
 

…/GB/2018 (XI. 22.) határozat melléklete 

 

Budapest XI. kerület, Budaörsi út - Budaörs határa - XII. Kerület - Gazdagréti út 

- Rétköz utca - Gazdagréti út - Budaörsi út - M1/M7 autópálya bevezető 

szakasza által határolt terület kerületi építési szabályzata (KÉSZ 5. ütem) 

ügyében az államigazgatási és a partnerségi egyeztetés során beérkezett 

véleményekre és észrevételekre adott válaszok 
 

 

Államigazgatási szervek észrevételei 

Véleményező szerv Vélemény Válasz Döntési javaslat 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Állami Főépítész 

1. A rendelettervezett 11.§-ban 

szereplő építési engedélyezésre 

vonatkozó kikötések átfogalmazása. 

 

2. A 12.§ zöldfelületekre 

kialakításának módjára vonatkozó 

előírásokat töröljék. 

 

3. 14.§ (7) bekezdésben építési hely 

a felszín alatti parkoló kijelölt 

területe szabályozási terven nem 

található 

 

4. 20.§.(6) bekezdés 

megfogalmazása nem egyértelmű 

 

5. építési hely jelölésének javítása 

Trk. 6. mellékletének megfelelően. 

 

6. szabályozási terven vastag piros 

szaggatott vonal jelölés a 

jelkulcsban, a jelölés pontosítása. 

 

7. SZ-4 tervlapon piros kitöltés nem 

szerepel a jelkulcsban. 

 

8. SZ-7 tervlapon vastag piros vonal 

Javítottuk. 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

Átfogalmaztuk, pontosítottuk. 

 

 

Javítottuk. 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

Rajzi hiba, javítottuk. 

 

 

Rajzi hiba, javítottuk. 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Elfogadásra 

javasolt 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Közlekedési 

Főosztály 

Hatáskör hiányában észrevételt nem 

tesz. 

 Észrevételt nem 

tartalmaz 

Budaörs Város 

Polgármestere 

1. Spanyolréti árokhoz biztosítsák 

záportározó létesítését. 

 

 

 

 

 

 

 

2. a csapadékvíz elvezetési 

munkarészben a Felsőhatár úti 

csapadékvíz elvezetés hiányzik. 

 

A meglévő és tervezett beépítések 

figyelembe vételével tervezési 

területen belül a záportároló helye 

nem biztosítható. A létesítmény 

céljára a tervezési területen kívül 

lehet helyet biztosítani. 

 

 

 

A Felsőhatár út 

csapadékcsatornájának elvi 

kialakítása lemaradt a tervről. Az út 

csapadékcsatornájának elvi 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Közlekedési munkarészből 

hiányoznak a Budaörs 

Településszerkezeti tervében 

szereplő kerékpár utak, melyek a 

tárgyi tervhez kapcsolódási ponttal 

rendelkeznek. 

 

4. Közlekedési javaslat Közúti 

közlekedés fejlesztése munkarészben 

a Felsőhatár út Törökbálinti és 

Budaörsi út közötti szakaszát gyűjtő 

útként jelölni, Budaörs 

Településszerkezeti tervében is így 

szerepel. 

 

5. A közösségi közlekedés 

fejlesztése munkarészben kéri a 

hálózat méretezését. 

 

 

 

 

 

6. Kérik a lakosságszám növekedést 

kiszolgáló alapfokú oktatási 

intézmények létesítését a tervezési 

területen belül. 

kialakításával kiegészítettük a 

csapadékvíz-elvezetés tervlapot. 

 A Felsőhatár út közterületén 

kialakított vízelvezető rendszerbe az 

ingatlan csapadékvize nem 

vezethető, azt ingatlanon belül 

tározóban kell felfogni és 

újrafelhasználni.  
 

A Budaörs területére eső hálózati 

elemekkel kiegészítettük a 

közlekedési hálózati tervlapokat. 

 

 

 

 

A XI. kerületi utak nincsenek 

kikötve a Felsőhatár út ezen 

szakaszára, mindössze 2 budaörsi 

mellékút köt rá, így a gyűjtőútként 

jelölni nem indokolt. 

 

 

 

A tervezett új járatok nyomvonala 

csak a területek közösségi 

közlekedési ellátottságához 

szükséges irányok, jelenleg még 

vonalvezetésük és menetrendjük 

nem ismert, a beépítés ütemétől is 

függ 

 

Újbuda önkormányzata tervezi 

alapfokú oktatási intézmény 

létesítését, ennek feltételeit az Lk-

2-XI-10-es övezet területén belül 

teremtette meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

Városfejlesztési 

Főpolgármester-

helyettes 

1. A dokumentáció II. kötet 1.3. 

fejezetének 5. és 6. pontjában 

szereplő Lk-2 és Ln-T 

területfelhasználási egység esetében 

számított építhető szintterület 

számszaki adatai nem egyeznek meg 

a s dokumentáció II. kötet 2.sz. 

mellékletének 5. és 6. pontjában 

feltüntetett adatokkal 

 

2.A dokumentáció II. kötet 2. sz. 

mellékletében találhatók 

pontatlanságok 

 

3. A zöldfelületi átlagérték számítás 

hiányzik a tervdokumentációból 

 

4. Az alátámasztó tervdokumentáció 

Közúti közlekedés fejlesztése 

tervlapon a Budaörsi út mentén jelölt 

körforgalmak az átmenő forgalom 

számára kedvezőtlen 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

Pótoltuk. 

