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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
... /20 ll. ( .... ) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a Budapest X. kerület Monori utca 
- Szállás utca - Bihari utca - Jegenye utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzata és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáróL 

A tervezési terület a Fővárosi Szabályozási Keretterv szerint "1" intézményi övezetbe tartozik. 
A területen lévő tulajdonosok fejlesztési elképzeléseik megvalósítása érdekében 
kezdeményezték a tömbre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítését. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 6/2008. (Il. 5.) számú határozatában 
hozzájárult a Bp., X. ker. Monori út - Szállás utca - Bihari út - Jegenye utca által határolt 
területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítéséhez a kérelmezök költségére. Az 
elkészített programjavaslatot a Bizottság a 10/2009. (Il. 3.) számú határozatában elfogadta, és 
a tervet továbbtervezésre alkalmasnak tartotta. 

Az elkészített tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. § (3), (4) bekezdés szerinti véleményeztetési eljárás, és a 
véleménytisztázó egyeztető tárgyalás alapján kiegészítésre, javításra került. 

Az Állami Főépítész az Étv. 9. § (6) bekezdése szerinti véleményében javasolta a 
rendelettervezetből "a közterületi parkolás megvalósításában érdekelt felek a kiépítés idejét és 
műszaki feltételeit településrendezési szerződésben rögzíthetik." bekezdés törlését, 
továbbiakban a terv jóváhagyásához hozzájárult A kifogásolt bekezdést töröltük a 
rendelettervezetbőL A terv egy hónapra, a helyben szokásos módon történő kifüggesztése 
lezárult, a tervezettel kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 31/20 ll. (Il. 24.) sz. határozatában a 
Budapest X. kerület Monori utca - Szállás utca - Bihari utca - Jegenye utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét képviselő-testületi jóváhagyásra 
alkalmasnak tartja. 

A 32/2011. (Il. 24.) sz. határozatában felkéri a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a 
Fővárosi Önkormányzattal, hogy a Budapest X. kerület Monori utca - Szállás utca- Bihari 
utca- Jegenye utca által határolt területre ne adjanak ki 12 tonnás pótkocsis gépjárművekre 
egyedi behajtási engedélyeket, továbbá a Szállás utca, mint kijelölt útvonal ezen minősítését 
szüntessék meg, mert arra nem alkalmas, valamint erre a területre is vonatkozzon a 7,5 t 
súlykorlátozás. 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
..... /20 ll. ( ...... ) szám ú önkormányzati rendeletét a Budapest X. kerület Monori utca -
Szállás utca- Bihari utca- Jegenye utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Terv jóváhagyásáróL 

Budapest, 2011. március 3. 

Jiu Hegedűs KJoiy 
mb. jegyzŐ 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 
... /2011. önkormányzati rendelete 

a Budapest, X. kerület Monori út- Szállás utca - Bihari út- Jegenye utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontj ában 
foglalt felhatalmazás alapj án, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L VX. tv. 8. § (l) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ban biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész; KDV 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság; ÁNTSZ Budapest X-XVII. ker. Intézete; Fővárosi Polgári Védelmi igazgatóság; 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió; Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Fővárosi Kirendeltség Közlekedési 
Ágazatok Főosztálya; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 
Repülőtérfelügyeleti Osztály; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi 
Iroda; Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal; Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti 
Igazgatósága; Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Földművelésügyi Igazgatóság; Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és 
Kiképzési Főosztály; Budapesti Rendőr-főkapitányság X. ker. Rendőrkapitánysága; Budapesti 
Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály; Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
Budapesti Igazgatóság; Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési 
Ügyosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

l. Fejezet 
Általános rendelkezések 

l. A rendelet hatálya és alkalmazása 

l. § (l) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest, X. kerület Monori út- Szállás utca -
Bihari út- Jegenye utca által határolt területre. 
(2) Jelen előírások amellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényesek. 
(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet 
felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését 
megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni 
csak a vonatkozó általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és 
szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a Szabályozási Terven foglaltaknak 
megfelelőerr szabad. 



2. A szabályozás elemei 

2. § (l) A Szabályozási Terven kötelező szabályozási elemek: 
a) építési övezetek-, és övezetek határa és jellemzői 
b) kötelező bontás helye 
c) építési hely és határa 
d) térszín alatti beépítés építési helyhez képest megnövelt határa 
e) építési vonal, 
f) kötelező zöldfelület helye 

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a rendelet módosításávallehetséges. 
(3) Irányadó elemek megváltoztatása a Szabályozási Terv módosítása nélkül megengedett. 

Il. Fejezet 
Beépítésre szánt területek 

l. Általános előírások 

3.§ (l) A szabályozási terven jelölt építési határvonalak által körülhatárolt területrészen, azaz 
a keletkező építési helyen kívül eső épületen illetve épületrészen építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a meglévő épülettömegen belül 
engedélyezhető. 

(2) Jelen rendeletben előírt maximális építménymagasságot meghaladó épületen építésügyi 
hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a meglévő épülettömegen belül 
engedélyezhető. 

(3) Jelen rendeletben előírt minimális telekméretet el nem érő, kialakult méretű ingatlanon 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység folytatható, telekosztás esetén az 
előírt paraméter betartása kötelező. 
(4) A rendelet hatályát érintő területen alumínium anyagú kerítés létesítése nem megengedett. 
A kerítés természetes anyaghasználatúnak és min. 50%-ban áttörtnek kell lennie. 
(5) A főépületek tömegétől külön álló nyitott szín, tároló nem létesíthető, a meglévő bontása 
kötelező. 

(6) A fő rendeltetést kiegészítő funkciókat a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben kell 
kialakítani. 

2. A fő rendeltetésű-, az azt kiegészítő-, és a melléképítményekre vonatkozó 
rendelkezések 

4.§ (l) Az I-X/SZ és I-X/Z építési övezetekben lévő 
a.)fő rendeltetésű épületek építése megengedett: 

al.) közintézmények épületei, 
a2.) igazgatási épületek, 
a3.) irodaépül etek, 
a 4.) szálláshely-szolgáltató épületek, 
a5.) szolgáltatás épületei, 
a6.) egyéb közösségi szórakoztató épületek, 
a7.) a kutatás fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, 
a8.) maximum bruttó 1500 m2 szintterületű kiskereskedelmi célú épületek 
kivéve a Bihariútmenti 50m-es védősávon belül a zajtól védendő funkció(ka)t. 

b.) afő rendeltetést kiegészítő épületek lehetnek: 
b. l) iroda, 
b2.) raktározás, 
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b 3.) vendéglátás, szolgáltatás. 
c.) melléképítmények helyezhetők el: 

cl.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
c2.) hulladéktartály-tároló, 
c3.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas zászlótartó oszlop. 

