcai 

homlokzatok között: 

a) 30 méteres magasságot meg nem haladó épületrészek között a (2) bekezdés szerinti, 

b) magasház 30 méteres magasságot meghaladó részeinek homlokzatától legalább 30 

méter, 

c) toronyház 30 méteres magasságot meghaladó részeinek homlokzatától legalább 40 

méter távolságot kell tartani. 

(2b) Amennyiben az utca két oldalán eltérő megengedett legnagyobb párkánymagasság 

kerül meghatározásra, a (2) és (2a) bekezdés a) pontja szerinti légtéraránynak azok 

magassági átlagára kell teljesülnie. 

(3) Saroktelek esetén a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékét az egymással 

szemben elhelyezkedő és átfedő homlokzatok közül a nagyobb távolság szerinti értéknek 

megfelelően lehet megállapítani.” 

Az I., II. és III. párkánymagassági kategória területeinek kiegészítő rendelkezései 

8. § (1) Az épület építményrészei nem nyúlhatnak túl - a (3)-(4) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel - a megengedett legnagyobb párkánymagasság meghatározásánál 

figyelembe vett felső metszésvonaltól  

a) a telek irányába emelkedő ferde síkon, és 

b) e metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon 

(a továbbiakban együtt: magassági síkok). 

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti ferde sík hajlásszöge 

b) a II. és III. párkánymagassági kategóriájú területen legfeljebb 60 fok. 
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Budapest zónarendszere 

Az FRSZ 4., Budapest zónarendszerét bemutató mellékletén a tervezési terület az átmeneti zónába 

esik. 

 

Egyéb vonatkozó FRSZ előírások 

Változással érintett területek belső közlekedésével kapcsolatos előírások 

15. § (1) Az 1. mellékletben területileg meghatározott, "infrastruktúra függvényében 

ütemezetten igénybe vehető, változással érintett", valamint a "jelentős változással érintett 

területek" tervezésekor biztosítani kell a következőket: 

a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel igénybevételre kerülő tervezett közutak 

legalább gyűjtőút hálózati szerepkörrel rendelkezzenek 

V. fejezet 

A közmű infrastruktúrára vonatkozó rendelkezések 

 

19. § (3) A beépítésre szánt területfelhasználási egységek mindegyikén - a (4) bekezdés 

figyelembevételével - teljes közművesítettséget kell biztosítani. 

(4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak akkor létesíthető, ha nincs a szennyvizek 

befogadására alkalmas közcsatorna. 

(5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben meghatározott 

a) jelentős változással érintett területeken új beépítés esetén többlet csapadékvíz csak 

késleltetett módon kerülhet elvezetésre. 
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Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata 

(JÓKÉSZ) 

A tervezési területen jelenleg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott Józsefváros Kerületi 

Építési szabályzata (továbbiakban: JÓKÉSZ) van hatályban. A terv a kerület közigazgatási területének 

egészére készült. Jelen tervmódosítással egyidejűleg készül azonban a teljes kerületi JÓKÉSZ 

felülvizsgálata a közelmúltban megváltozott településrendezési jogszabályoknak megfelelően. Az új 

kerületi szabályzat több ütemben készül, melyek elfogadása idén év végén várható. 

A hatályos JÓKÉSZ készítésekor részben integrálta magába a 2004-ben elfogadott kerületi szabályzat 

rendelkezéseit, részben pedig új alapokra helyezte a belső városrészek szabályozási eszköztárát. A 

szabályzat a Fővárosi Közgyűlés 47/1998. (X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott Budapesti 

Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ) és a 46/1998. (X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott 

Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) alapján határozza meg az általános előírásokat és a kerület 

övezeti besorolását. Magassági szabályozásában az általános építménymagasság mellett az utcai 

építménymagasságot is meghatározza tömbönként, melynek rendelkezéseit kiegészíti a szomszédos 

épületekhez való csatlakozás igazodási szabályaival. A hatályos JÓKÉSZ elfogadása óta többször 

módosult, a tervezési területet érintően legutóbb 2014-ben. 

A tervezési terület a szabályozási terv 9., 10. és 11. számú szelvényén látható. (ld.: következő oldal) A 

tervezési területen található övezetek és építési övezetek paramétereit a következő táblázat mutatja: 

Az övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

Beépítési mód 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége 
beépítés 

mértéke 

szintterületi 

mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 

mértéke 

zöldfelületi 

mértéke 
építménymagassága 

SZ/Z/O/Ikr m2 m % m2/ m2 % % m 

KL-VA-VIII-2 - - - 5 0,05 5,5 5 4,0 8,0 

Z-KK-VIII-1 - - - 2 - 2,5 50 3,0 4,5 

M-VIII-1 Z 

min. 

6.000 

max. 

5 ha 

50 

60* 
65 

2,40 

3,00** 
80 

25 

20** 
8,0[6] 20,0 

M-VIII-3 Z 6.000 50 45 
2,40 

3,00[3] 
80 20[4] 8,0[6] 20,0 

IZ-VIII-1 SZ 
20000

/- 
- 35 2,40 50 50 - 30,0 

L4-VIII-1 SZ 1200 35 
20 

25[2) 
0,50 20 60 3,0 

4,5 

7,5[1] 

KV-TE-VIII-1 SZ   5 0,05 5.5 50 3,0 8,0 

[1] Hungária körút menti telkeknél  

[2] Vasút biztonsági övezettel érintett telkek esetén 

[3] Kiegészítette a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

[4] Módosította a 63/2012. (XI.23.) önk. rendelet, 2.§-a, hatályba lép 2012.11.23-án 

[5] 28. § (8) f) esetén 

[6] kivéve üzemanyagtöltő állomás 

* a Könyves Kálmán körút mentén 

** Beiktatta az 50/2013. (XII.05.) önk. rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2013. december 5-től. 
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A tervezési terület északi, vasúttól nyugatra eső része – az egykori Michelin gumigyár területe – a 

hatályos szabályozási tervlapon M-VIII-1 és M-VIII-3 jelű építési övezetekbe sorolt. A munkahelyi 

rendeltetésű terület korábban, a szabályozás készítésekor még három telekből állt, melyeket a 

közelmúlt fejlesztési szándékainak megvalósíthatósága okán összevontak (hrsz.: 38831). A terület 

északi és déli része között a Stróbl Alajos utca magasságában telken belüli közművezeték 

védősávjának jelölése látható a szabályozási terven, továbbá két nagyobb építési hely is ábrázolásra 

került. A munkahelyi övezetekre vonatkozó előírások az alábbiak: 

M-VIII jelű munkahelyi rendeltetésű területek általános építési övezeti előírásai 

30. § 

(1) Az M-VIII jelű építési övezetek területén 

a) az alábbi fő rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

1. védőtávolságot nem igénylő üzemi épület, 

2. védőtávolságot nem igénylő raktárépület, 

3. javító-, szerelőműhely,  

4. önálló üzemanyagtöltő állomás építménye, autómosó,  

5. kis- és nagykereskedelmi épület, 2 

6. szolgáltató épület, 

7. kutatás, fejlesztés védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű építménye, 

8. bemutatóterem, 

9. parkolóház, mélygarázs, 

10.  irodaház, 

11. vendéglátó épület, 

12. szálláshely szolgáltatás épülete 

b) A fő rendeltetésű épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületek is 

létesíthetők.  

c) A megengedett fő rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést kiszolgáló 

helyiségeken kívül önálló rendeltetési egységként az alábbi funkciók is elhelyezhetők: 

1. vendéglátási, 

2. kiskereskedelmi, a (3) b) bekezdés figyelembevételével,3 

3. irodai, 

4. szolgáltatási, szálláshely szolgáltatás 

5. kulturális, művelődési és – az alapfokú oktatási létesítmények kivételével 

– oktatási, egészségügyi célú, 

6. sport célú, 

7. szórakoztatási – a játékterem kivételével. 

d) Nem helyezhető el: 

1. lakóépület,  

2. védőtávolságot igénylő ipari tevékenységű építmény (épület és műtárgy), telephely 

e) Meglévő épület rendeltetését olyan funkcióra megváltoztatni, amely közlekedési, 

környezetvédelmi szempontból terhelés-növekedéssel jár nem szabad. 

f) A 3,5 tonnánál nagyobb súlyú gépjárművek számára a lakóterületek övezeti határától 

számított 150 méteren belül új önálló parkolóterület, garázs és telephely, illetve ezek be- és 

kijárata nem alakítható ki, kivéve, ha a telek közterület felől másképpen nem tárható fel. 

(2) Az M-VIII-1 jelű építési övezetek területén: 

a) Előkertben szabadtéri raktározás nem folytatható. 

b) Az előírt szintterületi mutató és zöldfelületi mutató engedményes értéke csak akkor 

alkalmazható, ha a telken lévő építmények, vagy új épületek bruttó szintterületének 

legalább kétharmada intézményi rendeltetésre módosul. 

(4)4 Az M-VIII-3 jelű építési övezet területén 

a) Az építési övezet területe a gazdasági szerkezet átalakulását elősegítő, intézményi 

rendeltetésű épületek elhelyezésére, átalakítására szolgál. 

b) A meglévő üzemi funkció korszerűsítése, az azzal kapcsolatos átalakítás megengedett. 

c) Az építési övezet területén: 

                                                   
2 Módosította a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

3 Módosította a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

4 Megállapította az 50/2011. (IX.19.) önk. rendelet 20.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én 
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1. intézményi épület, 

2. irodaépület, 

3. ellátó szolgáltató építmény, 

4. kereskedelmi építmény,  

5. a kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú építménye, 

6. bemutatóterem,  

7. szálláshely-szolgáltató épület, 

8. sportépítmény, 

9. oktatási építmény – az alapfokú ellátás kivételével, 

10. vendéglátó épület, 

11. nem zavaró hatású ipari építmény 

12. parkolóház, gépkocsitároló  

helyezhető el. 

d) Nem helyezhető el: 

1. önálló ipari épület, 

2.5 

3. lakóépület. 

A Fiumei úti Sírkerthez tartozó 38821/3 helyrajzi számú ingatlan a temetőéhez hasonlóan KV-TE-VIII-1 

besorolást kapott. A telken 10,0 méteres oldal- és hátsókert megtartásával építési hely került 

ábrázolásra a szabályozási terven. A területet egyéb szabályozási elem nem érinti, az építési övezetre 

vonatkozó előírások az alábbiak: 

KV-VIII jelű különleges városüzemeltetési rendeltetésre vonatkozó általános előírások 

33. § 

(1) A KV-VIII jelű építési övezetek területén:  

a) Az építési övezetben új lakóépület nem létesíthető, a meglévő lakóépület tetőterének 

beépítése lakófunkcióval is megengedett a külön jogszabály előírásainak keretei között. 

b) A telekhatár mellett zöldsávot kell kialakítani háromszintes növényállománnyal.  

c) Az építési övezetek területén a parkolás felszíni fásított parkolóban megengedett. 

(2) A KV-TE-VIII jelű építési övezetek (temetők) területén: 

a) az alábbi fő rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

1. egyházi és kegyeleti épületek, 

2. krematórium, 

3. a temetkezés egyéb építményei, 

4. virág- és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges építmények,  

5. szolgálati lakóépület, 

6. a fő rendeltetést és a fenntartást kiszolgáló egyéb építmények.  

b) A telek területe nem osztható.  

c) Új épületet létesíteni elvi építési engedély alapján lehet. 

d) A temető területén belül új parkolót csak fásítottan szabad kialakítani.  

e) A telekhatárok mellett tömör kerítés létesíthető, külső oldalán látványnövényzet 

(cserjesor, fasor, futtatott növényzet) telepítésével. 