 

 

A közúti közlekedés fejlesztésénél 

ábrázolt körforgalmak közül kettő 

engedélyezési fázisban van, kettő 

tanulmánytervi szinten szerepelt 

eddig. A szabályozásnál ezek 

helyigényét biztosítjuk, más 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

 



 

 

 

5. A kerékpáros közlekedés 

fejlesztése tervlapon az egy oldalon 

vezetett két irányú kerékpárút 

kialakítása kedvezőtlen. 

 

 

6. A Kőérberki út mentén tervezett 

körforgalmat és helyigényét célszerű 

lenne jelölni 

 

7. Az OTÉK alapján biztosítani kell 

minden ingatlan esetében 

kerékpártárolót. A közterületi 

parkolás csökkentése érdekében a 

gépjárművek elhelyezését telken 

belül kell megoldani. 

 

8. A terv nem ad javaslatot a 

városhatár melletti terület közösségi 

közlekedés kiszolgálására 

 

 

9. Az A-SZ-2 tervlapon nem került 

feltüntetésre a Gazdagréti út - 

Törökbálinti út - Irhás árok által 

közrezárt saroktelken jelölt műemlék 

 

10. Az 1A-SZ-6 tervlapon a 

Budaörsi út menti Vi-2-28 és Lk-2-

XI-10 jelű építési övezeteketa TSZT 

2017. Területfelhasználási tervlapja 

szerint érinti az új lakófunkció 

kizárása környezeti terhelés alapján. 

Ezt a sávot a KÉSZ-ben kell 

meghatározni 

 

11.Az 1A-SZ6 tervlapon a 1694/4 

hrsz-ú ingatlanon jelölt (1109117-1 

számmal ellátott) piros pont 

magyarázat nem található a 

jelkulcsban 

 

12. Az 1A-SZ-6 tervlapon egyszerre 

jelenik meg övezeti határvonal és 

szabályozási vonal 

 

13. Az 1A-SZ-7 és 1A-SZ-8 

tervlapon nem került megjelenítésre 

a TSZT 2017. Területfelhasználás 

tervlapja szerinti tervezett 

gyorsvasúti vonal és tervezett 

gyorsvasúti megálló, amelynek 

helybiztosításáról a KÉSZ-ben kell 

gondoskodni 

 

14. Az 1A-SZ7 tervlapon a 1858/4 

hrsz-ú telek előtt, valamint az 1A-

csomópont típus a területen belül 

kialakítható. 

 

A kerékpáros hálózaton jelölt 

kerékpárút a Budaörsi út mentén 

jelenleg is meglevő. A hálózati rajz 

nem konkrét nyomvonalakat hanem 

hálózati kapcsolatokat ábrázol. 

 

A Kőérberki úti körforgalmú 

csomópont területét a szabályozás 

biztosítja. 

 

Ezt az OTÉK szabályozza. 

 

 

 

 

 

 

A városhatár melletti terület 

közösségi közlekedési kiszolgálását 

a Felső határúton közlekedő 

autóbusz biztosítja. 

 

Jelöltük. 

 

 

 

 

A korlátozás mértéke 10,0 m, amit 

jelöltünk a tervlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzi hiba javítottuk. 

 

 

 

 

 

A könnyebb értelmezhetőség 

érdekében történt, nem kívánjuk 

javítani. 

 

Jelöltük a tervezett gyorsvasút 

vonalát, a megálló helye nem ismert 

pontosan. 

 

 

 

 

 

 

Rajzi hiba javítottuk. 

 

 

 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Döntést nem 

igényel. 

 

 

 

 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

részben javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 



Sz8 tervlapon ábrázolt piros 

háromszög a jelmagyarázatban nem 

található. 

 

15.Az 1A-SZ7 tervlapon a Rétalja 

lejtő - Rétkerülő út menti, az Lk-2-

XI-10 jelű építési övezetet körülvevő 

szabályozási vonal pontos 

elhelyezkedését javasolt a meglévő 

telekhatárhoz kótázni 

 

16. Az 1A-SZ-7 tervlapon ábrázolt 

záportározó védőtávolságát 

indokolni szükséges. 

 

 

17. A nem beépíthető terület sraffja 

a jelmagyarázatban jelölt sraffal nem 

azonos 

 

18. Az 1A-SZ7 és 1A-SZ-8 

tervlapon a Gazdagréti lakótelepen 

minden tömbön belül legyen jelölve 

az övezet jele (Ln-T-XI-G) 

 

19. Javasolt felülvizsgálni a 

közterületen elhelyezett 

építményeket a már elbontottak 

figyelembevételével. 