3. Az I-X/SZ jelű építési övezet 

5.§ (l) A szabályozás paraméterei: 
A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés: 

I- X/SZ 
15,0 m 35% 

sz 30% l 50%* 1,3 

*kizárólag gépkocsi tároló elhelyezésének céljábóllétesülhet 

a) a beépítés módja: 
b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 
c) térszínt alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 
d) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 
e) maximális építménymagasság: 
f) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 
g) zöldfelület legkisebb mértéke: 
h) közművesítettség mértéke: 

(2) Elő-, oldal-, hátsókertekre vonatkozó előírások: 
a.) Előkert: min.5,00 méter, 
b.) Oldalkert: OTÉK szerint, 
c) Hátsókert: OTÉK szerint 

szabadonálló 
30% 
50% 
1,3 m2/m2 

15,0 m 
2000 m2 

35% 
teljes közművesítettség 

(3) Telken belül egy fő- illetve vegyes rendeltetésű épület helyezhető el. 

4. Az I-X/Z jelű építési övezet 

6. § (l) A szabályozás paraméterei: 
A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés: 

z 50% l 60%* l 1 - X/Z 7,0 m 4000 m2 
1,0 

20% 

* kizárólag gépkocsi tároló elhelyezésének céljábóllétesülhet 

i) a beépítés módja: 
j) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 
k) térszíntalatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 
l) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 
m) maximális építménymagasság: 
n) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 
o) zöldfelület legkisebb mértéke: 
p) közművesítettség mértéke: 

zártsorú 
50% 
60% 
1,0 m2/m2 

7,0m 
4000 m2 

20% 
teljes közművesítettség 

(2) A tömb belsejében jelölt építési helyen szabadonálló beépítési módú fő rendeltetésű épület 
elhelyezése is megengedett, melynek kiszolgálására kiépülő parkolók térszínen IS 

elhelyezhetők. 
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(3) Elő-, oldal-, hátsókertekre vonatkozó előírások: 
a.) Előkert: 0,00 méter, 
b.) Oldalkert: OTÉK szerint, 
c) Hátsókert: szabályozási terviapon jelöltek szerint. 

(4) Telken belül több fő- illetve vegyes rendeltetésű épület IS elhelyezhető a telepítési 
távolságok betartásával. 

(5) A szabályozási terviapon javasolt építési vonallal érintett utcafronti homlokzatokon a 
hátrahúzás mélysége maximum l 0,0 méter lehet, és a hátrahúzás szélessége nem haladhatja 
meg az utcafronti homlokzat 2/3-át. 

III. Fejezet 
Beépítésre nem szánt terület 

l.Közlekedési célú közterületek általános előírásai 

7. §. (l) KL-KT-X j el ű övezetbe és a keretövezetbe nem sorolt közterületeken csak 
közlekedést szolgáló: 

a) közutak, pályatestek, 
a) közúti csomópontok, 
b) gyalogos forgalom területei (járdák), 
c) kerékpáros közlekedés területei 
d) közúti és gyalogos aluljárók 
e) tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei, mindezek zöldsávjai, 

fasorai és zöldfelületek fenntartását szolgáló egyéb építmények helyezhetők el. 
(2) Közterületen az alábbi építmények helyezhetők el: 

a) utcabútorok, 
b) közlekedés, parkolás építmények, 
c) közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, geodéziai j el, 
d) a 12.§(2) bekezdés figyelembe vételével önálló reklámhordozó 
e.) szelektív hulladékgyűjtők 

helyezhetőek el. 

2.KL - KT -X jelű övezetre vonatkozó előírások 

8.§. (l) Bihari út (38429 hrsz.) 
a) Szabályozási szélessége: kialakult (23,00 m). 
b) II. rendű főút, 
c) Tervezési osztálya: B.IV.c. 

3.A keretövezetbe nem sorolt közterületekre vonatkozó előírások 

9. § (l) J egenye utca 
a) hrsz.: (3838511), 
b) szabályozási szélessége: kialakult (24,00 m), 
c) lakóút, 
d) tervezési osztálya: B.VI.d. 

(2) Monori út 
a) hrsz: (3 8418), 
b) szabályozási szélessége kialakult (15,00 m), 
c) lakóút, 
d) tervezési osztálya: B.VI.d. 
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(3) Szállás utca 
a) hrsz.: (38368), 
b) szabályozási szélessége: kialakult (22,00 m ), 
c) gyűjtő út, 
d) tervezési osztálya: B.V. 

IV. Fejezet 
Részletes előírások 

1.Közlekedési területek 

10. § (l) Az ingatlanokon elhelyezett funkciókhoz számított parkolókat telken belül, térszín 
alatti garázsokban és/vagy térszín feletti parkolókban, illetve közterületen Jegenye utca 
szabályozási terviapon jelölt szakaszán kell biztosítani az alábbiak szerint: 

a.) parkolóhely kialakítási kötelezettség 30%-os mértékig, 
b.) közterületi engedmény 50%-os mértékig 

történő engedményes alkalmazása megengedett. A telken belüli és közterületen létesítendő 
parkoló állások kiépítettségét az építési hatóság a használatba vételi engedély kiadását 
megelőzően ellenőrzi. 

(2) A tervezett létesítmények megközelítési lehetőségeit a forgalombiztonsági követelmények 
figyelembevételével kell megtervezni. 
(3) A Szállás utca- Bihari út kereszteződésének forgalom levezető képességét javítani kell és 
bármely építési telkek megváltozott területhasználata-, illetve a bruttó szintterület növekedése 
esetén a csomópontnak jelenlegihez képest a mindenkori forgalom levezető képessége nem 
csökkenhet, az alábbiak biztosításával: 

a.) Bihari út- Szállás utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kialakítása, 
b.)egyéb, a csomópont működéséhez szükséges műszaki berendezést és forgalomtechnikai 

eszköz kiépítése. 

2.Közterületek 

11. § (l) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, 
azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatj a. 
(2) A közterületeken az önálló reklámhordozó közül csak max. l ,O m átmérőjű hirdetőoszlop, 
valamint max.l ,O m2 felületű reklám-, cég-, vagy címtábla elhelyezése megengedett. 

V. Fejezet 
Egyéb előírások 

1.Közműhálózatok 

12. § (l) A rendelet területi hatályán új épület( ek )et, építményrészt elhelyezni, vagy meglévő 
épületet átalakítani, bővíteni, korszerűsíteni, illetve rendeltetési módját megváltoztatni csak 
teljesen közművesített telken lehet. 
(2) Az újonnan létesítendő közművezetékeket térszín alatt kell elhelyezni. A közművezetékek 
térszín alatti elhelyezkedését az érvényes a közművezetékek térszín alatti elhelyezkedéséről 
szóló szabvány tartalmazza. 
(3) Közcsatornába kizárólag a felszíni vizek minősége védelmének és a csapadékvizekre a 
szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
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szabályairól szóló előírásoknak megfelelő szennyvíz vezethető. Amennyiben ez nem 
teljesülne, a csatornára való csatlakozás előtt előkezelőt kell létesíteni. 
(4) A közcsatornába (egyesített, illetve csapadék-vízcsatorna) és/vagy csapadékvíz elvezető 
árokba vezetett csapadék-vizekkel szembeni minőségi követelményeket a felszíni vizekről 
szóló különjogszabály alapján kell meghatározni. 
(5) Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető. 
(6) Az ingatlanok csapadékvizének elvezetéséről, a telek teljes területének víztelenítéséről a 
telkek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. 
(7) Vízhálózat kialakításánál, illetve útépítésnél a földalatti tűzcsapokat földfeletti kivitelőre 
kell cserélni. 
(8) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületeken új fák, fasorok telepítésére 
meglévő középmagas épületek előtt kerül sor, az épület utcai homlokzata előtti fákat a 
tűzoltási felvonulási területen egymástóllegalább 15 méterre kell elhelyezni. 
(9) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületek átépítése, az utcák új 
geometriájának, vonalvezetésének tervezése, kialakítása során a középmagas épületek utcai 
homlokzata előtti szakaszon be kell tartani a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
követelményeket. 