 

A Salgótarjáni utca – vasút – temető által határolt 38821/4 helyrajzi számú, sportfunkciójú telek a 

hatályos szabályozási terven IZ-VIII-1 építési övezetbe sorolt. Az ingatlanon az MTK futball 

szakosztályának gyakorló pályája működik. Az ingatlan gépkocsival való megközelítése jelenleg nem 

megoldott, a tervek szerint azonban egy, az Izraelita temető menti telekhatár felé eső új út 

kiépítésével megvalósulhatna a közeljövőben. Ezen az oldalon a szabályozási terv 21,0 méter széles 

oldalkert (és 5 méteres előkert) kijelölésével ábrázol építési helyet, lehetőséget biztosítva ezzel a 

tervezett infrastruktúra kialakításához. Az építési övezetre vonatkozó előírások az alábbiak: 

  

                                                   
5 Törölte a 36/2010.(XII.10.) sz. önk. rendelet 
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IZ-VIII jelű jelentős zöldfelületű intézményi rendeltetésű területek építési övezeti előírásai 

29. § 

(1) Az IZ-VIII jelű építési övezetek területén 

a) az alábbi fő rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

1.  közintézmény épület, 

2.  igazgatási épület, 

3.  irodaház,  

4.  szálláshely-szolgáltató épület, 

5. nem zavaró hatású szolgáltatás épülete, 

6.  vendéglátó épület,  

7.  egyéb közösségi szórakoztató épület, 

8.  sportépítmény,  

9.  kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú épülete, 

10.  mélygarázs, valamint 

11.6,7 az IZ-VIII-3 építési övezet kivételével 500 m2-nél nem nagyobb bruttó szintterületű 

önálló kiskereskedelmi épület helyezhető el. 

b) a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken, valamint funkciókon kívül önálló rendeltetési 

egységként: 

1. vendéglátási, 

2.  500 m2-nél nem nagyobb bruttó szintterületű kiskereskedelmi, 

3.  irodai, 

4. szolgáltatási, 

5. igazgatási, kulturális, művelődési és oktatási célú, 

6. sportcélú, 

7. egészségügyi, szociális, egyházi, 

8. nem zavaró hatású kézműipari  

funkciók is elhelyezhetők.  

c) nem létesíthető:   

1. lakóépület, vagy lakás, a létesítményhez tartozó szolgálati lakás kivételével, 

2. nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási épület, 

3. ipari, nagykereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület, 

4. nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási 

helyiség,  

5. üzemanyagtöltő állomás. 

d) Telken belüli parkolást épületben, és/vagy fásított felszíni parkolóban kell biztosítani. 

(4) Az IZ-VIII-1 jelű építési övezet területén 

a) a szabadonálló beépítési mód szerinti építési helyeket, az épületek építménymagasságát 

és a beépítés további feltételeit KSZT-ben kell meghatározni az övezeti előírások 

betartásával 

b) funkcióváltás, új épület létesítése csak KSZT alapján történhet. A meglévő épületek – a 

védett épületek kivételével – korlátozás nélkül bonthatók, átalakíthatók.8 

(5) 9  Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó 

paramétereket a 8. számú táblázat tartalmazza. 

 

A MÁV-telep józsefvárosi része a szabályozási tervek L4-VIII-1 jelű, kertvárosias építési övezetbe sorolt 

lakóterület. Az épületek ’U’ alakban veszik körbe a Tbiliszi tér (volt Vagon tér) Z-KK-VIII-1 jelű közkertjét. 

A Lokomotív utcában látható közterület szabályozás mára megvalósult, ezzel a hatályos szabályozási 

terven szereplő szabályozási vonal okafogyottá vált. A terv a Salgótarjáni utca déli részén, valamint a 

Tbiliszi téren is értékes, megtartandó fákat jelöl. A Hungária körúton végig „városképi szempontból 

kiemelet útvonal” jelölés látható. A lakóterületekre, illetve az L4-VIII jelű építési övezetekre az alábbi 

előírások vonatkoznak: 

                                                   
6 Megállapította az 50/2011. (IX.19.) önk. rendelet 19.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én 

7 Módosította az.63/2012. (XI.23.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2012.11.23-án 

8 Kiegészítette a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

9 Módosította a 48/2014. (XII.05.) önk. rendelet 06. §, hatályos 2014. december 5-től. 
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Lakóterületi építési övezetek általános előírásai 

21. § 

(1) A lakóterületi építési övezetek területén:10 

a) lakóépület, 

b) szálláshely-szolgáltató épület, 

c) közintézmény, helyi társadalmi viszonyok javítását szolgáló épület, 

d) irodaház,  

e) valamint, ahol azt az építési övezet előírásai lehetővé teszik:  

1. az építési övezetben meghatározott legnagyobb bruttó szintterületű önálló 

kiskereskedelmi épület, illetve rendeltetési egység, 

2. parkolóház, mélygarázs, 

3. sportcélú építmény, 

4. egészségügyi építmény, 

5. szociális építmény, 

6. egyházi építmény 

helyezhető el. 

(2) A fő rendeltetésű épületeken belül, a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken kívül önálló 

rendeltetési egységként: 

a) vendéglátási, 

b) kiskereskedelmi, 

c) irodai, 

d) szolgáltatási, 

e) igazgatási, 

f) kulturális, művelődési és oktatási célú, 

g) egészségügyi,  

h) egyházi, 

i) szociális, 

j) nem zavaró hatású gazdasági tevékenységre (kisipari termelő, szolgáltató) szolgáló 

funkciók helyezhetők el  a szabályzat keretei között.   

(3) A lakóterületi építési övezetek területén önálló ipari, raktározási, nagykereskedelmi 

épület nem létesíthető.  

(4) A lakóterületi építési övezetek területén a melléképítmények közül:11 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) kerti építmény, 

c) kerti vízmedence, 

d) kerti lugas,  

e) napkollektor, 

f) továbbá szabadonálló kerti tető, összesen legfeljebb 20 m2-es vízszintes felülettel,  

g) kerti szabadlépcső,  

h) tereplépcső, 

i) zászlótartó oszlop, 

j) hulladéktartály-tároló 

helyezhető el. 

 

L4-VIII jelű intenzív kertvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes előírásai 

25. § 

(1) Az L4-VIII-1 jelű építési övezetek területén 

a) egy vagy többlakásos lakóépületek helyezhetők el, más rendeltetésű épület nem 

létesíthető; 

b)12 új épületet elhelyezni csak a kialakult beépítéshez illeszkedően lehet. 

A hatályos szabályozási terven a tervezési területen található vasúti terület – a volt Józsefvárosi 

pályaudvar területével együtt – KL-VA-VIII-2 beépítésre nem szánt övezetbe sorolt. Az övezet déli 

                                                   
10 Módosította a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

11 Módosította a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 

12 Módosította a 48/2014. (XII.05) önk. rendelet 12. § (1) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től. 
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részén, a 38818/41, 38818/33 és a (38818/27) helyrajzi számú vasúti ingatlanok „sajátos jogintézmény” 

jelöléssel érintettek. A KL-VA jelű övezetekre az alábbi előírások vonatkoznak: 

KL-VA-VIII jelű vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület övezetei 

36. § 

(1) A KL-VA jelű övezetek területén: 

a) a pályaudvar és a hozzávezető vasúti vonal területén a vasúti megálló és váró, az 

ezekhez kapcsolódó irányítási-, technológiai- és üzemi építmények, valamint az 

alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények mellett a tevékenységhez tartozó:  

1. raktárak, 

2. szolgálati intézmények, 

3. szolgálati szállásépületek, 

4. szolgálati irodák, 

5. vendéglátási és legfeljebb 500 m² bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciót 

tartalmazó épületek,  

6. felszíni parkoló, 

7. mélygarázs, parkolólemez, parkolóház 

helyezhetők el. 

b) Nem helyezhető el: 

1. lakóépület és/vagy lakás, 

2. olyan épület, illetőleg létesítmény, melynek környezetterhelési határértéke 

alacsonyabb az övezet megengedett határértékeinél, 

3. önálló intézmény, 

4. kereskedelmi és vendéglátási létesítmény az a) 5. pontban foglaltak kivételével, 

5. ipari létesítmény, 

6. veszélyes hulladék tartós tárolását szolgáló raktár.  
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, ZÖLDFELÜLETI 

RENDSZER VIZSGÁLATA  

A módosítás hatálya alá tartozó területek nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 

14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek 

köréhez. A módosítással érintett területek nem részei továbbá országos jelentőségű védett, vagy 

védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 

23.§ (2) bekezdés szerinti ex lege védett területnek. A tervezési terület nem része az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT tv.) lehatárolt országos 

ökológiai hálózat övezeteinek, valamint az OTrT-MTv által megállapított Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezetnek sem.  

  
A korábbi Michelin Gumigyár hasznosításra váró 

területe 

A Kerepesi Temető jelentős növényállományú 

kertészete, alatta az MTK Sportklub füves futball 

gyakorlópályával 

  
A MÁV lakótelep beállt növényállományú területe Az Asztalos Sándor utca hiányos utca fásítása 
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A tervezési terület jelentős része ipari vagy éppen a korábbi ipari hasznosítás után lévő átalakuló 

környezet, illetve vasúti terület. Ezeken a területen belül és a vasúti területen minimális a zöldfelületek 

jelenléte, ezt is a kevésbé értékes gyomfajok (akác, bálványfa stb.) megtelepedése és terjedése 

jellemzi. 

A területen a Kerepesi Temető kertészeti részén és a MÁV lakótelep telkein található értékes, 

kondicionáló értékű zöldfelület.  

Az Asztalos Sándor utca fásítása nagyon hiányos, a közelmúltbeli felújítása során nem történt meg az 

utcafásítás rekonstrukciója. Csak a beépített oldalon van néhány fa az itt lévő kb. 1,5 m széles 

zöldsávban, a vasút felöli oldalon a felújítás még az itt korábban meglévő bozótost is eltüntette. 

A MÁV lakótelepen az utcák keskenysége miatt, nem létesíthető utcafásítás, de ezt kompenzálja a 

telkeken belüli növényállomány. Egyedül a templom környéki közkert területén találhatók szoliter fák 

közterületen. 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

A területfelhasználás vizsgálata 

A tervezési terület a bővítéssel érintett vasúti területtől, illetve az amellett párhuzamosan haladó 

Asztalos Sándor úttól és Salgótarjáni utcától eltekintve beépítésre szánt terület. A TSZT-n feltüntetett 

területfelhasználási kategóriák – a Kerepesi út menti volt Michelin gumigyár területén kívül –a jelenlegi 

tényleges használatnak megfelelnek. 

A 38831 helyrajzi számú, Kerepesi út 17. szám alatt található egykori Michelin – Taurus 

gumiabroncsgyár területén található összes épület elbontásra került a tavalyi év során. Az e területre 

tervezett Maccabi Európa Játékok 2019 helyszínváltozása miatt az óriástelek sorsa egyelőre kérdéses, 

de mindenképpen jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik. A telek északi része a hatályos TSZT 

alapján intézményi terület, mely átmenetileg gazdasági területként is besorolható, a korábbi 

telekállományt tükröző fővárosi Településszerkezeti terv a telek déli részét gazdasági övezetbe sorolta, 

mely konkrét fejlesztési terv híján egyelőre így is marad. 