 

20. A védelem és korlátozás 

tervlapon javasolt a karsztos terület 

ábrázolása a TSZT 2017 5. tervlapja 

szerint. 

 

21. A védelem és korlátozás 

tervlapon javítani szükséges a 

mikrohullámú összeköttetés 

magassági korlátozását 10-20 m 

közöttről 30 m felettire TSZT 2017 

6. tervlap szerint. 

 

22.A Budaörsi út mentén nem került 

feltüntetésre a TSZT 2017 6. tervlap 

szerinti gyorsvasúti utak és 

főútvonalak külterületi szakaszainak 

védőtávolsága 

 

23. A TSZT 2017 4. tervlapja 

alapján javasolt ábrázolni a 

településképvédelmi jelentőségű 

meglévő fasorokat 

 

 

 

24. Javasolt a szabályozási tervlapon 

feltüntetni az Országos Ökológiai 

hálózat magterületét 

 

25. Az 1A, 1A-SZ4 és 1A-SZ-5 

 

 

 

 

Rajzi hiba, javítottuk. 

 

 

 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy az észrevétel 

határidőn túl érkezett, további idő 

szükséges, hogy a védőtávolságot a 

szakhatóságokkal leegyeztessük. 

 

Javítottuk. 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

Jelöltük. 

 

 

 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

 

 

A Budaörsi út a TSZT-ben szerepel 

külterületi útként, a valóságban 

teljes fővárosi szakasza lakott terület 

táblával védett, belterületi jellegű. 

 

 

A TSZT 4. tervlapján szereplő  

településképvédelmi jelentőségű 

meglévő fasor a Budaörsi út mentén 

nem létezik, a Rétköz utca mentén is 

csak nyomokban, amit a terv 

tartalmaz a kötelező kiegészítéssel. 

 

Jelöljük a védelmi, korlátozási 

tervlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt. 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Elfogadásra 



tervlapokon a Zkp-XI-Kp-02 övezet 

rózsaszín jelölés nincs a 

jelmagyarázatban. 

 

26. A szabályozási szélesség és az 

előkert, oldalkert, hátsókert 

méretezése grafikailag azonos. 

 

27. Az FRSZ 19. § (1) és(2) 

bekezdései alapján minden 

területfelhasználási egység területén 

ki kell jelölni az 1ha-nál kisebb 

meglévő közműterületeket. 

 

28. A Rupphegy és Barackmag utca 

között a hatályos szabályozási terv 

által kijelölt közterületet, amit a 

tervezett megszüntet, javasolt 

visszaállítani 

 

 

 

 

 

 

29. A 42. és 43.§-ban a Zkp-XI-Kp-

02 és Zkp-XI-Kp-03 övezetek 

esetében  előírt 60% zöldfelület 

kisebb, mint az OTÉK-ban előírt.  

 

30. Az Étv 2.§ 35. pontja szerint a 

telekalakítási  és építésjogi 

szabályozási elemekről a KÉSZ-ben 

kell rendelkezni. 

 - I. II rendű főutak területén a 

közúti gépjárműforgalom 

megszüntethetősége 

- változással érintett kertvárosias 

és kisvárosias lakóterületen  a 

kétoldali fasor telepítésének 

megvalósításához szükséges 

zöldsáv helyigényére és a 

gyalogos infrastruktúra 

helyigényére 

- KÖu területfelhasználási 

egységbe sorolt közterületen a 

gyalogosfelület szélességére 

- helikopter-leszállóhely 

létesítésére 

- magánutak és zsákutcák 

kialakításának követelményeire 

- teljes közművesítettség 

biztosítására 

Rajzi hiba, javítottuk. 

 

 

 

A méretezések jelölése egységes, 

nem kívánjuk javítani. 

 

 

A meglévő közműterületek ki 

vannak jelölve. 

Lke3-XI-Kv-01 

Lk-2-XI-KG 

Kb-Ez-XI-01 

 

A hatályos jogszabályban szereplő 

közterület érinti az erdő területet. A 

felülvizsgálat során tisztázódott, 

hogy az erdő területét érintő 

területcsere semmilyen formában 

nem kivitelezhető, így a korábbi 

közterület nem megvalósítható. A 

tervezett szabályozási terv lehetővé 

teszi a telkek beépítését és 

megosztási lehetőségét.  

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terv tartalmazza 41.§ (2) 

bekezdés. 

 

Az Állami Főépítész állásfoglalása 

szerint a zöldfelületekre 

kialakításának módjára vonatkozó 

előírásokat törölni szükséges. Járda 

kialakítását az OTÉK 39.§-a 

szabályozza. 

 

A rendelettervezetet kiegészítettük. 

 

 

A rendelettervezetet kiegészítettük. 