2. Tűzvédelem 

13. § (l) Új építmény elhelyezésénél az építmények közötti legkisebb távolság betartand ó. 
(2) A területen valamennyi közterületen lévő tűzcsap helyét "D" jelű tűzcsapot jelző táblával 
kell megjelölni. 
(3) A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály ill. nemzeti szabvány 
másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, 
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 
(4) Vízhálózat kialakításánál, illetve útépítésnél a földalatti tűzcsapokat földfeletti kivitelőre 
kell cserélni. 
(5) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületeken új fák, fasorok telepítésére 
meglévő középmagas épületek előtt kerül sor, az épület utcai homlokzata előtti fákat a 
tűzoltási felvonulási területen egymástóllegalább 15 méterre kell elhelyezni. 
(6) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületek átépítése, az utcák új 
geometriájának, vonalvezetésének tervezése, kialakítása során a középmagas épületek utcai 
homlokzata előtti szakaszon be kell tartani a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
követelményeket. 

3.Kulturális Örökség védelem 

14.§ (l) Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során 
váratlan régészeti lelt vagy emlék kerül elő, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének és értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot. 

4.Zöldfelületek 

15. § (l) Az építés miatt engedély alapján kivágott fa pótlásáról helyi rendelet szerint kell 
gondoskodni. 
(2) Minden l O gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet 
fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló-) hely után egy darab, 
nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani. 
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(3) Az építési telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét aktív 
zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, az építési övezetekben meghatározott 
zöldfelületi minimum értékek betartása mellett. Az út és parkoló felület gyeprács, zöldbeton, 
stb. alkalmazásamellett sem számítható be a zöldfelületbe. 
(4) A zöldfelületek kialakítása során nagyobbrészt honos fajokat kell használni, a 
zöldfelületeket többszintűen, intenzíven kell kialakítani. 
(5) A szabályozási tervlaporr kötelező fásítással jelölt helyen a telekhatártól mért 3,0 méteres 
sávban egybefüggő, háromszíntes növényállományt kell telepíteni, ahol a fák tőtávolsága 
minimum 6,0 méter, a cserjék esetében 1,0 méter legyen, környezettűrő, honos fajokból 
összeállítva. 

V. Fejezet 
Környezetvédelmi előírások 

l. Talaj- és felszín alatti vízminőség védelem 

16. § (l) Térburkolatról elvezetendő szennyezett csapadékvíz csak előtisztítást (olajfogó) 
követően vezethető csatornába, illetve (egyéb lehetséges megoldás híján) szikkasztó 
övárokba. A be és kivezetések helyén mintavételre alkalmas helye(ke )t kell kialakítani. 
(2) Terület feltöltések esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött 
anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni. 
(3) A területen a bontások, tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét 
meg kell vizsgálni. A határértéken túli értékek vizsgálati helyek kármentesítéséről a 
szakhatósági vélemények alapján kell dönteni. 
(4) A felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt 
jelentő tevékenység nem folytatható. 
(5) A területen tilos a szennyvízszikkasztás. 

2.Zaj- és rezgés elleni védelem 

17.§ (l) Bővítést, fejlesztést, új telepítést csak a zaj- és rezgésvédelmi határértékek 
megállapításáról szóló mindenkor hatályos rendelet betartásamellett lehet engedélyezni. 

3.Levegőminőség védelem 

18.§ (l) A terület légszennyezettségi besorolása szerint a kén-dioxid tekintetében E, nitrogén
dioxid esetén B, szén-monoxid szempontjából D, szilárd (PMI O) tekintetében C és benzol 
esetében E zóna csoportba tartozik. 

4.H ulladékkezelés 

19.§ (l) A veszélyes hulladéknak minősülő hulladékokat megkülönböztetett figyelemmel, 
elkülönítetten és szigorúan ellenőrzötten, megfelelőerr dokumentáltan kell kezelni. A 
keletkező veszélyes hulladékokat szakszerűen, a környezetet legkisebb mértékben terhelő és 
szennyező módon kell ártalmatlanítani. 
(2) A területen a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló hatályos 
rendelet figyelembevételével kell tervezni hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok 
kialakítását. A keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítást kizáró módon, az e 
célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 
(3) Tilos a veszélyes hulladékat a kommunális hulladékok közé juttatni. 
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(4) A keletkező hulladékok nyilvántartását, dokumentálását a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos rendeletnek megfelelően 
kell végezni. 
(5) A terület hulladékgazdálkodásának kidolgozása során figyelembe kell venni a Főváros 
Hulladékgazdálkodási Tervében meghatározott célokat (szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékszegény technológiák alkalmazása. 
(6) A közműépítésnél, egyéb építési tevékenységeknél, tereprendezéseknél keletkező 
hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladéklerakón kell elhelyezni. 

VI. Fejezet 
Sajátos jogintézmények előírásai 

l. Telekalakítás 

20. § (l) Telket alakítani csak úgy lehet, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő, 
használatára alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a szabályozási 
tervnek és a telekalakításról szóló rendeletnek megfeleljen. 
(2) Telekfelosztás 
a) Amennyiben a telekfelosztás a telken fennálló építményt részekre osztja, az esetben az 
érintett az építményt elbontását- áthelyezését-, vagy tűzfalasítását a telekhatár mentén el kell 
végezni. 
b) Telekfelosztást követően a kialakuló ingatlanokon, az önálló közműbekötések kialakításáig 
szolgalmi jogot illetve közmű-átvezetési szolgalmat kell biztosítani. 
(3) Telekfelosztás, telekegyesítés esetén az elő-, oldal-, hátsókert méretét, valamint az azok 
határvonalai által körülhatárolt területrészt (építési helyet) a rendezett telekre vonatkozóan 
OTÉK előírásai alapján kell megállapítani. 
(4) Zártsorú beépítésnél, építési helyet érintő telekalakítás esetén a meglévő, illetve tervezett 
épületek közötti telepítési távolság felénél húzódhat a hátsó telekhatár. Amennyiben a két 
épület közötti minimális telepítési távolság nem igazolható, úgy a telekalakítás feltétele az 
érintett épületek homlokzatainak tűzfalasítása. 

2. Településrendezési szerződés 

21.§ A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait képző közműellátási és 
közlekedési infrastruktúra elemek megvalósulásának előkészítésére és biztosítására 
településrendezési szerződés köthető. 