Tovább haladva dél felé két különleges beépítésre szánt terület található a vasút mentén. A K-T jelű 

temetőterület nyugati része a Fiumei úti Sírkert kertészeteként funkciónál, amely mellett az 58-as számú 

parcella – köztemető – sírhelyei találhatók. A telek ezen felül nagyrészt alulhasznosított, gondozatlan, 

épületállománnyal nem rendelkezik. A szomszédos, rekreációs területfelhasználási kategóriába sorolt 

MTK tulajdonú sportterület északi része szintén kihasználatlan, 100%-ban zöldfelülettel borított terület, 

a gyakorlópálya, valamint két földszintes kiszolgáló épület a telek déli, Salgótarjáni utca felé eső 

részén helyezkedik el. Ez utóbbi telkek egyike sem közelíthető meg közútról gépjárművel.  

A Hungária körút – Salgótarjáni utca – vasút által közre zárt MÁV-telep egy a vasúti dolgozóknak 

épített munkáslakótelep, amelynek nagyobbik része a szomszédos X. kerület oldalán épült ki. A 

területen még ma is az eredeti – részben önkormányzati tulajdonú – épületállomány látható, bár 

jelentősen toldozva. A kertvárosias lakóövezet földszintes épületei veszik körbe a Hungária körútról 

nyíló – kerítéssel lekerített – Tbiliszi teret, illetve a rajta álló Kisboldogasszony templomot, melynek kertje 

a fővárosi TSZT-n Zkp jelű közkert, közkert kategóriába sorolt. A téren található zöldfelület viszonylag kis 

mérete miatt pihenést, kikapcsolódást kevésbé tud kiszolgálni, északi oldalán azonban a 

közelmúltban létesült új játszótér a lakóterület elszigetelt, ’zárvány’ jellege miatt kiemelkedő 

fontosságú. 
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A tervezési terület legfőbb eleme a KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület, mely a bővítésre váró 

Budapest – Hatvan vasútvonal elővárosi szakaszának ad helyet. A telkeken egy-két 

földszintes építmény kivételével nem található épület. A vasúti pálya a tervek szerint egy újabb 

vágánnyal bővül, melynek okán a vasúti terület kismértékben növekedni fog a kialakítandó új zajvédő 

fal miatt. 

A Tervezési terület lehatárolása alá eső területfelhasználási egységek kiterjedése a következő: 

 Területfelhasználás jellege 
Területfelhasználási 

egység jele 
kiterjedés (m2) 

Beépítésre szánt területek 
(~ 22 ha) 

Intézményi Vi-1 (Gksz-2) 33 553 

Gazdasági Gksz-2 61 101 

Különleges temető K-T 68 011 

Különleges rekreációs K-Rek 34 895 

Lakó Lke-1 22 742 

Beépítésre nem szánt 

területek 
(~ 8 ha) 

Közlekedési 

KÖk 78 768 

KÖu-4 2 895 

Közkert, közpark Zkp 3 898 
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7%

36%

36%

21%

Magántulajdon

VIII. kerületi önkormányzat

Társasház (önkormányzati tulajdonrésszel)

Magyar Állam

 

Ál l ami  tu l ajdon ú te l kek  

Helyrajzi szám Tulajdonos Vagyonkezelő 

38821/3  Magyar Állam Nemzeti Örökség Intézete 

38821/4  Magyar Állam 
Magyar Testgyakorlók 

Köre (MTK) 

38818/33  Magyar Állam MÁV 

38818/41  Magyar Állam MÁV 

38831  Magyar Állam 
Nemzeti Sportközpontok 

(NSK) 

38835  Magyar Állam MÁV 

Kerül et i -  és magántu l a jdon ú te l kek  

Helyrajzi 

szám 

Kerületi 

önkormányzati 

tulajdon típusa 

Kerületi 

önkormányzat 

tulajdoni 

hányada 

Tulajdonos 

38818/10  épület 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

38818/12  
bérlemény / 

lakás 
 > 24% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/13  
bérlemény / 

lakás 
50 - 74% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/14  épület 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

38818/16  épület > 24% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/17  épület > 24% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/18  épület 25-40% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/19  
bérlemény / 

lakás 
25-40% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/24  épület 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

38818/36  épület 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

38818/37  épület 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

38818/38  
bérlemény / 

helyiség 
> 24% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/40  
bérlemény / 

lakás 
> 24% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/6  
bérlemény / 

lakás 
25-40% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

38818/7  - - Társasház  

38818/8  - - Társasház 

38818/9  épület 25-40% 

Társasház 

(önkormányzati 

tulajdonrésszel) 

Közterü l etek  

(38818/11)  Szemafor utca 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

(38818/20)  
Lokomotív 

utca 
100% 

VIII. kerületi 

önkormányzat 

(38836/1)  
Asztalos 

Sándor út 
100% 

VIII. kerületi 

önkormányzat 

(38818/15)  Szemafor utca 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

(38818/39)  Tbiliszi tér 100% 
VIII. kerületi 

önkormányzat 

Tulajdonviszonyok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervezési területen található telkek többsége 

részben, vagy egészben önkormányzati, illetve 

állami tulajdonban áll. A MÁV-telep lakóházai 

közül csupán két társasházban nem található 

önkormányzati tulajdon, öt ingatlan – a 

közterületeken kívül – teljes egészében 

önkormányzati tulajdonban áll. Ezek közül kettőt 

érint majd a vasúti terület kiszélesítése miatt 

szükséges zajvédő fallal kapcsolatos kisajátítás. A 

többi kisajátítással érintett lakóingatlan nagyobb 

részt magántulajdonban van. (ld.: következő 

ábra) 

A MÁV kezelésében lévő vasúti terület bővítése a 

tervezési terület nyugati oldalán található három 

nagykiterjedésű állami ingatlant is érinteni fogja. 

Ezek közül a Kerepesi út 17. szám alatti volt 

Michelin – Taurus gumiabroncsgyár az NSK 

(Nemzeti Sportközpontok) kezelésébe került a 

közelmúltban ide tervezett, de mára már 

okafogyottá vált sportberuházások 

megvalósítása okán. A Fiumei úti sírkert területe a 

Nemzeti Örökség Intézete, a tőle délre fekvő 

telek pedig a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) 

kezelésében áll. 

A lehatárolás alá eső közterületek nagy része 

szintén a kerületi önkormányzat tulajdonában 

van, ez alól csak a Hungária körút fővárosi 

tulajdonú főútvonala kivétel. 
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Beépítési paraméterek vizsgálata 

Telekstruktúra és telekméret vizsgálat 

A tervezési terület telekállománya méretét tekintve két csoportra osztható. A vasúti terület keleti 

oldalán, a MÁV-telep lakóövezetében kisebb, 1 000-1 500 m2 körüli ingatlanok vannak a Tbiliszi tér 

körül. A vasút másik oldalán ezzel ellentétben a három nagykiterjedésű telek közül a volt gumigyár 

gazdasági területe közel 10 hektár, a fiumei úti sírkerthez tartozó telek közel 7 hektár, míg az MTK telkes 

3,5 hektár kiterjedésű. 

A vasúti terület tervezett bővülésével ez utóbbi óriástelkek területe nem csökken majd számottevően, 

mivel a MÁV terület határa csupán egy keskeny – 4-5 méter széles – sávval bővül a szintén állami 

tulajdonú ingatlanok rovására. A lakóterületen tervezett kisajátítás során kialakuló ingatlanok mérete 

szintén nem tér el majd jelentősen a jelenlegi állapottól, a zajvédőfal ’U’ alakú kiugrásainak 

köszönhetően átlagosan csupán 10-15 m2-rel, legrosszabb esetben 50 m2-rel csökkennek majd a 

telekméretek. 

Mindezekből adódóan a jelenleg hatályos övezeti besorolások telekméretre vonatkozó 

paramétereinek módosítására nem lesz szükség. 

Beépítettség 

A beépítettség szempontjából a vizsgált terület – csak úgy, mint a telekméret esetén – két markánsan 

elkülönülő részre bontható. Ennek oka, hogy a vasút nyugati oldalán található gazdasági, illetve 

különleges beépítésre szánt területek épületállománnyal szinte alig rendelkeznek. 

A közelmúltban a volt Taurus gumigyár telkén tervezett sportberuházás kapcsán végbement 

bontások következtében a csaknem 10 hektáros telek jelenleg üresen áll, jövőbeli funkciója még 

kérdéses. A Fiumei úti Sírkert telkének beépítettsége – az állami földhivatali adatok alapján – szintén 

csupán 3% körüli. Az MTK sportpálya  3,5 hektáros telkén a gyakorlópálya mellett egy földszintes épület 

található, a telek beépítettsége így jelenleg 3% alatt van. 

A vasút keleti oldalán található MÁV-telep munkáslakótelepén a telkek beépítettsége átlagosan 15-

25% között mozog a földhivatali adatokkal számolva. Ez az érték a valóságban azonban – néhol 

jócskán – magasabb, mivel a digitális alaptérkép ezen a területen egyáltalán nem tünteti fel a 

társasházakhoz idő közben hozzáépített új épületrészeket, bódékat, garázsépítményeket. 
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Épületállomány 

 

A tervezési területen jelentősebb épületállomány csak a vasúti terület és a Hungária körút között fekvő 

MÁV-telepen található. A kertvárosias lakóövezet ezen része a régen Jancsi-telepként emlegetett 

munkáslakótelep nagyjából ¼ része, a telep nagyobbik része a Hungária körút túloldalán, Kőbányán 

található. A X. kerületi oldalon az épületek egy részének sikerült megőrizniük eredeti homlokzati 

kialakításukat, a Százados negyedben ezzel szemben már alig ismerhetők fel a jellegzetes, típusterv 

alapján készült épületek. 

A lakóházak eredetileg mindkét oldalon földszintes épületek voltak, díszes terméskő lábazattal, 

homlokzatukon az épületek sarkán és az ablakok körül színes tégladíszítéssel, spalettákkal. Egy 

lakóházban négy darab lakóegység került kialakításra konyha + egy, illetve két szobás kivitelben. A 

Hungária körút mentén elhelyezkedő házak a többitől eltérően kétszintesek voltak, itt a magasabb 

rangú vasúti tisztek kaptak lakást. A VIII. kerületi oldalon ezek a házak az egykori Vagon tér (ma Tbiliszi 

tér) körül, a templommal szemben helyezkednek el. Ezekben a házakban szintenként négy, 

egyenként 60-70 m2-es lakást alakítottak ki. A lakásokhoz ez 

utóbbi esetben sem tartozott saját fürdőszoba, a MÁV ezt 

egy külön fürdőház felépítésével kompenzálta a józsefvárosi 

oldalon. 

Az 1800-as évek végén épült munkáslakótelep saját 

szociális infrastruktúrával is rendelkezett, a kőbányai oldalon 

épült hozzá általános iskola tornateremmel, élelmiszerbolt 

és vendéglő is. A Vagon téren álló Kisboldogasszony 

templom 1931-ben készült el neoromán stílusban Dusek Ede 

és Horesnyi József tervei alapján. A II. világháborúban 

elszenvedett sérüléseit a ’90-es években újították fel.13  

                                                   
13 http://lasdbudapestet.blogspot.com/2013/06/mezeskalacshazak-sinek-menten-iii.html 

http://lasdbudapestet.blogspot.com/2013/06/mezeskalacshazak-sinek-menten-iii.html
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A MÁV-telep lakóépületeit, valamint a templomot a Főváros, illetve Józsefváros Önkormányzata 

jelenleg semmilyen rendelettel nem védi. A VIII. kerületi oldalon található 15 társasház a hosszú évek 

alatt így jelentősen átalakult, homlokzati díszeik elvesztek, a tetőtereket mindenhol beépítették, a 

lakásokat átalakították, a kertekben sok telken számos melléképület, garázs épült. A területen 

összesen két telken nem található önkormányzati tulajdon, három épület, a közutak, a templom és a 

Tbiliszi tér 100%-ban kerületi tulajdonban áll. A téren a közelmúltban kerületi forrásból játszótér épült. 