 

A rendelettervezetet kiegészítettük. 

 

A rendelettervezetet kiegészítettük. 

 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Döntést nem 

igényel 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

Döntést nem 

igényel. 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Elfogadásra 

javasolt 

Elfogadásra 

javasolt 

Elfogadásra 

javasolt 

Közép-Duna-Völgyi 

Vízügyi Igazgatóság 

A dokumentáció 44. oldalán nem a 

jelenleg érvényes kijelölő határozat 

alapján kijelölt vízbázis 

védőterületek láthatók. 

Javítottuk. Elfogadásra 

javasolt 

 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Népegészségügyi 

Észrevételt nem tesz.  Döntést nem 

igényel. 



Főosztály 

Országos 

Atomenergia 

Hivatal 

Észrevételt nem tesz.  Döntést nem 

igényel. 

Levegő 

Munkacsoport 

Javaslatot nem fogalmaz meg.  Döntést nem 

igényel. 

 

Lakossági észrevételek 

 

Véleményező  Vélemény Válasz Döntési javaslat 

Tátraaljai Zsolt 1. A Madárhegy utca Törökbálinti út 

és Molnárfecske utca közötti 

telkeknél a jelenleg hatályos 

szabályozási terv építési helyet jelöl, 

a rendelettervezet azonban nem. 

Javasolja az építési helyek 

kijelölését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tiltakozik a Vi-2-XI-29-es övezet 

szerinte magas beépítési paraméterei 

ellen. 

 

3. Javasolja a Cordia Pagus utcai 

beruházása esetében a kihajtó 

kijelölését a Pagus utcában. 

Építési hely kijelölése azokon a 

telkeken indokolt, ahol az OTÉK 

35§-ában meghatározott méretek 

nem teljesíthetők bizonyos 

védőtávolságok, korlátozások miatt. 

A gázvezeték védőtávolsága 

korábban 9 m volt, ami korlátozta 

az építési helyeket. Jelenleg a 

védőtávolság 5 m, így azokon a 

telkeken, ahol ez az építési helyet 

nem korlátozza a kijelölés 

indokolatlanná vált. Amennyiben 

az Ön telke ilyen, nem 

értékcsökkenés történt, hanem 

értéknövekedés. 

 

Az övezet beépítési paramétereit  

csökkentettük, az épületmagasság 

értékével együtt. 

 

A tárgyi épület jogerős építési 

engedéllyel rendelkezik. A 

Madárhegy utca jelenleg nem 

rendelkezik kikötéssel a Budaörsi 

útra. A jelentős szintkülönbség 

miatt ez a közeljövőben nem is fog 

megvalósulni, így a tárgyi épület 

közúti forgalma nem valószínű, 

hogy a Madárhegy utcát terhelné. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Menyhárt Károly 

Frank Péter  

Dr. Berencsi Anikó 

Simon Lajos 

Simonné Ländler 

Szilvia 

Novák Zalán 

Szalay Adrienne 

Oláh Farkas 

Dobi Sándor 

Zimányi Péter 

Atavus Kft. 

Görgey-Pusztai 

Barbara 

Bezerédi Katalin 

Bezerédi Ákos 

Szabó Jekatyerina 

Bányai Nikolett 

Lu Zhaosan 

Péterfi Zsolt 

Bereczky Gábor 

Tiltakozik a Vi-2-XI-29-es övezet 

szerinte magas beépítési paraméterei 

ellen. 

Az övezet beépítési paramétereit 

nem lakóépület esetén 

csökkentettük, az épületmagasság 

értékével együtt. 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 



Védegylet 

Lengyel Tamás 

Lengyel-Pavletits 

Eszter 

Antoni Alfonz 

Dr. Habó Gábor 

Tamásy Endréné 1389/4-es hrsz-ú ingatlanon álló 

épületet a jelenleg hatályos 

szabályozási terv közterület 

szabályozása nem érinti, a jelenlegi 

tervezet igen. Az épület jó műszaki 

állapotára tekintettel kérik a 

közterületi szabályozás módosítását. 

Módosítottuk. Elfogadásra 

javasolt 

 

Bacskainé 

Kontraszty Andrea 

A Barackmag utca közterületi 

szabályozása igazságtalanul nagy 

mértékban érinti a 1483/2 hrsz-ú 

ingatlant. Kéri ennek 

felülvizsgálatát. 

A tervezett közterület szabályozás 

figyelembe vette a hatályos 

szabályozási terv alapján 

végrehajtott, így már kialakult 

közterületi szabályozást. A 1483/2 

hrsz-ú ingatlan korábban 

zöldterület volt, így építési 

lehetőség a telken nem volt. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Novák Zalán 

Október 30. 

1. Javasolt a Budaörsi út - és 

Törökbálinti út közötti szakaszon a 

jelenleg be nem építhető területként 

kijelölt területek közterületként 

kiszabályozni és kikötni a Felsőhatár 

útra. 