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

22. §Jelen rendeletakihirdetést követő hónap első napján lép hatályba. 

Kovács Róbert 
p o l g á r m e s te r 

Hegedűs Károly 
mb. j e g y z ő 

Akihirdetés napja: Budapest, 2011. ....................................... .. 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. .................................... . 
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BUDAPESTFŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSIHIVATAL 
l 056 Budapest, Váci utca 62-64. 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 
1052 Budapest, Városház u. 7. IBJ1364 Budapest, Pf. 270. il -061/485-6914 Fax: 061/4856995 

Szám: 1010410/2010 Tárgy: BP. X Bihari, Jegenyei Monori, 
Üi.: Kövesi György Su\llás u KSZT, HESZ 6 
Tel.: 06114856924 Hiv. szám: Kl49l63/9~<UiB;lPI;:ST I;::;'} y ÁROS x. KERÜLET -i 
E-mail: kovesi.gyorgy@kmrkh.hu Melléklet: - l KOBANYA~ ÜNKORMÁN ZAT l 
BF~: ~tő,bá~y0ai ö!1

1
kormányzat Polgármesteri Hivatala :-lktatószá:~:~~!~s~~:;i_~;!~.(Q }~l..; 

oepl eSZI SZtá y ! r: 
Mozsár Ágnes főépítész j . J 2010 DEC - 7. 
1470 Budapest, Pf 35. '-~-)D_,---·----·--·-·· 

; Elöszám: .:::= ...... db Előadó· 

l )me~'éklet . · 

k)~_flf~ e .9.0Jolii. ~~ r -
Tisztelt Főépítész Asszony! 

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi terv, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
9.§ (6) bekezdése szerinti véleményeztetési eljárásával kapcsolatosan. 
Felhivjuk aszíves figyeimét arra, hogy· a jogalkotásról szóló 1987 évi XI. tv. 1.§ 
(2) bek szerint "... alacsonyabb szintO jogszabály nem lehet ellentétes a 
magasabb szintü jogszabállyal", igy jogszabályon alapuló vélemény, észrevétel 
a jóváhagyáskor nem maradhat fenn. A HÉSZ 1 O. § (2) bekezdését javasoljuk 
törölni, tekintettel arra, hogy a telepOiésrendezési szerződés polgári jogi 
megállapodás, amit önkormányzati rendeletben a jelenlegi jogi szabályozás 
nem enged meghatározni. 
A megkOidött dokumentációban .. az észrevételekre adott tervezői válaszok 
szarinti- javltások átvezetésre keroltek. Amennyiben a terv az Étv. 9.§ (6) bek. 
-ben elölt:t· (legalább· egy hónapra, helyben szokásos módon történő) 
kifOggesztése is lezárult, valamint minden jogszabályon alapuló észrevétel, 
kifogás kikOszöbölésre kerU It, úgy a terv jóváhagyásának nincs akadálya. 
Ké~Ok, hogy a jóváhagyott terv egy példányát (kinyomtatott, hitelesített, 
olvasható léptékű ·példány) az Étv. 9.§ (8) bek. szerint, irattári elhelyezésre 
irodánk részére eljuttatni szíveskedjen. 

Budapest, 2010-12-01 -

Tisztelettel: 

Erről értesül: 1.) Címzett 
2.) Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal, Törvényességi, Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztály 
3.) Irattár 
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ALÁÍRÓLAP 

 
Budapest, X. kerület Kőbánya 

Monori út – Szállás utca – Bihari út – Jegenye utca  
által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve   

 
 
 
MEGBÍZÓ: Budapest, X. került Kőbánya Önkormányzata 
 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
 
 
TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 
 1183 Budapest, Üllői út 455 
 
 
VEZETŐ TERVEZŐ: Zajovics András 
 okl. építőmérnök 

 okl. városi közlekedési szakmérnök 
 okl. városép. –városgazd. szakmérnök 
                                 vezető településrendező tervező 

                                           TT/1É 01-4075/11,  
 Mérnöki kamarai sz.: 01-3526 
 K1d-1-Tell; TE-T-Tell; TH-T-Tell; TV-T-Tell 
 
TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:  
 
Településrendezés: 
  
Irányító tervező: Zorgelné Sin Emília 

településmérnök,  
városép. –városgazd. szakmérnök 

 TT/1 01-4657/11  
 
 
Felelős tervező:  Vári Attila 
 okl. településmérnök 
  
 
 
Környezetvédelem, zöldfelületek:  Szűts Orsolya 
 okl. tájépítészmérnök 
 K/2 01-5226/12 
 
 
Közlekedés, közmű: Dobrai Béla 
 építőmérnök 
 K1d-1-Tell, Te-T, TV-T-Tell 
  
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember hó 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Budapest, X. kerület Kőbánya 
Monori út – Szállás utca – Bihari út – Jegenye utca  

által határolt terület Kerületi Szabályozási terve 
I. Vizsgálatok                                    

1.     Városrendezés 

1.1.  A tervezési terület városszerkezeti helyzete, értékelése 
1.2.  A tervezési terület BTSZT-ben elfoglalt helye  
1.3. Keretövezeti besorolás 
1.4. Kerületi Szabályozási tervi lefedettség 
1.5. Tulajdon vizsgálat 
1.6. Épület, funkció és beépítés vizsgálat 

2. Közlekedés vizsgálat 

      2.1  Közúti közlekedés vizsgálat, parkolási vizsgálat 
2.2. Tömegközlekedési hálózat vizsgálat 

  2.3. Gyalogos és kerékpár hálózat vizsgálat 
 

3. Közműellátás vizsgálat 

      3.1. Vízellátás 
  3.2. Csatornázás 
     3.3. Gázellátás 
      3.4. Villamos energia ellátás 
      3.5. Távközlés hálózat 
 

4. Zöldfelület vizsgálat 

4.1.Telken belüli zöldfelületek 
      4.2.Közterületek zöldfelületei 
 

 5.  Környezetvédelemi fejezet (Mellékletek SENEX kft.) 
 6. Kulturális örökségvédelem 

II. PROGRAM   
 

1. Településrendezés 
1.1. Területhasználat javaslat 
1.2. Telekalakítási javaslat 
1.3. Környezetalakítási javaslat 
1.4. Javasolt övezeti előírások 

2. Közlekedési javaslat 
2.1.      Közúti közlekedés 
2.2.      Parkolók kialakítása  
2.3.     Kerékpáros, gyalogos közlekedés 
2.4. Tömegközlekedés 

 
3. Zöldfelület javaslat 

3.1.  Telken belüli zöldfelületek 
3.2.  Közterületek zöldfelületei 

 
4. Környezetvédelem 
5. Közműellátás javaslat 
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B/ RAJZI MUNKARÉSZEK 
V-1. Átnézeti helyszínrajz 
V-2. Légifotó 
V-3/1. Keretövezet vizsgálat        
V-3/2. Védelmi és korlátozási területek vizsgálata 
V-3/3. A területet érintő rendezési tervek  átnézeti     
V-4/1. Vizsgálatok (funkció-, épületállag )  átnézeti 
V-4/2. Vizsgálatok (épületmagasság-, tulajdon vizsgálat )  átnézeti 
V-5. Összefoglaló vizsgálat (épület – zöldfelület – közlekedés)  M = 1:2000 
V-6. Fotódokumentáció 
V-7. Átnézeti fotó 
V-8. Közlekedés hálózati vizsgálat 
V-9. Tömegközlekedés hálózati vizsgálat 
V-10. Forgalmi rend vizsgálat   