A lakóterületet a forgalmas Hungária körúttól zajvédőfal, a vasúti sínektől pedig a délnyugati telkek 

kertjének végében magasodó rézsű választja el. Az ilyen módon elszigeteltté vált egykori 

munkáslakótelep mégis csendes, falusias hangulatú.  
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KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedés 

Az Asztalos Sándor út – Salgótarjáni utca útvonal a Kerepesi utat és a Hungária körutat a Keleti 

pályaudvar – Kőbánya felső MÁV vonal keleti oldalán összekötő gyűjtőút. Az út 2x1 forgalmi sávos a 

keleti oldalán kijelölt leállósávval, 7,5 m széles útpályával. 

Az Asztalos Sándor úthoz kelet felől a Százados negyed két kiszolgáló útja csatlakozik a Stróbl Alajos 

utca és a Ciprus utca.  

Közösségi közlekedés 

A Százados negyed közösségi közlekedési kapcsolatait a Kerepesi úton közlekedő trolibusz (80, 80A) 

illetve a Hungária körúton (1) és a Salgótarjáni úton (37, 37A) közlekedő villamos járatok biztosítják. 

Az Asztalos Sándor útnak nincs közösségi közlekedési kapcsolata. 

A vasútvonal érintett szakaszán nincs utasforgalmi létesítmény. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A területen kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs. Az Asztalos Sándor út keleti oldalán van kiépített 

járda. 

Vasúti létesítmények 

A MÁV Keleti pályaudvar – Kőbánya Felső állomás vonala jelenleg kétvágányú, villamosított, az 

országos törzshálózat része. 

A Könyves Kálmán körúttól a Keleti pályaudvar felé csatlakozik mellé a Kelenföldi pályaudvar – 

Ferencvárosi pályaudvar – Keleti pályaudvar vonal. A Salgótarjáni út – Kerepesi út szakaszon a 4 vonali 

vágány nyugati oldalán a Keleti pályaudvar üzemi létesítményei vannak. 

Parkolás 

Az Asztalos Sándor út menti telephelyeknek telken belüli parkolói biztosítják a személygépjármű 

elhelyezést. A lakóépületeket az út menti leállósáv szolgálja ki. 

KÖZMŰVESÍTÉS 

Közműellátás 

A vizsgált terület és annak tágabb körzete régóta teljes közműellátással rendelkezik. A területet 

határoló utcák nyomvonalában kiépített közműhálózatok szempontjából a terület beálltnak 

tekinthető, így a határoló közterületi utcák nyomvonalain már régen kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, 

az egyesített rendszerű csatornahálózat, a villamosenergia ellátó hálózat, a vezetékes gázellátás és 

az elektronikus hírközlés  vezetékes és vezeték nélküli közüzemi hálózati rendszere. A vizsgált területen 

és annak térségében a közműhálózatok a közterületi utcák nyomvonalán épültek ki, de haladnak 

keresztül közművezetékek a volt Taurus telkén is. A közművek hagyományos közműfektetési móddal 

és elrendezéssel épültek meg. 

A volt Taurus telkén áthaladnak, a tágabb ellátása szempontjából fontos közművezetékek, ilyen a 

terület tágabb körzetének fontos gerinccsatornája, amely 120/180-as mérettel a Stróbl Alajos utca 

nyomvonal érkezik keleti irányból a területre és nyugati irányba továbbhalad az utca folytatásának 
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tekinthető sávban a tervezési terület telkén, majd az Aréna Pláza és a Tattersall telkén keresztül. Szintén 

áthalad a csatornával párhuzamosan NÁ 300-as vízvezeték is.  

A terület ellátásában jelentős bázis szerepet betöltő gerinchálózatok a területen kívül, de a közelben 

haladnak, ilyen a Kőbányai út nyomvonalú  210-es gerinccsatorna és az NÁ 600-as vízvezeték, 

valamint a Fiumei úti NÁ 500-as vízvezeték és a Salgótarjáni úti dn 700-as középnyomású gázvezeték.  

A közművizsgálatok a közmű E-nyilvántartása alapján és a területre korábban készült tervek 

felhasználásával készült, helyi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Vízellátás 

A változtatással érintett terület vízellátása az egységes fővárosi hálózati vízellátási rendszer részeként 

épült ki. A vízellátó hálózat üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. A főváros nagy kiterjedése és eltérő 

topográfiai adottsága miatt a vízellátó hálózat zónákra osztott. Hálózati szempontból a vizsgált terület 

a Vízművek 20-as számú, un. Pesti alapzóna ellátási körzetéhez tartozik. A zóna hálózata az észak-pesti 

területeken a fő betáplálást a már említett káposztásmegyeri gépházak felől kapja, a hálózati 

víznyomást az ellennyomó tározóként működő Gellérthegyi tározómedence vízszintje (tfsz:138,6 mBf) 

határozza meg. 

Az egész pesti ellátó hálózat a vízbázisok felől a betáplálást nagy átmérőjű vezetékeken keresztül 

kapja. Ilyen, a hálózat szempontjából fontos tápvezeték a Kőbányai úti NÁ 600-as és a Fiumei úti NÁ 

500-as gerincvezetékek. A terület tágabb térségében üzemelő gerincvezetékek a vizsgált terület 

vízellátására nagyon kedvező adottságot jelentenek. A Taurus telkén NÁ 400-as öv vezeték halad 

keresztül keleti irányból a Stróbl Alajos utca folytatásának tekinthető sávban, amely a Taurus 

területének elhagyása előtt északi irányba halad tovább NÁ 300-as paraméterrel a Kerepesi útig, ahol 

továbbhalad nyugati irányba. 

A módosítással érintett terület körüli közterületi elosztóhálózat a vizsgált tömböt határoló utcákban az 

Asztalos Sándor utcában NÁ 125-ös öv, a Kerepesi úton NÁ 150-es, a Salgótarjáni úton NÁ 150-es 

vezetékekből épült meg.  

A volt Taurus telkén áthaladó NÁ 300-as átmérőjű vezetékről a telken belüli elosztó hálózat felé van 4 

db leágazás kiépítve, a leágazásokon történik a vízfogyasztás mérése. A mérési pontig a vízvezeték a 

Fővárosi Vízművek tulajdonában van. A vezeték telken belüli üzemelése azt jelenti, hogy a telek 

vízellátása alapbázis szempontjából igen kedvező.  

A tervezési területet körülvevő vízvezetékeken a jelenlegi ellátáshoz szükséges tüzivíz csapok 

elhelyezésre kerültek. A tervezési területen belül a biztonságos  tüzivíz ellátásra sprinkler rendszer is 

kiépült, ennek tározója 250 m2 alapterületű, magassága 11 m. A ma még 

Vízelvezetés 
A tervezési terület szenny- és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat 

áll rendelkezésre, amely a főváros csatornahálózati rendszerének része. A csatornahálózat 

üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeket a Csepeli 

Központi Szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol azok megtisztításra kerülnek, a tisztított szennyvizek 

befogadója Duna.  

A tervezési terület körzetének nagy átmérőjű csatornája a Stróbl Alajos utca, majd annak 

folytatásában a volt Taurus telkén keresztül, majd a Fiumei úti temető kerítésének északi oldala melletti 

120/180-as, majd az Aréna Pláza és a Tattersal területén, végül a Lóvásár és a Mosonyi utca 

nyomvonalán megépített Ø 2,0 m átmérőjű betoncsatorna. Ennek befogadója a Festetics György 

utca, Fiumei út, Teleki tér, Karácsony Sándor utca nyomvonalú 266/266 méretű beton anyagú 
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gerinccsatorna. Ezek a nagy átmérőjű gerinccsatornák a befogadói a tágabb körzet közterületi 

kisebb csatornáinak. 

A telken belül a 120/180-as csatorna déli oldalán, azzal párhuzamosan épült meg 1885-ben egy 63/95-

ös méretű téglaanyagú csatorna, ami jelenleg már nem üzemel, a MÁV telekhatárnál lefalazásra 

került, de nyomvonalát új építmények alapozásainál figyelembe kell venni.  

A területet határoló Kerepesi úton 63/95-ös egyesített rendszerű csatorna üzemel, míg az Asztalos 

Sándor utcai csatorna mérete Ø 100.  

A telekhatáron belül egyesített rendszerrel épült ki a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés hálózati 

rendszere, befogadója a telken keresztülhaladó 120/180-as gerinccsatorna.  

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az általa üzemeltetett hálózatra vonatkozó távlati fejlesztési tervvel 

rendelkezik, amelyet a főváros is jóváhagyott. Ebben minden területi egységre, tömbre meg van 

határozva, hogy annak a területéről milyen gyakoriságú, időtartamú és csapadékintenzitású 

csapadékvíz mennyiség vezethető be a csatornahálózatába. Amennyiben ezt a vízmennyiséget a 

területi egységről levezetett vízmennyiség meghaladja, akkor a többlet vízmennyiséget a telken belül 

csökkentett kifolyású záportározóban kell távozni és abból csak az engedélyezett vízmennyiséget 

lehet a csatorna hálózatba bevezetni. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a tovább tervezés során 

várhatóan ezt a gyakorlatát érvényesíteni fogja, így azzal kell számolni, hogy a tervezett 

hasznosításnál záportározó építésére lesz szükség. 

Villamosenergia ellátás 

A tervezési terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja.  

A tervezési terület villamosenergia ellátásának bázisa a tervezési terület közelében elhelyezkedő 

Népliget és a Ganz 132/10 kV-os alállomás. Az alállomások 132 kV-os betáplálását a Kőbánya és a 

Albertfalva 132/20 kV-os alállomás felöl kiépített kétrendszerű szabadvezeték hálózaton keresztül 

biztosítják. A Népliget alállomástól a 132 kV-os hálózat továbbhalad a belvárosi alállomások irányába, 

ezek a vezetékek már földkábelekkel épültek ki.  

Az alállomásról induló 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a tervezési terület körzetében 

üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat. A tervezési terület körzetében a Stróbl Alajos utcában 

a 3953 és a 7715, a Főtaxi épületénél a 0253 sorszámú közterületi transzformátorok üzemelnek, ezek a 

térség villamosenergia ellátásában központi szerepet töltenek be.  

A tervezési terület telkén a telken belül épült ki az un. Fogadó állomás, amely a 32. számú épületben 

nyert elhelyezést. Eddig a Kerepesi úti 10 kV-os közterületi földkábelről épült ki leágazás, a fogyasztás 

mérése a fogadó állomásnál kiépített mérési pontnál történik. A mérési helyig a telken belüli vezeték 

az ELMÜ tulajdonában van. A telken belül a mérési ponttól 10 kV-os leágazások üzemelnek a telken 

belüli 4 db, saját üzemeltetésű transzformátor állomásig. Ezekről a leágazó vezetékekről nyilvántartás 

nem áll rendelkezésre.  

A transzformátor állomások jelenleg területen belül jelentkező igényeket elégítik ki, azokról 

közszolgáltatás nem történik. A telken belüli fogyasztók ellátása a transzformátorokról táplált 

kisfeszültségű kábelelosztó hálózatról történik.  