 

2.Javasolt a jelentős intenzitású 

területek beépítés feltételéül 

településfejlesztési szerződés 

kötelezővé tétele. 

 

3. Kányakapu utca kijelölése 

közterületként. 

 

 

 

 

4. Javasolt a magasabb intenzitású 

területeken a lakásokhoz előírt 

parkolószám növelése. Esetleg 60 

m2 alapterület felett 2 gépkocsi 

elhelyezése lenne szükséges. 

 

5. A Főépítész Úr által vázolt 

beépítési intenzitás (Budaörsi út 

mentén intenzív, mögötte 

alacsonyabb intenzitás) a 

tervezetben nem következetes. 

 

6. Pagus utca - Madárhegy utca 

melletti tömb Lk-2-XI-I-04 övezet 

beépítési paramétereinek 

csökkentése javasolt az Lk-2-XI-11 

övezeti határértékek mértékére. 

 

7. Lépés utca - Szőlőlugas utca 

közötti tömb szintterületi 

mutatójának 0,70-re való 

Budaörs Város Önkormányzata a 

tárgyi kikötésekhez nem járul 

hozzá, így a javaslat nem 

megvalósítható. 

 

 

 

Szabályozási terv ilyen kötelezést 

nem tartalmazhat. 

 

 

 

A terület jelenleg közpark. 

Közparkon belül létesülhet burkolt 

útfelület, közterületként történő 

kiszabályozása nem indokolt. 

 

 

A terv koncepcióját a javaslat 

alapjaiban változtatná meg, amely 

az egyeztetés stádiumában nem 

támogatható. 

 

 

Az észrevétel javaslatot nem 

fogalmaz meg. 

 

 

 

 

 Az épületmagasságot 13,5 m-ről 

10,5 m-re csökkentettük. 

 

 

 

 

A javasolt 0,7 –es érték jóval 

alacsonyabb a jelenleg hatályos 

szabályozási tervben szereplő 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

Döntést nem 

ignyel. 

 

 

 

 

Elfogadásra   

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 



csökkentése javasolt. 

 

8. Épületmagasság csökkentése és 

beépíthetőség növelése tömbönként 

szétbontva. 

 

 

9. Javasolt a minimális 

telekszélesség növelése 18 m-ről 20 

m-re. 

 

 

 

 

10. Ne lehessen nyeles telket 

alakítani. 

 

 

 

 

 

 

11. Javasolt a 1587 és 1591 hrsz-ú 

közterületek között tervezett 

magánút helyett 12,0 m széles 

közterület kijelölése. (Rozsdafarkú 

utca meghosszabbítása) 

 

12. Gázvezeték kiváltás 

lehetőségeinek vizsgálata 

 

13. Javasolt a humuszletermelés, 

illetve a meglévő növényzet 

kivágása kizárólag a tervezett új 

épület körüli 5 m-es sávban legyen 

lehetséges. 

 

14. Az épületkörüli feltöltés 

kizárólag a tervezett épület körüli 5 

m-es sávban, max. 0,75 m legyen. 

 

15. Kerüljön felmérésre az extra 

méretű 50 éves fák helye, ilyen 

telken egyedi építési hely kerüljön 

kijelölésre. 

 

16. Telekalakítás akkor is 

engedélyezhető legyen, ha a 

meglévő mezőgazdasági épületek 

esetében nincsenek meg az előírt elő 

és oldalkertek. 

értéknél.A csökkentést nem tartjuk 

indokoltnak. 

A szétválasztást nem tartjuk 

indokoltnak. 

 

 

 

Az övezetben előírt 1000 m-es 

telekminimumhoz a 18 m-es 

minimális telekszélességet 

arányosnak tartjuk.  Természetesen 

lehetőség van 20 m-es szélességű 

telkek kialakítására. 

 

A jelenlegi nadrágszíj telkek 

összevonása mindig több 

tulajdonos bevonásával történik, 

ami sokszor évekig elhúzódó 

folyamat. A nyeles telkek 

kialakíthatósága egy eszköz, ami a 

telekalakításokat megkönnyítheti. 

 

Az érintett telektulajdonosok is 

jelezték ezt az igényüket, így ennek 

nincs akadálya. Javítottuk. 

 

 

 

Vizsgáltuk, jelenleg erre nincs 

reális lehetőség. 

 

Szakmailag nem tartjuk 

indokoltnak, a telken belüli 

tereprendezésről az OTÉK 

rendelkezik. 

 

 

Szakmailag nem tartjuk 

indokoltnak. 

 

 

Ilyen részletességű vizsgálat a terv 

jelen stádiumában nem végezhető 

el. 

 

 

A telekalakítások 

engedélyezhetőségét más 

jogszabályok rögzítik, erre a KÉSZ 

nem rendelkezik felhatalmazással. 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Novák Zalán 

November 01. 

1. A Madárhegy utca Törökbálinti út 

és Molnárfecske utca közötti 

telkeknél a jelenleg hatályos 

szabályozási terv építési helyet jelöl, 

a rendelettervezet azonban nem. 