  átnézeti 
V-11. Kerékpárút hálózat vizsgálat, javaslat 
V-12/1. Közművizsgálat –vízi-  M = 1:2000 
V-12/2. Közművizsgálat –energia-  M = 1:2000 
J-1. Közlekedés hálózat javaslat  átnézeti 
J-2. Környezetalakítási tervlap   M = 1:2000 
J-3. Bihari út javasolt keresztszelvénye      M = 1:200 
 
 
C./ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
Rendelet- tervezet 
Szabályozási tervlap         M = 1:1000 
 
D./ MELLÉKLETEK 
 
Étv.9.§. (4) jegyzőkönyv és kapcsolódó levelek, NKH emlékezető 
Étv.9.§. (2),(3). szerinti Államigazgatási szervek véleményei 
Egyeztetések emlékeztetői 
Közmű szolgáltatók levelei 
Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete 
Környezetvédelmi állapotrögzítés összegzése (SENEX Kft.) 
Budapest, X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér – Horog utca 
közötti szakaszok forgalmi rendjének felülvizsgálata kivonat (KÖZLEKEDÉS Kft). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Budapest, X. kerület Kőbánya 
Monori út – Szállás utca – Bihari út – Jegenye utca  

által határolt terület Kerületi Szabályozási terve 
 

I. Vizsgálatok                                    

Bevezetés 
Budapest, X. kerületi Önkormányzat megbízásából készült jelen tervezési terület kerületi szabályozási terve. A 
tervezési területet az FSZKT I, azaz Intézményi jelű keretövezetbe sorolja.  
A terv a területen működő cégek jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek, lehetőségeinek kiaknázását célozza meg a 
jogszabályok adta keretek között, és a lehetőségekhez beépítési elképzelések paramétereit rögzíti a 
szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban.    
Jelen szabályozási tervet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. 
Törvény, a módosított Országos Településfejlesztési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. 
(XII.20) sz. Korm. rendelet, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (BVKSZ) szóló 47/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet alapján készült. 
A szabályozási tervvel kapcsolatban előzetes véleménykérés céljából az Étv. 9.§ szerint megkeresett, a 
településrendezési tervek és helyi építési szabályzat véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 
válaszlevelei mellékletként kerültek dokumentálásra. 
 

1.     Városrendezés 

1.1. A tervezési terület városszerkezeti helyzete, értékelése 

A főváros a területi sajátosságokon, városban elfoglalt helyzeten alapuló zónarendszerében öt kategória került 
meghatározásra. A tervezési terület az átmeneti zóna térségébe tartozik, mely „azon konfiktusokkal terhelt 
heterogén térség, amely a történeti városrészeket körülveszi. A térségben elsősorban vegyes funkciójú ipari, 
raktározási, közlekedési és közmű területek keverednek. A térség legnagyobb előnye a meglévő, nagy ipari 
fogyasztók számára kiépült infrastruktúra felszabaduló kapacitása, valamint a központ közelsége. A beékelődött 
iparterületek funkcióváltása révén a környezetállapot javulása érhető el, meglévő lakóterületek környezetében új, 
a környezetet terhelő ipari fejlesztések nem lehetségesek.”  
Az átmeneti zónarendszerhez igazodó speciális feladatok 
„…A városszéli „zöldmezős” fejlesztések helyett ebben a térségben kell és lehet megfelelő fejlesztési kínálatot 
teremteni, kihasználva a térség kedvező közmű - infrastrukturális adottságait. A terület átértékelődését segíthetik 
olyan rehabilitációs programok, melyek részben az ide nem való funkciók visszaszorításáét, a környezeti 
ártalmak csökkentését, a történeti értéket képviselő ipartörténeti emlékek megtartását eredményezhetik.” 

 

A főváros városszerkezetének zonális rendszerén túl, további szerkezeti tagolódások is szükségessé váltak a 
városfejlesztési irányok meghatározásához. 
 

Tervezési terület
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A szektorok képzésére a város morfológiai és történeti fejlődési adottságai mellett a város domináns sugaras 
szerkezete, a sugárirányú elemek elválasztó szerepe ad lehetőséget. 
A várostest és azon belül az egyes zónák differenciált szektoriális tagozódása alapozza meg a 
területfelhasználás és a fő szerkezeti elemek rendszerét és prioritásait. 
A tervezési terület a keleti szektorba tartozik, mely az M3-as térségétől az M5-ös térségig terjed. A szektor déli 
részének az átmeneti zónára eső területe a város területszerkezetileg legnehezebben kezelhető térségei közé 
tartozik. Ez a terület szorosan kapcsolódik jellegében és területi problémáiban a déli szektor átmeneti zónára eső 
strukturálatlan térségeihez. Ez jellemző a tervezési területre is, ahol a városi szövetbe illeszthető a környezeti 
állapot javulását, a városiasodás megindulását jelenthetik. A cél az ilyen és ehhez hasonló területeken, hogy 
ezen szektor infrastrukturális fejlesztéseire felfűzve a területszerkezet tagolásával városias szövet alakulhasson 
ki a belső és az elővárosi zóna között, az ipartelepi rehabilitációk és funkcióváltások révén. 
 
1.2.  A tervezési terület BTSZT-ben elfoglalt helye  
 
A tervezési terület 3 db építési ingatlanja ( 38425/3-; 38425/4-; 38428/4 hrsz-ú ) a Budapest Településszerkezeti 
tervének ( továbbiakban BTSZT ) tervlapjai szerint : 
 
a./ Funkcionális szerkezet: 

A tervezési terület a városszerkezeti jelentőségű, átalakuló területeket tartalmazó területi egységek közé sorolja a 
tervlap.  

 
 

b./ Területfelhasználás: 

A tervezési terület központi vegyes terület felhasználási egységbe (Vt) sorolja a tervlap, mely több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
épületek elhelyezésére szolgál.  
Ezen területfelhasználási egységbe tartoznak azok a területek, ahol a lakosság ellátásához szükséges funkciók ( 
kereskedelem, szolgáltatás, oktatás, egészségügy stb. ) biztosítása történik. Ezek a területek zártsorúan és 
szabadonállóan beépítettek egyaránt lehetnek. A lakó funkció vagy hiányzik, vagy alárendelt szereppel bír. 
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c./ Épített környezet értékeinek védelme: 
A tervezési területen és környezetében nem található épített érték. A Bihari utcát városképileg kiemelten 
kezelendő, látványérzékeny nyomvonalként ábrázolja, a kialakult arculata, a sugárirányú főút szerepe és a 
városképileg frekventált elhelyezkedése miatt. A területen magasház építése nem megengedett.  