A térségben üzemelő hálózatok mindegyike földalatti elhelyezésű. Valamennyi határoló utcában a 

megfelelő közvilágítást 

Földgázellátás 

A tervezési terület földgázellátásának szolgáltatója a NKM Földgázhálózati Kft. A térségben üzemelő 

földgázhálózat, a főváros egységes hálózati rendszeréhez kapcsolódik. 
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A térség ellátásának bázisa a nagyközép-nyomású gerinchálózat, amelynek táppontja a Salgótarjáni 

utca-Gyöngyike utca kereszteződésénél lévő gázátadó állomás, ahonnan induló nagyközép-

nyomású és a középnyomású hálózatok táplálják be a tágabb körzet kisnyomású és középnyomású 

hálózatát. A nagyközép-nyomású vezeték a Hős utca-Strázsa utca-Stróbl Alajos utca-Asztalos Sándor 

utca nyomvonalon épült ki és táplálja be az Asztalos Sándor utca, Kerepesi útnál lévő végénél lévő 2 

db, nagyközép/kisnyomású gáznyomáscsökkentő állomásokat. A gáznyomáscsökkentő állomások 

még a MÁV pályatest keleti oldalánál épültek meg, tőlük 1,3 bar nyomású gázvezetékek épültek ki a 

kazánházig, illetve az Irodaépületig. Ezek a vezetékek már Michelin tulajdonú vezetékek. A vételezett 

gáz mérése a Kazánháznál felszerelt mérővel történik.  

A tervezési területen még áthalad a gázátadó állomástól induló középnyomású hálózat dn 700-as 

vezetéke a Salgótarjáni út északi oldalán és továbbhalad nyugati irányba a Fiumei út felé. 

A tervezési terület menti közterületi utak nyomvonalain a Kerepesi úton és az Asztalos Sándor úton dn 

200-as KPE kisnyomású vezetékek üzemelnek. A Kerepesi úti vezetékről az Irodaépület kap 

betáplálást.  

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Budapest, benne a VIII. kerület, s így a tervezési terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a 

Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest Dob utca, 

Horváth Mihály tér, Orczy tér alközpontok a vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros teljes 

közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó 

hálózathoz.  

A kiépített hálózat részben földkábelként, részben alépítménybe fektetve a vizsgált fejlesztési területet 

határoló Kerepesi út járdájában halad, biztosítva a jelentkező igények kielégítését. 

Vezetékes hírközlési hálózati elemként meg kell még említeni a Kerepesi út nyomvonalán üzemelő, a 

járdában haladó iparági kábelt. 

Vezeték nélküli hírközlés 

A fejlesztési területen belül közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés a telken belül 

üzemelnek. A vezeték nélküli szolgáltatók ezekkel és a szomszédos területeken üzemelő létesítményeik 

segítségével teljes lefedettséggel biztosítják a területen a megfelelő vezeték nélküli vételi lehetőséget.  
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

Levegőminőség 

A VIII. kerület a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a „Budapest és környéke” légszennyezettségi 

agglomerációba tartozik.  A vizsgált terület levegőminőségének jellemzése csak tágabb keretek 

között lehetséges, ugyanis a levegőminőség alakulását összvárosi és regionális – esetenként 

határokon átnyúló – tényezők határozzák meg. A levegő̋ tisztasága a különböző emissziók 

(szennyezőanyag kibocsátások) mellett nagyban függ a mindenkori meteorológiai viszonyoktól is. A 

kerületben a Teleki László téren található automata mérőállomás. A mért adatok alapján a 

légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében megfelelő, szállópor tekintetében jó. A nagy 

forgalmú útvonalak mellett órás határérték túllépések előfordulnak.  

A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) adatai alapján elmondható, hogy a 

kerületben budapesti viszonylatban jelentős helyhez kötött légszennyező forrás nem található. Mozgó 

forrásokat tekintve a gépjárművek szén-monoxid-, nitrogén-oxid- és szállópor-emisszióját kell 

megemlíteni. A kerületben egyetlen levegőminőségi automata mérőállomás üzemel a Teleki téren. A 

következő szennyezőanyag komponenseket méri: 

Cím Állomás típusa NO NO2 NOX SO2 CO O3 PM10 PM2.5 PM1 BTEX 

Teleki tér városi közlekedési x x x x x x x − − − 

Az OML adatbázisban az állomáson mért utolsó év adatai 2017 januárjától decemberéig a korábbi 

évek tendenciáit mutatják: a téli (tüzelési) félévben megugró szén-monoxid koncentrációt 500 és 2000 

ug/m3 közötti tartományban, amely 600-100 ug/m3 közé mérséklődik. A szulfáttartalom nem jelentős, 

még a téli időszakban is tizede a határértéknek, amely azt mutatja, hogy a széntüzelés, illetve az ipari 

légszennyezés kibocsátása teljesen visszaszorult. A nitrogén-dioxid és az NOx szintje is zömmel 

határérték alatt marad, de szmogos időben, rossz légköri viszonyok mellett télen és nyáron is 

előfordulnak határértéket meghaladó értékek, amelyek a közlekedési eredetű légszennyezés 

jelenlétére utal. A szálló por (PM10) értéke a téli félévben jelentősen meghaladja az 50 ug/m3 

határértéket, esetenként a határérték kétszeresét is mérni lehet. A nyári félévben ez határérték alá 

csökken, különösen a nyári hónapok csendesek, ez szintén összefügg a tüzelés és a közlekedés éves 

pulzálásával.  

Zaj- és rezgésterhelés 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg. 

A beruházási terület térségének jelenlegi zajhelyzetét alapvetően a meglévő vasúti vonalszakaszon 

zajló vasúti teher-és személyforgalom zajhatása határozza meg. A vasútvonallal párhuzamos Asztalos 

Sándor úton haladó gépjármű forgalom a védendő létesítmények szempontjából közlekedési 

zajforrásnak minősül.  

A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a 

közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedési 

létesítmény, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit 

a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza. 
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A területek építési övezeti besorolása a VIII. kerületben a Kerepesi és a Százados úti negyed a 

Salgótarjáni útig: „M-VIII" munkahelyi övezet, a Százados úti negyed déli része: „L-4-VIII" - intenzív 

kertvárosias lakóterület. 

Mind a lakóövezeti, mind a munkahely besorolású területen ZHR 3. melléklete szerint a zajvédelmi 

övezeti határértékek: nappal 65 dB, éjjel 55 dB. 

A benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem és dokumentáció (a továbbiakban: 

Dokumentáció) szerint a VIII. kerületben az Asztalos Sándor u. 7. és 9. szám alatti védendő 

létesítményeknél, és a MÁV telep lakóházainál a vasúti zajterhelés jelenleg is túllépi a jogszabályban 

előírt határértéket. 

A nagyobb határérték túllépés főleg az éjszakai időszakban van. A legterheltebb terület a VIII. 

kerületben lévő MÁV telep, ahol a túllépés jelenleg nappal: 3,4 dB.  

Talajadottságok 

A talaj földtani jellegzetességi alapján Budapest Geokalauza (forrás: Magyar Földtani és 

Geofizikai Intézet) szerint futóhomok, folyóvízi finomhomok kategóriába sorolt, eredete 

egyértelműen alluviális, az Ős-Duna hordalékaiból tevődik össze. A terület gazdasági múltja miatt 

a terület jelentős részén nem zárható ki a talajszennyezettség, a Fővárosi TSZT is potenciálisan 

talajszennyezett területként ábrázolja a korábbi Michelin Gumigyár területét, a Asztalos Sándor 

utca menti gazdasági területet és a MÁV területnek a korábbi Józsefvárosi pályaudvarhoz 

csatlakozó részét, de erre részletes műszeres vizsgálatok nem állnak rendelkezésre.  

A térség talajainak általános helyzete és kondíciója tipikus városi jellegeket mutat. Eredetinek 

mondható, bolygatatlan talajfelszín a kerület egészében alig található. Az építésföldtani 

mérnökgeológiai adottságok alapján a terület beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának tájékoztatása alapján a tervezési területet 

környezetében az alábbi területeken vannak folyamatban kármentesítések: 

Helyszín/szennyezéssel érintett terület Kötelezett 

Keleti pályaudvar, Verseny u. 1. (32951/1 hrsz.) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

Kerepesi út 17.  (38821/1, 38830/2, 38831 hrsz.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Józsefvárosi pályaudvar, S algótarjáni út 1. (38818/41 hrsz.) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

A területen nem található felszíni víz. A talajvíz nyugalmi szintje a földtani térképek alapján -4 m 

és -5 m közötti átlagos mélységben található. A környék ipari múltjából, illetve a múltbeli 

tevékenységekből eredően talaj- és talajvíz-szennyezettséget tártak fel több ingatlanon. 

Hulladékkezelés 

Budapesten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése alapvetően 

fővárosi önkormányzati és nem kerületi feladat, így a VIII. kerületben is a Fővárosi Önkormányzat 

biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, vagyis a települési hulladék rendszeres gyűjtését, 
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elszállítását és kezelését, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel (FKF) kötött közszolgáltatási 

szerződés útján.  

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Sárkány utca 5. szám alatti telket az FKF részére 

közösségi közlekedéssel is könnyen megközelíthető hulladékgyűjtő udvar kialakítása céljából, melyet 

a lakosság ki is használ.  

A kerületben a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya növekvő tendenciát mutat. A hulladékok minél 

nagyobb arányú újra hasznosítására a szelektív hulladékgyűjtés több módja teremt lehetőséget. 

Egyre nagyobb jelentőségű a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer (papír-, műanyag- és 

fém) rendszeres gyűjtése) amely gyakorlatilag az egész főváros területén beépült a szolgáltatási 

portfólióba. Továbbra is lehetőség van, bár egyre jobban szűkített módon, a szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteken a papír-, műanyag-, fém- és üveg-frakciók elkülönített gyűjtésére. A 2017-es FKF adat 

szerint 7 db szeletív hulladékgyűjtősziget található még a kerületben.  

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok és problémák 

A tervezési terület nagy része potenciálisan talajszennyezett, ahol az új építéseket megelőzően 

talajvizsgálatot kell végezni és ennek eredményétől függően határozhatók meg a 

szennyezésmentesítéssel kapcsolatok feladatok.  

Zajterhelés a Kerepesi út és a vasútvonal mellett van, de zajérzékeny rendeltetés csak a terület kis 

részén található, elsősorban a MÁV lakótelep védelmével kell számolni.  
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KATASZTRÓFAVÉDELEM 

Építésföldtani korlátok 

Józsefvárost alábányászott, illetve jelentősebben alápincézett terület nem érinti, kedvezőtlen 

morfológiai adottságú, csúszásveszélyes terület a kerületben nem található. A Magyar Állami Földtani 

Intézet Építésalkalmassági térképe alapján vasút környéke 4-5 szint alatti, a Kerepesi út mentén és a 

MÁV-telepen 4-5 szint feletti beépítésre alkalmas. 

 

 Beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas 

 Beépítésre 4-5 szintig alkalmas 

 Többszintes beépítésre gazdaságtalan 

 Árterület 

 

Élővíz hatásterülete, kis teherbírású 

képződményekből felépült terület magas 

helyzetű /0-1,5m/ talajvízzel 

 

 

Építésalkalmassági térkép (Adatforrás: MÁFI) 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A VIII. kerület területét magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján, 

valamint a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság által elkészíttetett nagyvízi mederkezelési terv 

szerint a kerületet nem érinti a nagyvízi meder, így árvízi elöntésre sem kell számítani.  

Árvízveszélyes területek 

A vízügyi ágazat a VIII. kerület területét érintően árvízzel veszélyeztetett területet nem tart nyilván. A 

szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés „villám-árvíz” a vízelvezető 

rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények 

elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

Belvízveszélyes területek 

A belvízveszélyes területekről készült átfogó felmérést a „Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép” 

rögzíti. A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába 

sorolták, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az 

erősen veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a területrendezési eszközökben csak a közepesen és 

erősen veszélyeztetett területeket jelölik. Ilyen veszélyeztetett terület a kerület egészében nem 

található. 
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VÁROSI KLÍMA 

A VIII. kerület a főváros mezoklimatikus 

körzetrendszerében a mesterséges alapú, tömör 

beépítésű, erősen szennyezett klímatípusba tartozik. 

Éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen 

megjelenik a globális klímaváltozás. 1901 és 2013 

között, mintegy 112 év alatt, 1 °C-os emelkedés 

mutatható ki az évi középhőmérsékletének 

alakulásában (budapesti adatok). Az általános 

felmelegedés mellett legalább annyira fontos a 

szélsőséges időjárási események gyakoriságának 

alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása). 

A mezoklimatikus jelenségek közül kiemelendő a 

jelentős mértékű hősziget-hatás, ami a kerület 

belvárosi elhelyezkedése folytán még 

hangsúlyosabb, mivel a sűrűn beépített területek 

hőmérséklete több fokkal melegebb a jelentősebb 

zöldfelületekkel rendelkező külső területeken mérhető 

értéknél. A városi hősziget magja (a városkörnyéki 

átlaghőmérsékletet tavasszal 3-4 °C-kal, míg nyáron 

4-6 °C-kal meghaladó terület) a főváros pesti oldalán 

íves alakban helyezkedik el, lefedve a teljes VIII. 

kerületet.  

A felszínhőmérséklet és a városkörnyéki átlaghőmérséklet 

különbsége Budapest felszínhőmérsékleti anomáliájának 

átlagos júniusi szerkezete délutáni időszakban 2013-ban 

(műholdfelvételek alapján) 

(Forrás: Bartholy – Pongrácz – Baranka (Ökomet Kft.) 
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HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, SWOT ANALÍZIS 

Az egyes vizsgálati fejezetek kiértékelése az ún. SWOT elemzés segítségével készült. Az elemzés 

keretében tervezéssel kapcsolatos erősségek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses), lehetőségek 

(Opportunities) és veszélyek (Threats) kerültek rögzítésre. 

A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik, melyek közül ez esetben az Európai Unió által 

alkalmazott módszertan jelentette az alapot, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja 

fel az alábbiak szerint: 

Erősségek – Belső tényezők 
Pozitív állítások egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami 

jól működik. 

Gyengeségek – Belső tényezők 
Olyan folyamatok, adottságok, amik nem jól működnek, 

de ez megváltoztatható. 

Lehetőségek – Külső tényezők 

Olyan adottságok, amelyeket a nem lehetséges 

egyértelműen befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatók 

az erősségek. 

Veszélyek – Külső tényezők 
Olyan korlátok, amelyeket többnyire nem lehet 

befolyásolni, és kockázatot jelentenek. 

Az alábbi táblázatokban összesítve kerülnek bemutatásra a megalapozó vizsgálat során feltárt 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek. 

ERŐSSÉGEK 

 a tervezett elővárosi vasúti fejlesztés kapcsán a 

közösségi közlekedés színvonala jelentősen javul 

ezen a szakaszon, bár eddig is az átlagosnál 

jobb volt. 

 a terület Kerepesi út és Asztalos Sándor utca 

melletti része kedvező városszerkezeti 

közlekedési adottságokkal rendelkezik és teljes 

közműellátással ellátott. 

 

GYENGESÉGEK 

 vasútfejlesztés a környező területek zajterhelésének 

növekedését okozza 

 a terület Fiumei út felé eső része zárványterület vagy a 

zsákutcás Salgótarjáni útról közelíthető meg. 

 a terület jelentős része potenciálisan talajszennyezett. 

 a környezeti minőség a terület nagyobb részén 

rosszabb a budapesti átlagnál. 

LEHETŐSÉGEK 

 a terület Kerepesi út menti része jó adottságú 

fejlesztési terület 

 a tervezési terület a Könyves Kálmán krt.-nál 

tervezett és a Keleti pályaudvari vasúti megállók 

közé esik, de az itt lévő területek közösségi 

közlekedési színvonalának javulása a területek 

beruházási potenciálját emelheti. 

VESZÉLYEK 

 a vasútfejlesztéssel érintett határos területek egy 

részének jövőbeli rendeltetése nem ismert, így a 

zajterhelés növekedésével ezeknél már számolni kell, 

többlet beruházást igényelhet a zajvédelem 
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A tervezett vasúti fejlesztéssel érintett VIII. kerületi területek a vasút keleti oldalán már beépített, 

kertvárosi lakó és gazdasági területet érintenek. A lakóterületet a növekvő forgalom zajterhelésétől 

védeni szükséges. A kereskedelmi-szolgáltató – korábban munkahelyi – terület védelme nem 

szükséges, azonban ezt az ezen belül lévő néhány két lakóépület igényli. 

A vasút nyugati oldalán nem beépített és használaton kívüli terület van a Kerepesi út mentén, 

amelynek jövőbeli hasznosítása nem ismert. Amennyiben a vasútbővítést követően épül be, szükséges 

lesz a zajvédelem kérdését is vizsgálni. A mögötte lévő temető kertészet védelmet nem igényel. 

Az MTK edzőpályája, mint rekreációs különleges terület felveti a zajvédelem igényét, azonban jelenleg 

alulhasznosított, és a beruházás során készített környezetvédelmi munkarészek alapján 

zajvédelemmel nem számolnak a vasúti fejlesztési tervek.  

A vasút nyugati oldalán a 3. vágány létesítése igényli vasúti terület kis mértékű bővítését, amely a 

meglévő telkek hasznosítását nem lehetetleníti el. 
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PROBLÉMA ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A TERVEZÉSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődjeként) 2016 

februárban CEF Pályázati Adatlapot nyújtott be Budapest – Hatvan vasútvonal fejlesztéséhez 

kapcsolódóan az Európai Unió illetékes szerve (INEA) részére. Az Adatlap az alábbi kivitelezési munkák 

megvalósítására igényel fedezetet: 

 Keleti pu. – Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése a Keleti pu.-ra bevezető vonal 

kapacitásbővítése érdekében. 

 Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) között a vasúti infrastruktúra átépítése. 

 Rákos – Hatvan között új biztosítóberendezés telepítése és az ETCS L2 kiépítése. 

A projekt támogatási szerződése 2017. évben megkötésre került, a projekt Nemzetgazdasági 

Szempontból kiemelt státuszt kapott (345/2012 (XII.6.) Korm.rendelet 1. melléklet 2.84. Budapest-

Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések, ill. 1/a. melléklet 2.4. pont). 

A projekt Megvalósítója a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban NIF Zrt.)  

A beruházás Magyarország mint tagállam számára előírt megvalósítási határideje 2020. december 

31., az INEA-val megkötött Támogatási Megállapodás (Grant Agreement) alapján a támogatási 

forrás eddig a határnapig áll rendelkezésre. 

Az UVATERV Zrt. 2017. június hónapban megnyerte a NIF Zrt. által kiírt tervezői tendert „Budapest-Keleti 

pu.-Kőbánya felső között a harmadik vágány kiépítése, engedélyezési és tendertervek” elkészítésére.  

A tervek elkészítését és engedélyeztetését követően a kivitelező kiválasztása 2019. első félévben 

tervezett, ezt követően kezdődhet meg a szakaszon a munkavégzés. (A Rákos-Hatvan közötti 

vonalszakaszon a kivitelezés már folyamatban van.) 

A tervezői szerződés keretében Budapest-Keleti – Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése a 

feladat, mely a Budapest-Keleti pályaudvaron belül az Amerikai kihúzóhoz csatlakozik, és a tároló 

vágányok helyén halad a Salgótarjáni úti hídig. A híd után a Budapest-Keleti – Budapest-Józsefváros 

összekötő vágányok területén halad, és a Budapest-Józsefváros kihúzó vágányába köt be. A 

Budapest-Józsefváros kihúzóvágányának vége átkötésre kerül a Budapest-Józsefváros – Kőbánya 

felső vágányba, így a két vágány funkciója felcserélésre kerül. 

A projekthez kapcsolódó zajárnyékoló falak és felsővezeték-tartó oszlopok a MÁV jelenlegi területén 

nem helyezhetők el, ezért a környező ingatlanokból területeket kell kisajátítani. 

A projekt áttekintő térképe az alábbi: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: UVATERV Zrt.) 
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1. Vágányépítési munkák 

Az átnézeti térképen láthatóak a tervezett új vágány szakaszok. Ezek megépítése a MÁV vasúti terület 

kismértékű – 2-4 m széles sávban való - szélesítését igényli a Fiumei út irányába. 

 

2. Zajárnyékoló falak építése 

A Könyves Kálmán körút és a Salgótarjáni út közötti szakaszon a VIII. kerületi MÁV-telep 

lakóépületeinek védelme érdekében zajárnyékoló fal telepítésére van szükség. A zajárnyékoló fal a 

sínkorona-szint felett kb. 2,5 m magasságban (1 m lábazati elem + 2 m zajárnyékoló panel 

kialakítással) kerülne telepítésre (a sínkorona-szint a zajárnyékoló fal lábazati elemének aljánál 

magasabban fekszik). 

 

Vasúti pálya menti zajárnyékoló fal mintakeresztszelvénye (Forrás: UVATERV Zrt.) 

A zajárnyékoló falat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a vasútüzemi berendezések (felsővezetéki 

oszlopok, biztosítóberendezés kapcsolószekrényei, energiaellátó berendezések szerelvényei, 

hangosító berendezések) a zajárnyékoló fal vasúti pálya felőli oldalára kerüljenek. A vasútüzemi 

berendezések és a zajárnyékoló fal között minimálisan az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges 

helyet biztosítani kell. A fenntartáshoz szükséges helyigényt a tervezés során az üzemeltetővel 

folytatott egyeztetés alapján minden esetben egyedileg kell megállapítani. 

 

3. Felsővezeték oszlopok  

A felsővezeték üzemeltetéséhez az Üzemeltetőnek az oszlopokat meg kell tudni közelíteni, és rajtuk 

munkát kell tudni végezni, ezért a MÁV Zrt. az új oszlopokat csak MÁV területre engedi telepíteni. Az 

új oszlopok miatt szükséges a területrendezés, de javasoljuk az összes oszlop területének rendezését. 
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Ez elsősorban a MÁV telep melletti területet érinti, ahol a zajvédőfal vonalában lévő oszlopok körül 

járhatóságának biztosítása miatt szükséges egyes lakótelkekből néhány m2-es terület kisajátítása. (Az 

alábbi rajzon pink színű vonal jelzi a kisajátításra előirányzott területeket. 

 

 

4. Üzemi épület 

 

Az Asztalos Sándor utcai szakaszon a pályaudvar területén 3 meglévő üzemi épület kerül elbontásra, 

amelyek helyett 1 db épület kerülne majdnem ugyanott pótlásra. A hatályos szabályozás alapján az 

épület engedélyezhető, azonban a közúti megközelíthetőség kérdésében még nem sikerült az 

Országos Katasztrófavédelemmel a végleges megoldásról megállapodni, mivel a Kerepesi út felőli 

megközelítés nem igazán oldható meg. Jelenleg – a mai állapottal megegyezően a szomszédos, 

bizonytalan jövőbeli rendeltetésű állami tulajdonú telken keresztül közelíthető csak meg. Mivel a MÁV 

területen belül szűkös az épület létesítésére alkalmas terület, ezt a jelenlegitől kissé távolabb, a MÁV 

tulajdonú terület bővülésében elhelyezve irányozták elő. Itt is több korlátozó közművezeték és ezek 

védőtávolsága befolyásolta az épület elhelyezését. 