Javasolja az építési helyek 

kijelölését. 

 

 

Építési hely kijelölése azokon a 

telkeken indokolt, ahol az OTÉK 

35§-ában meghatározott méretek 

nem teljesíthetők bizonyos 

védőtávolságok, korlátozások miatt. 

A gázvezeték védőtávolsága 

korábban 9 m volt, ami korlátozta 

az építési helyeket. Jelenleg a 

védőtávolság 5 m, így azokon a 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. A Madárhegy utca alsó részén 

indokolt lenne az előkert méretét 

min. 15-max. 20 m-ben 

meghatározni az utcaképi illeszkedés 

érdekében. 

telkeken, ahol ez az építési helyet 

nem korlátozza a kijelölés 

indokolatlanná vált.  

 

Szakmailag nem indokolt. 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Gyetvai Károly 

Németh Andrea 

Pálfi Adrienn 

Dr. Csobay-Novák 

Csaba 

Csobay-Novák 

Tamás 

Gáspár Norbert 

Rozsdafarkú utca meghosszabbítása, 

a jelenlegi tervezetben magánúttal 

történik Javasolt 12 m széles 

közterület kiszabályozása. 

Módosítottuk. Elfogadásra 

javasolt 

 

Nemesánszky Ildikó 1. A Kakukkhegyi út a hatályos 

tervben végig10 m széles, jelen 

tervezetben a Szelesdomb utcánál 

leszűkül. Javasolt végig a 10 m-es 

szélesség. 

 

2. A hatályos terv a Kakukkhegyi 

útról gyalogúton át biztosította  az 

erdőterület megközelíthetőségét, a 

jelen tervezet ezt nem tartalmazza. 

 

 

 

 

 

3. A Kakukkhegyi út és a 

Kakukkhegyi erdősor csomópontja a 

tervezettben jelölttől eltér. Javasolt a 

kialakult állapot és a terepviszonyok 

figyelembevétele.  

 

4. A 1389/4 hrsz-ú ingatlanon álló 

épületet a jelen tervezett figyelmen 

kívül hagyja. Javasolt a csomópont 

módosítása. 

Módosítottuk. 

 

 

 

 

 

A hatályos szabályozási tervben az 

erdőterület területe nem egyezik a 

TSZT-ben kijelölt erdőterülettel. 

Jelen tervezet a TSZT által kijelölt 

övezeti területet tartalmazza, így a 

jelenlegi telekstruktúra a gyalogos 

út kialakítását már indokolja.  

 

 

A csomópont kialakítását 

módosítottuk. 

 

 

 

 

A csomópont kialakítását 

módosítottuk. 

Elfogadásra  

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Beier Gábor 1365/4 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosaként javasolja, hogy ne 

legyen az építés feltétele  a teljes 

közművesítés 

A kerület belterületén, így a 

tervezési területen is az építés 

feltétele a teljes közművesítettség. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Sarvay Endre Javasolt a 1356/2 hrsz-ú utat érintő 

közterület szabályozást módosítani 

úgy, hogy a 1354/3 hrsz-ú telket az 

ne érintse.. 

Módosítottuk. Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Nagy Lajos 1. 1364 hrsz-ú telek az övezetben 

előírt minimális telekméret 2000 m2 

csökkentését, annak érdekében, hogy 

a telek megosztható legyen. 

 

 

2. A telek előtt a Felsőhatár út 

szabályozási szélességét a 

tervezetben lévő 12 m-ről 10 m-re 

csökkentsék. 

A terv alapkoncepciója, hogy a 

hatályos szabályozásban L6/A 

övezetbe sorolt területek esetében a 

minimális telekméret 2000 m2-es 

értékét megtartja, azon változtatni 

nem kíván. 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 



Módosítottuk. 

Pankotai Csaba A Felsőhatár út - Törökbálinti út - 

Spanyolréti út által határolt tömbben 

a hatályos szabályozási tervhez 

képest a középső feltáró út 

nyomvonala módosult, ez a 1331/1, 

1332/1 és 1333/1 hrsz-ú ingatlanokat 

nagyon hátrányosan érinti. Javasolt a 

feltáró út kikötése a Törökbálinti 

útra. 

A nyomvonal módosítás oka, hogy 

a hatályos szabályozási tervben 

szereplő út jó állapotú épületen 

megy keresztül, ezzel kérdésessé 

téve annak megvalósítását. 

Megvizsgáltuk a lehetőségét egy 

módosított nyomvonal 

tervezésének, ami az érintett 

ingatlanokat nem érinti 

hátrányosan, illetve az épületet is 

meghagyja. Javítottuk. 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

Lénárdt László 

Attila 

Andó Sándor 

Dr. Lénárdt Attila 

Városi-Fény Kft. 