 

d./ Közlekedési hálózat: 

 
 
A tervlap a Bihari utat fővárosi jelentőségű főútként jelöli. 
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e./ Kötöttpályás közlekedési hálózat: 
 

 
 
A tervlap a Bihari úton meglévő villamos vonal hálózatot jelöli. 
 
A Bihari utca tervezési területet érintő szakasza Fővárosi jelentőségű főúthálózati elem, mely főutak csoportjába 
a sugárirányú gyorsforgalmi, és főutakhoz kapcsolódó fővárosi közúthálózati elemek tartoznak. A főváros 
településszerkezetében és az agglomerációs kapcsolatok biztosításában van fontos szerepük.  
 
 
1.3. Keretövezeti besorolás 
 
A Fővárosi Szabályozási Keretterv (továbbiakban FSZKT) szerint a tervezési terület 38425/3-; 38425/4-; 38428/4 
hrsz-ú ingatlanjai I (intézményi) keretövezetbe tartoznak. A tömb környezetében az M keretövezetű területek 
vannak többségben, csak É-K-re van I- és D-Ny-ra L4 keretövezetbe sorolt területek találhatóak. 

 
A tervezési terület közterületi határai közül a Bihari út KL-KT (mint közlekedési közterület), a Szállás-, a Monori- 
és a Jegenye utcák keretövezetbe nem sorolt közterületként szerepelnek az FSZKT-n.  
 
A védelmi korlátozási tervlap területre vonatkozóan a Bihari utat a BTSZT javaslatától eltérően nem jelöli a város 
látványának feltárolásának szempontjából kiemelt útvonalnak.   
 
1.3.1. I intézményi  területek 
 
A BVKSZ 36.§-a szerint: 
 
„Az I keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére 
szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció is megengedett. 
 
A vegyes területeken elhelyezhető épületek funkciói: 

a) közintézmények épületei, 
b) igazgatási épületek, 
c) irodaépületek, 
 
d) szálláshely-szolgáltató épületek, 
e) szolgáltatás épületei, 
f) vendéglátás épületei, 
g) egyéb közösségi szórakoztató épületek, 
h) sportépítmények, 
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i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, 
j) a keretövezetben maximált értékben meghatározott nem nagyobb bruttó szintterületű 

kiskereskedelmi célú épületek, 
k) lakóépületek  
l) parkolóházak, 

 
A vegyes területeken önálló: 
 a) ipari épület, 
 b) raktárépületet  
elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet.” 

 
 

1.4. Kerületi Szabályozási tervi lefedettség 
 
A tervezési terület környékére készült rendezési tervek listája: 
 
TRT-X-50: Szállás utca – Száva utca – Horog utca - Bihari utca által határolt szabályozási terv  
 
TRT-X-69:  Kőbányai út – Monori út – Szállás utca által határolt terület szabályozási terve 
 
TRT-X-90:  Szállás köz –Szállás utca – Bihari utca – Horog utca által határolt terület szabályozási terve 
 
 
1.5. Tulajdoni vizsgálat 

 

Ingatlan helyrajzi 

száma 

Ingatlan tulajdonosa Földrészlet területe 

(m²) 

38425/3 magántulajdon 21065 

38425/4 magántulajdon 2081 

38428/4 magántulajdon 2793 

(38429) 

Bihari utca 

X. ker. Önkormányzat  

2205 

(38368) 

Szállás utca 

X. ker. Önkormányzat  

22329 

        (38418) 

Monori utca   

X. ker. Önkormányzat  

3387 

(38385/1)  

Jegenye utca 

          X. ker.          

    Önkormányzat 

 

21520 

 
A tulajdonvizsgálat alapján elmondható, hogy a tervezési területen és azok határoló útjain a tulajdonviszonyok 
rendezettek. A 38428/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai egy 495m²-es területrészt használnak a 38425/3 hrsz-ú 
ingatlanból a lakóházak megközelítése miatt. 
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1.6. Épület, funkció és beépítés vizsgálat 

A tervezési terület közterületei 3 db beépítésre szánt ingatlant zárnak közre,melyek:38425/3 hrsz; 38425/4 hrsz 
és a 38428/4 hrsz.  
 
A legnagyobb a 38425/3 hrsz-ú telek társasházi tulajdonú ingatlan, mely ingatlant több tulajdonos használja. A 
terület legnagyobb részét a Monori Úti Ingatlankezelő Kft. üzemelteti, aki a birtokában lévő épületállomány 
felújítása mellett döntött, amit később a terület üzemeltetőjeként bérbe adna. A Monori utca felől zártsorúan 
épített jellegzetes F+2 szint kialakítású épület eredetileg fegyvergyárnak készült, amit a két világháború között 
építettek. Az épületben korábban nyomda, iroda, étterem és kereskedelemhez kapcsolódó raktár funkciók 
működtek. Az épület átalakítása után szálloda és kereskedelem, szolgáltatási egységek kerültek kialakításra.  
Az ingatlan többi részén üzemelő cégek saját tulajdoni hányaduknak megfelelő, kizárólagos használatú  
telekrészéket használják, jellemzően kisebb kereskedelmi raktáráruházak üzemeltetésével, rendezetlen 
városképi megjelenítéssel. Az ingatlan a Jegenye utcából 6-, a Szállás utcából 4 kapubehajtón közelíthető meg.  
 
A Szállás- és a Bihari utca sarkán található 38428/4 hrsz-ú ingatlan szintén társasházi tulajdonú. Az ingatlanon 
3db zártsorú F+1 és F+3 szintes lakóépületek kerültek kialakításra, melyekben 54 db kisméretű lakás található. 
Az ingatlanon található 60m²-es földszintes épület a Bihari út felől elhagyatottan áll valamint, csakúgy mint a 180 
m²-es alapterületű raktár és garázsépület. A telek a Bihari út és a Szállás utca felől közelíthető meg, a 38425/3 
hrsz-ú ingatlanon keresztüli átjárással. 
 
A Jegenye utca és a Bihari út sarkán található 38425/4 hrsz-ú ingatlan a Magyar állam tulajdonát képezi és a 
Jegenye utca és Bihari út felől közelíthető meg. Az F+3 szint kialakítású épületben a Vám és Pénzügyőrség 
Központi Járőrszolgálat Parancsnokságának irodái találhatóak.   
  
Az ingatlanok beépítettségi vizsgálata 
 

OTÉK 

Minimum 
értékek 

(Vk) 

max. 
beépíthetőség: 
a lakóterületi 

beépítettségnél 
legfeljebb 25%-al 
megnövelt érték 

3,5 
(szintterület 

sűrűség) 

a be nem épített 
terület 50%-a 

BVKSZ 

átlag / 3,0 35 
Zártsorú 
beépítés 
esetén 

/ 4,5 20 

 

 
*Az Országos és fővárosi rendeletekben előírt paraméterek a tervezési terület beépítési paramétereinek 
összevetésének eredményeként elmondható, hogy a vizsgált értékek vonatkozásában a 38425/3 hrsz-ú ingatlan 
zöld felületi kiterjedése a minimum értéket sem éri el.  
 