Az övezeti előírások 8 m magas épület létesítését teszik lehetővé. A korlátok miatt az épület 

elhelyezésére építési helyet jelöl ki a terv, 1 m legkisebb távolságra a telekhatártól lehetővé téve az 

épület elhelyezését. 
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A jelenlegi, bontandó épületet A tervezett üzemi épület 

5. Ingatlanrendezés 

A felsővezeték-tartó oszlopok és a zajvédő fal elhelyezése idegen területek igénybevételével is jár, 

ezért kisajátítási tervet is készített az UVATERV Zrt.. A kisajátítási terv építésügyi záradékolásához feltétel, 

hogy a kisajátítási terv és a kerületi építési szabályzat összhangban legyen, ezért szükséges a projekt 

megvalósításához a kerületi építési szabályzat módosítása. 

Kisajátítással érintett ingatlanok 

Hrsz. Művelési ág Tulajdonviszony 

Ing. nyt. 

Terület: 

(ha.m2) 

Kisajátítandó 

terület (ha.m2) 

Visszamaradó 

terület (ha.m2) 

38818/6 
kivett l.ház, 

ud., g.ép. 

társasház 

tulajdon 
0.1546 0.0026 0.1520 

38818/15 kivett út VIII. ker. Önkorm. 0.1232 0.0024 0.1208 

38818/18 
kivett l.ház, 

ud., g.ép. 
társasház tulajdon 0.1421 0.0010 0.1411 

38818/36 
kivett l.ház, 

ud. 
VIII. ker. Önkorm. 0.0963 0.0007 0.0956 

38818/37 
kivett l.ház, 

ud. 
VIII. ker. Önkorm. 0.1644 0.0057 0.1587 

38818/38 
kivett l.ház, 

ud. 
társasház tulajdon 0.2025 0.0014 0.2011 

38821/3 
kivett l.ház, 

ud. g.ép. 
Magyar Állam 6.8011 0.0856 6.7155 

38821/4 
kivett 

sporttelep 
Magyar Állam 3.4895 0.1084 3.3811 

38831 kivett üzem Magyar Állam 9.4654 0.1407 9.3247 

38836/1 
kivett 

közterület 
VIII. ker. Önkorm. 1.6951 0.0382 1.6569 

Összesen: 22.3342 0.3867 21.9475 

(Forrás: UVATERV Zrt.)  
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A JÓKÉSZ Szabályozási tervét a vasúti fejlesztés megvalósításához a következőkben ismertetettek 

szerint szükséges módosítani: 

1. Vágány építési munkák 

A tervezett 3. vágány miatt a vasúti területet szükséges 2-4 m szélességgel módosítani az Asztalos 

Sándor utcával ellentétes oldalán a vasúti területnek. Mint a vizsgálati munkarészek is kitérnek rá, ez 

részben a Kerepesi út menti, korábban a Maccabi játékok egyik helyszínéül előirányzott állami 

tulajdonú ingatlant érinti (korábban: Taurus, majd Michelin Gumigyár területe), ezt követően a 

Kerepesi Temető kertészetének területét és a Salgótarjáni t mentén az állami tulajdonú, de az MTK 

kezelésében lévő futball gyakorlópálya területét. 

 
A kisajátításra előirányzott sáv a Kerepesi úttól a temetőkertészetig 

 

 
A kisajátításra előirányzott sáv az MTK gyakorlópálya mentén 

2.-3. Zajárnyékoló fal és felsővezeték oszlopok létesítése a MÁV lakótelep mellett 

A MÁV kislakótelep mellett néhány, szabálytalan terület kisajátítása szükséges a meglévő 

lakótelkekből, ott, ahol a felsővezeték oszlopok létesülnek. Maga a zajvédőfal elfér a meglévő MÁV 

területen, bővítésre csak ott van szükség, ahol a zajvédőfal az oszlopok miatt kitüremkedik a 

lakóterület irányába. 
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A hatályos JÓKÉSZ Szabályozási 

tervének módosításán a 

vasútépítésre igénybe veendő 

terület alig érzékelhető annak kis 

mérete miatt. 

A tervezési terület a Kerepesi Temető felöli oldalon a szomszédos telkekre is kiterjed. Jelen 

módosításnak nem feladat ezek szabályozásának felülvizsgálata, de a szabályozást aktualizáltuk a 

jelenlegi adottságoknak megfelelően: 

 A Kerepesi út melletti volt Michelin (korábban: Taurus) Gumigyár telkeinek – ahol szintén 

korábban a Maccabi játékokhoz sport célú hasznosítás volt előirányozva – a jövőbeni 

hasznosítása nem ismert, de a két telket összevonták egy telekké. Így ennek két építési övezetbe 

való besorolása okafogyottá vált és ezek építési határértékei között nincs jelentős eltérés. 

Fentiek miatt a teljes telket M-VIII-3 jelű építési övezetbe soroltuk. A telek területén pontosítottuk 

a közműnyomvonalakat és a védőterületüket is. 

 MTK sporttelep fejlesztése a közeljövőben tervezett a meglévő rendeltetéssel. Itt egy 

sportcsarnok és egy pályavilágítással ellátott futball edzőpálya létesítése tervezett. A területen 

az építési határérték pontosításra kerültek, ennek szükségességét a hatályos JÓKÉSZ is 

tartalmazza. Az építménymagasság 30 m-ről 12 m-re csökkent és a szintterületei mutató is ennek 

megfelelően csökkent. 
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A TERVEZETT KÉSZ, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, 

VALAMINT A FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT KÖZTI 

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A Fővárosi Településszerkezeti terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosítására a hatályos JÓKÉSZ 

módosítását megelőzően azért van szükség, mivel a kötöttpályás közlekedési terület 

területfelhasználásba sorolt vasúti terület mérete kis mértékben növekszik. 

A hatályos fővárosi tervek M1:10.000 léptékű tervlapjain az előirányzott módosítás gyakorlatilag nem 

látható annak kis mérete miatt. Ezt csak digitálisan lehet a terveken majd átvezetni.  

A TSZT leírása azonban a területi mérleget és néhány egyéb területi kimutatást hektár (ha) 

mértékegységben két tizedes pontosággal adja meg, és ezeket is módosítani szükséges. (A 2015. előtt 

hatályos fővárosi tervek esetében a közlekedési területek növelése nem igényelte a fővárosi tervek 

előzetes módosítását, azonban ez a felhatalmazás a jelenleg hatályos tervekben nincsen.) 

A fővárosi tervek módosításának partnerségi és államigazgatási eljárása a JÓKÉSZ módosítással 

párhuzamosan történik. A fővárosi tervek jóváhagyását követően a JÓKÉSZ összhangban lesz a 

fővárosi tervekkel. 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI SZINTŰ VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

A változás csak a területfelhasználást érinti kisebb mértékben: a vasúti terület növekszik a határos 

területfelhasználási egységek rovására. Ez összeségében kb. 3000m2 területet érint. 

FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA 

Az FRSZ 1. melléklete módosul a Településszerkezeti tervvel összhangban. A kötöttpályás közlekedési 

terület kismértékben nő a határos területfelhasználási egységek rovására. 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ 

ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A Fővárosi Közgyűlés 767/2013. (IV. 24. ) Főv. Kgy. határozatával fogadta el a Budapest 2030 hosszú 

távú városfejlesztési koncepciót. A Budapest 2030 a teljes főváros területére határozza meg a 

városfejlesztés hosszú távú irányait, prioritásait. 

A jelen tervben ismertetett változtatások a városfejlesztési koncepció által előirányzott előváros 

közlekedés fejlesztésének megvalósítását teszik lehetővé. 
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SZAKÁGI JAVASLATOK 

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

Közúti közlekedés 

A területet közúti hálózatfejlesztés nem érinti. A korábbi fejlesztési tervek szerinti, a vasútvonal nyugati 

oldalán vezetett kapcsolatot a Kerepesi út és Kőbányai út között, a főváros hatályos 

településszerkezeti terve nem tartalmazza. Az Asztalos Sándor út hálózati szerepe nem változik, a 

Százados negyed gyűjtőútja marad. Ennek megfelelően kapacitásbővítése nem szükséges, forgalma 

számottevően nem változik. A tervezett vasúti fejlesztést a jelenlegi közúti keresztmetszet 

megtartásával lehet kialakítani. 

Közösségi közlekedés 

A terület közösségi közlekedési kapcsolatai nem változnak. 

Vasút 

A Keleti pályaudvar – Kőbánya Felső vasútállomás vasútvonal kapacitásbővítése keretében 3. 

vágány építésére és környezetvédelmi létesítmények elhelyezésére kerül sor. A 3. vágány a Budapest 

– Keleti pályaudvaron belül az Amerikai kihúzóhoz csatlakozik, és a tároló vágányok helyén halad a 

Salgótarjáni úti hídig. A híd után a Budapest- Keleti – Budapest-Józsefváros összekötő vágányok 

területén halad, és a Budapest-Józsefváros kihúzó vágányába köt be. A Budapest-Józsefváros 

kihúzóvágányának vége átkötésre kerül a Budapest-Józsefváros – Kőbánya felső vágányba, így a két 

vágány funkciója felcserélésre kerül. 

A projekthez kapcsolódó zajárnyékoló falak és felsővezeték-tartó oszlopok a MÁV jelenlegi területén 

csak részben helyezhetők el, ezért a környező ingatlanokból területeket kell kisajátítani. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Az Asztalos Sándor út közúti és kerékpáros forgalma nem teszi szükségessé kerékpárút kiépítését. A 

gyalogos járda a jelenlegi elrendezés szerint megtartandó. 

Parkolás 

A területen a parkolás módja nem változik. 

KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A jelen tervezés során tervezett vasúti fejlesztés nem érinti a közműveket és nem igényli a közművek 

fejlesztését ezért önálló közműfejlesztési munkarész nem készült, a megalapozó vizsgálat közmű 

fejezete tartalmazza a szükséges információkat. 
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A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  

A településrendezési eszközök módosításának oka, hogy Budapest-Keleti pályaudvar és Kőbánya 

felső (15+60 - 37+70 km szelvények) között harmadik vasúti vágány és kapcsolódó infrastruktúra 

építése tervezett a Keleti pu.-ra bevezető vonal kapacitásbővítése érdekében. A szabályozási terv a 

beruházáshoz szükségessé váló kisajátítások érdekében kerül módosításra, a vasúti területeket 

növelve. 

A projekthez kapcsolódó zajárnyékoló falak és felsővezeték-tartó oszlopok a MÁV jelenlegi területén 

nem helyezhetők el, ezért a környező ingatlanokból területeket kell kisajátítani. A kisajátítási igény 

miatti jelen tervmódosítás a település zöldfelületi ellátásában szereppel bíró zöldfelületet, és 

rekreációs zöldterületet (közparkot, közkertet) nem érint.  

A vasúti terület bővítése a vasúti pályát kísérő zöldsávot érinti, ugyanakkor a vasúti területet kevésbé 

értékes zöldfelületek jellemzik, amelyen a gyomfajok (akác, bálványfa stb.) megtelepedése és 

terjedése jellemző. Az átépítés során lehetőség nyílik a vasútvonalat kísérő zöldsáv rendezésére, a 

gyomfajok visszaszorítására. A vágányok mentén a közlekedésbiztonsági előírások és a 

közműlétesítmények védőtávolságainak figyelembevételével javasolt legalább cserjesort telepíteni 

az Asztalos Sándor út mentén. A telepítésre hazai, várostűrő növényfajokat célszerű alkalmazni. 

A településszerkezeti terv módosítása, biológiai aktivitásérték 

egyensúly 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 7.§ (3) b) pontjában 

megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 

közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 

csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai 

aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: BAÉ rendelet) előírásai szerint kell 

számítani.  

A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így biológiai aktivitás érték 

pótlására nincs szükség. 