A Rupphegy és Barackmag utca 

között a hatályos szabályozási terv 

által kijelölt közterületet, amit a 

tervezett megszüntet, javasolt 

módosított nyomvonallal (az Erdő 

területet nem érintve) visszaállítani 

Úgy ítéljük meg, hogy a területen 

közterület kialakítása nem indokolt, 

az ingatlanok megosztására 

azonban magánút létesítésével 

lehetőség van. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Sántha Lajos Javasolt a 20.§ 8. pontjának 

megszüntetését, illetve a korlátozás 

időbeni eltolását kezdeményezi. 

A lakásszám korlátozása a terv 

központi eleme. Ennek eltörlése, 

illetve a javasolt késleltetett 

hatályba lépés a terv céljával 

ellentétes. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Némethy Andor  Az észrevétel a szabályozásra 

vonatkozó javaslatot nem tartalmaz. 
Döntést nem 

igényel. 

Czomba Nikolett 1. Az Lk és Lke övezetekben a 

terepszinti beépítés 25%, az szmp 

viszont csak 0,2. Javasolt ennek 

összehangolása. 

 

2.A 0,75%-os zöldfelület jelenleg 

többszintes növényállomány 

létesítése esetén csökkenthető. 

Javasolt ennek megtartása. 

 

 

3. Jelenleg hatályos szabályozás 

szerint 1500 m2 felett lehetőség van 

3 db épület elhelyezésére. Javasolt 

ennek megtartása. 

 

Javítottuk. 

 

 

 

 

A kérdést alaposan tanulmányozva  

és a hatósági eljárások tapasztalatai 

alapján az OTÉK korábbi 

verziójában lévő lehetőséget a 

tervbe beépítettük. 

 

A jelen tervezett koncepciójába ez 

nem illeszkedik. 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

Elfogadásra  

javasolt 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Tagschererné 

Karaka Piroska 

Tagscherer Katalin 

Csopaki István 

Csopaki Katalin 

1410/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai 

javasolják az ingatlanuk övezeti 

besorolásának módosítását, hogy a 

telek megoszthatóvá váljék, 

telekméret csökkentése, a jelenlegi 

szabályozásban szereplő +- 10%-os 

eltérést telekalakítás esetén. 

Az övezetben a minimális 

telekterület 2000 m2. Az ennél 

kisebb telkek nem alakíthatók ki. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Deák Péter 1481/2 hrsz-ú ingatlan megosztása 

érdekében javasolt a Macskajáték és 

Örkény István utca találkozásánál 

zsákutca kialakítása (kb. 20 m) 

A telek a jelenleg hatályos 

szabályozás szerint nem beépíthető. 

Jelen tervezett szerint lehetőség van 

a beépítésére. Egy telken több 

épület is elhelyezhető, ha azt a 

telekméret lehetővé teszi. A 

javasolt zsákutca kialakítása nem 

indokolt. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Kálnoky István Javasolja az utak szélességének Az utak szélességét többek között Elfogadásra nem 



csökkentését a Madárhegyen. az OTÉK 26.§-a határozza meg, ez 

kiszolgáló utak esetében 12 m. A 

terv készítése során az utak várható 

forgalmi terhelése  és az előírások 

figyelembevételével lettek az út 

szélességek meghatározva. 

javasolt. 

 

Kelemen Péter 1. mint a 1669/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa javasolja,  hogy 

amennyiben a  közterület 

szabályozás során a 

telektulajdonosoknak aránytalanul 

kell leadni a telekterületeikből, a 

kisebb területet leadók anyagilag 

kártalanítsák a nagyobb területet 

leadókat. 

 

2. Javasolja a  nyél hosszának 50 m-

ről való meghosszabbítását 56 m-re 

Nem a A KÉSZ hatáskörébe tartozó 

kérdés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teleknyél hossza a XI. kerület 

teljes területén egységesen van 

szabályozva, ettől eltérni egy adott 

terület vonatkozásában nem 

indokolt. 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

Az október 24-i lakossági fórumon megfogalmazott észrevételek, kérdések 

 

Véleményező  Vélemény Válasz Döntési javaslat 

Némethy Andor 1. Sportlétesítmények és társasházak 

esetében, miért nincs felszíni 

parkoló előírva. 

 

2. A beépítettség miért lett 

megnövelve a Landrover  mögötti 

tömbben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Javasolja a Hosszúréti utca 

lezárását a megnövekedő forgalom 

megakadályozása miatt 

 

4. Javasolja a beépítési paraméterek 

csökkentését az Angyalka utca 

mentén épülő lakópark esetében. 

A biztosítandó parkolók számát az 

OTÉK 4. melléklete határozza meg. 

 

 

A korábbi tördelt telekstruktúra 

helyett egy összefogott fejlesztéssel 

elérhető, hogy a terepszint alatt 

egybe épített garázsokkal a tárgyi 

terület felszínén ne legyen 

gépjármű közlekedés és tárolás. 

Egy egységes beépítéssel a 

Budaörsi út mentén olyan épített 

védő-zóna alakítható ki, mely védi 

a Madár-hegy felsőbb területeit a 

zajhatástól. 