( Lásd : összefoglaló vizsgálat; vizsgálatok I. és vizsgálatok II. című rajzi munkarészeket ) 
 

Az ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Az ingatlan 
területe (m²) 

Az ingatlan 
beépített 

területe (m²) 

Az ingatlan 
beépítettségi 
mértéke (%) 

Az ingatlan 
szintterületi 

mutató 
(m²/m²) 

Az ingatlan 
zöldfelületének 

mértéke (%) 

38425/3 21065 11695 55 0,93 6* 
38425/4 2081 580 28 1,15 41 
38428/4 2793 1232 44 1,02 35 
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2.   Közlekedés vizsgálat 

2.1 Közúti közlekedés vizsgálat, parkolási vizsgálat 

A tervezési terület közterületi határai a Bihari út, Szállás utca, Monori utca és Jegenye utca.  
A tervezési területen a 2X1 forgalmi sávos, kétirányú Bihari utca II. rendű főút és villamos pályával is rendelkezik, 
kapcsolatot biztosít délre az Üllői út (I. rendű főút) felé, mely a belvárost és a repülőteret teszi elérhetővé északra 
a Kőbányai út ( I. rendű főút ) felé, amely a kapcsolatot biztosítja a belvárossal és az agglomerációval.  
A 2X1 sávos Szállás utca gyűjtő út, a Monori- és Jegenye utca kiszolgáló útként funkcionálnak.  
 
A tervezési terület jelenleg az alábbi kapubehajtókon kapcsolódik a környező utakhoz: 
 
A Bihari útra 2 db-; Jegenye utcában 7db-; a Monori utcában 0db- és a Szállás utcában 5db kapubehajtó van 
kiépítve. 
A forgalmi csomópontok jelzőlámpa nélküliek.    
 

A tervezési területet határoló utak:    

Bihari utca: 
  Szabályozási szélessége a tervezési szakaszon: 23 m 

2X1 sávos II. rendű főút – aszfaltburkolatú út 2 pályás vasúti sínnel 
Szállás utca: 
  Szabályozási szélessége a tervezési szakaszon: 22-23 m 
  2X1 forgalmi sávos gyűjtő út– aszfaltburkolattal  

 
Monori utca: 
  Szabályozási szélessége a tervezési szakaszon: 14-15 m 
  2X1 forgalmi kiszolgáló út – aszfaltburkolattal 
  
Jegenye utca: 
  Szabályozási szélessége a tervezési szakaszon: 24-25 m 
  2X1 forgalmi kiszolgáló út – aszfaltburkolattal 
 
Az határoló utak forgalmi adatai: 
 
Bihari utca:  1000 jmű/óra ( Közlekedés kft. ) 
Szállás utca  766   jmü/óra ( Kasib kft. felmérése alapján ) 
Monori utca  290   jmű/óra ( Kasib kft. felmérése alapján ) 
Jegenye utca 322   jmű/óra ( Kasib kft. felmérése alapján ) 
 
 
2.2. Tömegközlekedési hálózat vizsgálat 

A tervezési terület tömegközlekedési ellátottsága jónak mondható, tekintettel a Bihari úton lévő 3-as villamos 
közlekedésre, amellyel gyorsan el lehet jutni az Ecseri úti metró állomáshoz, a másik irányba a Kőbányai útra.   
Tömegközlekedési szempontból továbbá kiemelendő a tervezési terület mellett található Budapest-Cegléd 
vasútvonal, amelynek a Liget téren állomása van. Az állomás a tervezési tömbből 500 m-en belül elérhető. 
 
A tervezési területtől 500 m-en belül elérhető tömegközlekedési eszközök: 
62 –es autóbusz Kőbánya-városközpont – Rákoskeresztúr, Városközpont 
9 –es autóbusz  Kőbánya-városközpont – Deák Ferenc tér 
17 –es autóbusz  Kőbánya-városközpont – Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér 
117 –es autóbusz  Kőbánya-városközpont – Újhegyi út, Sportliget 
51 –es autóbusz  Kőbánya-városközpont – Csepel, Szt. Imre tér 
151 –es autóbusz  Kőbánya-városközpont – Csepel, Határ út 
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95 –ös autóbusz  Népstadion, metróállomás – Pestszentlőrinc, Gyömrői út 
185 –ös autóbusz  Kőbánya-városközpont – Mádi utca 
99-es autóbusz  Blaha Lujza tér – Pesterzsébet, Mátyás király tér 
99A autóbusz  Blaha Lujza tér – Kispest, Kós Károly tér  
Újhegyi-busz  Kőbánya-városközpont – Újhegyi út, Sportliget 
28-as villamos  Blaha Lujza tér – Új köztemető 
3-as villamos  Mexikói út – Gubacsi út 
62-es villamos  Mézeskalács tér – Mázsa tér 
 
( Lásd : tömegközlekedés hálózat vizsgálat című rajzi munkarészt ) 
 
 

2.3. Gyalogos és kerékpár hálózat vizsgálat 

A tervezési területet határoló utcákban kiépített kerékpárút nem található. A határoló utcák mindegyikén kiépített, 
rossz minőségű gyalogosjárdák találhatóak.  
 
3. Közműellátás vizsgálat 

3.1. Vízellátás 

A tervezési terület vízvezeték hálózata kiépített, a határoló utcák mindegyikében található kiépített vízvezeték.  
Az utcákban található vezetékek: 
  - Bihari utca: 200 öv 
  - Szállás utca: 150öv 
  - Monori út: 150 öv 
  - Jegenye utca: 75 öv 
 
3.2. Csatornázás 

Az utcákban található vezetékek: 
  - Bihari utca: 138/207t/ÜPE(K) 
  - Szállás utca: 60/90t/b 
  - Monori út: 2 db 30Ǿb  
  - Jegenye utca: 63/95t/b 
 
3.3. Gázellátás 

 
A tervezési terület gázvezeték ellátása megoldott: 
  - Bihari utca: Na 200 PE és Na 400 HA (6 bar) 
  - Szállás utca: NA 100PE és NA 200PE 
  - Monori út: NA 100 HA (6 bar) 
  - Jegenye utca: - 
 
3.4. Villamos energia ellátás 
 
A terület villamos energia ellátása megoldott: 
  10 Kv-os kábel: 

- Bihari utcában  
  - Szállás utcában 
   
3.5. Távközlés hálózat 
 
A tervezési terület távközlés hálózata kiépített, a határoló utcákban a Jegenye utca kivételével található kiépített 
vezeték.  
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4. Zöldfelület vizsgálat 

4.1.Telken belüli zöldfelületek 
 
A tervezési területre a nagy kiterjedésű burkolt felületek a jellemzőek, így zöldfelületek szegényesek, 
elhanyagoltak. A raktárépületek és a burkolt felületek között lombos fák találhatók, melyek fajösszetétele nem túl 
változatos. Az épületek, valamint a burkolt felületek között lévő zöldfelületek állapota nagyon rossz, 
mennyiségük, biológiai aktivitásuk alacsony.  
A tömbön belül egyedül a nagy várostűrésű jegenyenyár (Populus), csörgőfa (Koelreuteria panniculata), illetve 
fehér akác (Robinia pseudoaccacia), valamint a gyomosító bálványfa (Ailanthus altissima) található, melyek 
képesek voltak alkalmazkodni a kedvezőtlen termőhelyi adottságokhoz.  
 