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

 Táj- és természetvédelem, környezetalakítás  

A módosítás hatálya alá tartozó területek nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 

14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek 

köréhez. A módosítással érintett területek nem részei továbbá országos jelentőségű védett, vagy 

védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 

23.§ (2) bekezdés szerinti ex lege védett területnek. A tervezési terület nem része az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT tv.) lehatárolt országos 

ökológiai hálózat övezeteinek, valamint az OTrT-MTv által megállapított Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezetnek sem.  

A terv megvalósulásával táj- és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem 

feltételezhető, a beruházás Budapest településszerkezetét, tájhasználatát nem befolyásolja 

kedvezőtlenül, örökségvédelmi, vagy más épített értéket nem érint. A tervezett fejlesztés révén 

rendezettebb vasúti környezet kerülhet kialakításra, amely településképi szempontból kedvező. 
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Környezetvédelem 

A vasúti létesítmények kiépítéséhez kapcsolódóan a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

meghatalmazása alapján az UVATERV Zrt. által előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem és 

dokumentáció került benyújtásra, amely alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárás alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala megállapította, 

hogy a Budapest Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között a 3. vágány és a kapcsolódó 

vasúthatósági létesítmények kiépítésének jelentős környezeti hatása nincs, így környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem volt szükséges. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a terv 

megvalósításának várható környezeti hatása jelentőségének alapján dönthető el a környezeti 

vizsgálat szükségessége. A terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának 

jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességét KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése 

szerint a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell vizsgálni. 

A KV. Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján az 

Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 

szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet 

illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  

A Környezet védelméért felelős szervek a tervezett tervmódosítással kapcsolatban kizáró okot nem 

találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat 

elvégzését nem tartották szükségesnek.  

Levegőtisztaság-védelem 

A tervmódosítások területén új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A módosítással 

érintett területeken légszennyező pontforrás nincs és a területhasználat változás kapcsán sem várható 

új bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás létesítése.  

A létesítés (építés) ideje alatt a szállításokból, a talajmunkákból, valamint a munkagépek 

kibocsátásából származhat időszakos levegőterhelés, mely megfelelő intézkedésekkel csökkenthető. 

Az építkezés ideiglenessége és szakaszossága miatt jelentős környezetterhelés nem várható a 

tevékenységből.  

A működés alatti levegőterhelés mértéke csekély, mivel a továbbra is villamos mozdonyok, illetve 

motorvonatok fognak járni a szakaszon, a dízel vontatás részaránya csekély. 

Felszíni-, felszín alatti vizek védelme, talajvédelem 

Budapest VIII. kerülete a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területen fekszik. 

A szennyeződésérzékenység miatt a terület hasznosításakor, építésekor fokozott figyelemmel kell 

gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, azaz a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM-FVM együttes 

rendelet mellékleteiben megállapított (8) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség 
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romlást. A tervezett tevékenységek során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet előírásait. 

A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a környezetszennyezés 

elkerülése érdekében - gondoskodni kell. A területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint 

tisztítása tilos. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket 

nem károsítják. A terep rendezése során csak bizonyítottan szennyeződésmentes, a 

fedőképződménnyel megegyező szemcseméretű föld használható, építési törmelék használata tilos. 

A módosítás hatálya alá tartozó területek szennyvízcsatorna közművel ellátott belterületi szakaszok. A 

módosítások az érintett területeken a jelenlegi és távlati vízfelhasználás és a keletkező szennyvizek 

mennyiségét nem befolyásolja. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának tájékoztatása alapján a tervezési területet 

érintően, a nyomvonalon vagy annak környezetében az alábbi területeken vannak folyamatban 

kármentesítések: 

Helyszín/szennyezéssel érintett terület Kötelezett 

Keleti pályaudvar, Verseny u. 1. (32951/1 hrsz.) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

Kerepesi út 17. 

(38821/1, 38830/2, 38831 hrsz.) 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. 

Józsefvárosi  pályaudvar, Salgótarjáni út 1. 

(38818/41  hrsz.) 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 

A tervezett fejlesztések megvalósítása során a folyamatban lévő kármentesítések nem 

akadályozhatók, a tevékenységet azokkal összehangoltan kell végezni. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg. 

A beruházási terület térségének jelenlegi zajhelyzetét alapvetően a meglévő vasúti vonalszakaszon 

zajló vasúti teher-és személyforgalom zajhatása határozza meg. A vasútvonallal párhuzamos Asztalos 

Sándor úton haladó gépjármű forgalom a védendő létesítmények szempontjából közlekedési 

zajforrásnak minősül.  

A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a 

közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedési 

létesítmény, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit 

a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza. 

A tervezett beruházás során a jelenleg meglévő pálya mellé kizárólag személyvonatok részére kerül 

kiépítésre a 3. vágány. A pályaszakasz az alábbi 5 városrész területét érinti: 

 VIII. kerület: Kerepesi negyed, Százados úti negyed, Ganz negyed 

 X. kerület: Laposdülő és Szigettelek. 

A területek építési övezeti besorolása: 

 a VIII. kerületben a Kerepesi és a Százados úti negyed a Salgótarjáni útig: „M-VIII" munkahelyi 

övezet, a Százados úti negyed déli része: „L-4-VIII" - intenzív kertvárosias lakóterület 

 a X. kerületben a Ligettelek és Lapos-dűlő területek szintén „L4" besorolású területek. 
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Mind a lakóövezeti, mind a munkahely besorolású területen ZHR 3. melléklete szerint a zajvédelmi 

övezeti határértékek: nappal 65 dB, éjjel 55 dB. 

A benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem és dokumentáció (a továbbiakban: 

Dokumentáció) szerint a VIII. kerületben az Asztalos Sándor u. 7. és 9. szám alatti védendő 

létesítményeknél, és a MÁV telep lakóházainál, valamint a X. kerületben a Csilla utcában lévő 

lakóépületeknél a vasúti zajterhelés jelenleg is túllépi a jogszabályban előírt határértéket. 

Távlati zajterhelés a MÁV telepnél (Forrás: UVATERV Zrt.) 
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 Távlati zajterhelés a MÁV telepnél, zajárnyékoló fallal (Forrás: UVATERV Zrt.) 

A nagyobb határérték túllépés főleg az éjszakai időszakban van. A legterheltebb terület a VIII. 

kerületben lévő MÁV telep, ahol a túllépés jelenleg nappal: 3,4 dB. A X. kerületben, a Csilla utcában 

nappali időszakban nincs túllépés, éjjel a legnagyobb túllépés ezen a területen 2,8 dB.  

A jelenlegi állapot megtartása érdekében az Asztalos Sándor u. 5. és 7. szám alatti létesítményeknél 

passzív zajvédelem szükséges, a MÁV lakótelepnél zajvédő fal telepítése tervezett, az alábbiak szerint: 

 Az Asztalos Sándor utcában a 15+42 - 16+46 szelvénynél két lakóépület passzív zajvédelme,  

 a MÁV telepnél a 23+32 - 26+42 szelvénynél 289 m hosszú, 2,5 m magas zajvédő fal. 

A Dokumentáció szerint a Keleti pályaudvar üzemi területe az Asztalos Sándor utca elejéig tart, ezért 

az itt lévő védendő létesítményeket a pályaudvar területén végzett tolatás és a vasúti kocsi mosó 

üzemelésekor keletkezett üzemi zaj is terheli. A szerelvények mosását napi 24 órában végzik 

szezonálisan, március 15-től novemberig. A tolatási műveleteket egész évben, a nap 24 órájában 

végzik. 

Az üzemi zajra vonatkozóan a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 5. pontja 

szerint előírt zajterhelési határérték: nappal: 60 dB, éjjel: 50 dB. A zajvédő fal telepítési helyének 

meghatározásakor figyelembevételre került az üzemi zaj által okozott zajterhelés is. 

A 3. vágány kivitelezése 1 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb időt vesz igénybe, melynek 

értelmében a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerint a kisvárosias beépítésű 

területekre nappal: 60 dB, éjjel: 45 dB határérték, a gazdasági területre nappal: 70 dB, éjjel: 55 dB 

vonatkozik. Az építést a tervek szerint csak nappali időszakban fogják végezni. A Dokumentációban 

a munkagépek tekintetében napi 8 órára vonatkoztatva 105 dB(A) hangteljesítménnyel számoltak, 
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amely alapján az építés idején határérték túllépés várható. Az építés idején túllépéssel leginkább 

érintett területek: 

 VIII. kerület: Szemafor utca, Lokomotív utca, Tbiliszi tér, Hungária krt. 

 X. kerület: MÁV telep és Csilla utca 

Az építési zaj csökkentésének érdekében az elérhető legjobb technológia és a legkisebb 

zajkibocsátású munkagépek alkalmazása, a munkagépek köré mobil zajárnyékoló fal telepítése, 

továbbá a munkagépeknél zajcsökkentő burkolat használata szükséges. 

Hulladékgazdálkodás 

A kisajátítási igények miatt történő jelen módosítás a vasúti létesítmény korszerűsítéséhez, illetve a 

korszerűsítést követő üzemelési időszakhoz kötődő hulladékgazdálkodási jellemzőket nem 

befolyásolja. 

A tervezett beruházás területén a kivitelezés során elsősorban építési-bontási, valamint a vasúti pálya 

bontásából származó hulladékok, eltávolított növényzet, gépek, berendezések üzemeltetéséből, 

karbantartásából származó hulladékok, kommunális és havária jellegű eseményekből származó 

hulladékok keletkezésével kell számolni. A kivitelezés során nagyobb mennyiségű hulladékképződés 

nem várható. A hulladékok kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai alapján kell végezni.  

Az üzemelési időszakban keletkező veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére kialakított 

gyűjtőhelyek az üzemeltető telephelyén kerülnek kialakításra. A keletkező veszélyes hulladékok 

kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (………….) önkormányzati rendelete 

 

a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 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, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: JÓKÉSZ) 29.§ (5) bekezdés 8. táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:  

„8. sz. táblázat 

Az építési 

övezet jele 
a telek megengedett az épület megengedett 

IZ 
beépí-

tési 

mód 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe 
széless

ége 

beépítési 

mértéke 

szintterületi 

mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 

mértéke 

zöldfelületi 

mértéke 
építménymagassága 

m2 m % m2/ m2 % % m 

IZ-VIII-1 SZ 20000/- - 35 2,40 50 50 - 30,0 

IZ-VIII-2 Z 20000/- - 35 2,40 50 50 - 30,0 

          

IZ-VIII-3
14

 SZ min.10.000/- - 16 0,65 20 65 3,5 19,0 

IZ-VIII-4 SZ 
- / max. 

45000 
- 12 0,40 18 70 3,5 10,5 

IZ-VIII-5 SZ 20000 - 35 1,0 50 50 - 12,0 
[1] (2) h) pont szerint 15” 

  

(2) A JÓKÉSZ 29.§-sa a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az IZ-VIII-5 jelű építési övezetben a sportpályák megvilágításhoz szükséges építmények magassága az 

építési övezetben meghatározott legnagyobb építménymagasság értékét meghaladhatja, de nem lehet több 

30 m-nél.” 

 (3) A JÓKÉSZ 33.§ (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 

2. § A JÓKÉSZ 3. mellékletének 9., 10. és 11. számú szelvényei helyébe jelen rendelet 1., 2. és 3. 

mellékletei lépnek. 

3. § Ez a rendelet 2019. …………..hó … napján lép hatályba. 

 

Danada-Rimán Edina     dr. Sára Botond 

                     jegyző                                               polgármester 

                                                   
14 Módosította a 63/2012. (XI.23.) önk. rendelet, 2.§-a, hatályba lép 2012.11.23-án 

15 Módosította a 12/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet  