 

Az utca lezárása forgalomtechnikai 

kérdés, amely nem a KÉSZ 

hatáskörébe tartozik. 

 

A beépítési mutatók csökkentése 

ezen a területen szakmailag nem 

indokolt. 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 
 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

Kocsis Eszter 

Verbőczi Attila 

1. A hatályos terven az út és a ház 

nem zárt be szöget, most miért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Felsőhatár út szabályozási 

szélessége 12 m a hatályos terven a 

város közigazgatási határától. Jelen 

tervezet annak érdekében, hogy a 

telektulajdonosoknak kevesebb 

területet kelljen leadni a Budaörsi 

telkek határától 12 m-ben határozza 

meg az út szabályozási értékét, így 

az érintett telek esetében is 

kevesebb terület esik le. 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A tervezet térkép nem fedi a 

valóságot. 

 

 

 

3. Mi indokolta új tervrajz 

készítését? 

 

 

 

4. A Felsőhatár út - Törökbálinti út - 

Spanyolréti út által határolt tömbben 

a hatályos szabályozási tervhez 

képest a középső feltáró út 

nyomvonala módosult, ez a 1331/1, 

1332/1 és 1333/1 hrsz-ú ingatlanokat 

nagyon hátrányosan érinti. Javasolt a 

feltáró út kikötése a Törökbálinti 

útra. 

A szabályozási terv a mindenkori 

aktuális hivatalos és hiteles, 

földhivatal által szolgáltatott 

térképre készül. 

 

A jogszabályi környezet változása. 

A Főváros új Településszerkezeti 

tervet fogadott el, ehhez kell 

hangolni a korábbi terveket. 

 

A nyomvonal módosítását oka, 

hogy a hatályos szabályozási 

tervben szereplő út jó állapotú 

épületen megy keresztül, ezzel 

kérdésessé téve annak 

megvalósítását. Megvizsgáltuk a 

lehetőségét egy módosított 

nyomvonal tervezésének, ami az 

érintett ingatlanokat nem érinti 

hátrányosan, illetve az épületet is 

meghagyja. Javítottuk. 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

Vörös László 1. Mi indokolta a 1331/1 telken 

végigfutó utca megnyitását? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ki fogadja el a szabályozási 

tervet? 

A nyomvonal módosítását oka, 

hogy a hatályos szabályozási 

tervben szereplő út jó állapotú 

épületen megy keresztül, ezzel 

kérdésessé téve annak 

megvalósítását. Megvizsgáltuk a 

lehetőségét egy módosított 

nyomvonal tervezésének, ami az 

érintett ingatlanokat nem érinti 

hátrányosan, illetve az épületet is 

meghagyja. Javítottuk. 

Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

Elfogadásra 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

Szentpéteri Attiláné 1. Az Ördögorom lejtő út mikor lesz 

utca? 

 

2. Vaddisznók ellen a betonalapú 

kerítés építésére kérhető e támogatás 

 

3. Milyen széles lesz az Ördögorom 

lejtő? 

 

4.Kitől veszik el a hiányzó részt és 

mennyit? 

 

5. Amennyiben a közterület 

szabályozással csökken a telek 

mérete, csökken a beépíthető terület 

is? 

 

6. Az Önkormányzattól megvehető e 

a 1395 hrsz-ú telek? 

Amennyiben a tervben szereplő 

közterületi szabályozás megvalósul. 

 

A szabályozási terv ilyen 

kérdésekkel nem foglalkozik. 

 

10,0 m 

 

 

A szabályozási terv szerinti 

mértékben az érintett telkekből.  

 

Igen. 

 

 

 

 

A szabályozási terv 

vagyongazdálkodási  kérdésekkel 

nem foglalkozik. 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

 

 

 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

Korbulyné dr. 

Szöllösy Nóra 

A Cickafark utca milyen széles lesz? 

Mikorra várható a közművesítés? 

12,0 m 

Az építési szabályzatnak nem 

feladata a közművesítés időbeni 

ütemezése. 

Javaslatot nem 

tartalmaz 

Tátraaljainé Bányai 1. Javasolja  a Vi-2-XI-29-es övezet A beépítési paramétereket  Elfogadásra 



Nikolett beépítési paramétereinek 

csökkentését. 

 

2. Javasolja a Cordia Pagus utcai 

beruházása esetében a kihajtó 

kijelölését a Pagus utcában.  

csökkentettük. 

 

 

A tárgyi épület jogerős építési 

engedéllyel rendelkezik. A 

madárhegy utca jelenleg nem 

rendelkezik kikötéssel a Budaörsi 

útra. A jelentős szintkülönbség 

miatt ez a közeljövőben nem is fog 

megvalósulni, így a tárgyi épület 

közúti forgalma nem valószínű, 

hogy a Madárhegy utcát terhelné. 

javasolt 

 

 

Elfogadásra nem 

javasolt 

 

 

 