A tömbön belül található telkek zöldfelületi ellátottságára nagy aránytalanságok jellemzőek.  
a 38425/3-as hrsz-ú telek zöldfelületi fedettsége nagyon alacsony (6%), szemben a 38425/4-es (41%), valamint a 
38428/4-es (35%) hrsz-ú telkekkel. 
 
4.2.Közterületek zöldfelületei 
 
A vizsgálati területet határoló utak közül a Szállás utcában, valamint a Jegenye utca mentén áll rendelkezésre 
megfelelő szélességű zöldsáv, azonban ezen zöldsávok többnyire gyepfelületből állnak. A cserjeszint minden 
esetben hiányzik, a lombkoronaszint elvétve előfordul. Ugyanez vonatkozik a Monori utcára. Fasor az utcák 
egyikében sem található, néhány értékesebb kőris (Fraxinus) egyed azonban a vizsgálati tervlapokon jelölésre 
került, melyek idős koruk, fajuk és habitusuk miatt  
 
említésre méltók. A Bihari utcán az előzőektől eltérően egyáltalán nincs zöldsáv, a burkolatlan felületek 
elhanyagoltak, gyomosak, parkolóhelyként funkcionálnak. 
 
Összességében tekintve a zöldfelületek mennyisége alacsony, állapota leromlott, fajszegény, ezért törekedni kell 
a mennyiségi és minőségi javításra. 
 
5. Környezetvédelem 
 
A tervezési területen a Senex Környezetgazdálkodási Kft. a Kasib Kft. megbízásából részletes vizsgálatokra 
alapozva elkészítette a terv környezetvédelmi munkarészét, melyet jelent tervhez mellékletként csatolunk. 
 
6. Kulturális örökségvédelem 

A tervezési területen műemléki, vagy fővárosi védettség alá tartozó épület nem található. A BTSZT, az FSZKT, 
valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján, a területen sem regisztrált, sem feltételezett 
régészeti lelőhely nem található. 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes levele szerint a Monori út és a Jegenye utca hegyesszögű 
találkozásánál a sarokra szerkesztett modern iroda, ill. gyárépület áll, amely a 20. század derekán épült. 
Hangsúlyos városképi szerepére tekintettel megőrzését javasolja. Az épületen belül eszközölt átalakítások, 
funkcióváltások során az épület tömegformálása, homlokzatképzése, nyílászáró traktusai az építési 
engedélyekben rögzítettek szerint megtartásra került.    
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II. PROGRAM   
 
1.0. Településrendezés 
 
A kerületi szabályozási terv készítésének célja a tervezési területen található ingatlanok építési feltételeinek 
biztosítása a jogszabályi keretek meghatározásával. 
A területen egymástól eltérő, különböző helyzetben lévő ingatlanokon az építés rendjének meghatározásakor a 
terület tulajdonosainak jövőbeni elképzeléseit, az adott jogszabályi környezetet, valamint a városrendezési 
szempontok kerültek figyelembe vételre az Önkormányzattal egyeztetett módon, a közösségi szempontok 
betartásával.  
A tervezési területre vonatkozó, FSZKT-ban meghatározott keretövezeti besorolás módosítása nem célja az adott 
javaslatnak. Az Intézményi keretövezetben lévő ingatlanokra szabadonálló és zártsorú beépítés megállapítása 
javasolt. A szomszédos területek szabályozási terveiben rögzített főbb beépítési jellemzők: 

- TRT-X-69 nyilvántartási számú terv meghatározott paraméterei: 
 - beép. mód.: Z/HZ  
 - beépítési százalék: 40% 
 - max. ép. Mag.: 10/K 
 - min.: zöldfelület: 25% 
 - szintterületi mutató: 2,5 m2/m2 
- TRT-X-90 nyilvántartási számú terv meghatározott paraméterei: 

- beép. mód.: O/SZ  
 - beépítési százalék: 45% 
 - max. ép. Mag.: 7,5 
 - min.: zöldfelület: 25% 
 - szintterületi mutató: 1,0 m2/m2 

 
1.1. Területhasználat javaslat 
 
A tervezés elindítását a 38425/3 hrsz-ú ingatlanon található Monori utca 1-3 sz. épület átalakítása, funkció 
váltásának igénye váltotta ki. Az épületben szálloda és kereskedelemi-szolgáltatási egységek kialakításának 
kivitelezési folyamatai a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által kiadott K/30019/10/2008/III. számon 
kiadott építési engedély szerint folytak. Az ingatlan jelenleg túlépített. A sok tulajdonos zsúfoltan és elbarikádozva 
próbálja saját területi hányadát maximálisan kihasználni.  
 
1.2.Telekalakítási javaslat 
 
A javaslat készítésénél figyelembe vételre került a szomszédos tömbökre készült szabályozási tervekben 
rögzítettek. 
A 38425/3 és 38428/4 hrsz-ú ingatlanok telekosztása a jelenlegi beépítettség mellett nem lehetséges, mivel az 
újonnan kialakuló és a fennmaradó telekrészre vonatkoztatva a beépítés feltételei nem biztosíthatóak. A jelenlegi 
tulajdonosi szerkezet megmaradása esetén továbbra is az osztatlan közös tulajdon megtartása és a tulajdonosok 
által rögzített kizárólagos telekhasználat fenntartása javasolt.  
 
A Bihari út fejlesztése hosszútávon, a felsőbbrendű tervek tartalma szerint tervezett. A szomszédos területekre 
készült szabályozási tervek és az útra készült előszabályozási terv figyelembevételével Irodánk álláspontja 
szerint a 29m-es szabályozási szélességet továbbra is a Bihari út túloldalán található ingatlanok rovására indokolt 
biztosítani.     
   
1.3.Környezetalakítási javaslat 
 
A 38425/3 hrsz-ú ingatlanon a tulajdonosokkal leegyeztetett fejlesztési elképzelések kerültek ábrázolásra a 
környezetalakítási tervalpon. Az építési helyeken kívüli meglévő épületek elbontásával lehetőség nyílik a 
tulajdonosok fejlesztési szándékainak megvalósítására, a környezetalakítási tervlapon ábrázoltak szerint. A  
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fejlesztések részeként a Monori utca 1-3. sz. alatti épületnek és a Szállás utcai épületek átalakítása már 
folyamatban van, amelyben a tervek szerint szálloda, kereskedelemi-szolgáltatási egységek kerülnek 
elhelyezésre, az épület tetején extenzív zöldtető kialakításával. Az ingatlanon további fejlesztések várhatóak a 
tömb belsejében már meglévő épület átépítésével, bővítésével, amelyben a tervek szerint kiskereskedelem, 
raktározás és vendéglátási funkciók kerülnek elhelyezésre F+1 szinten.  
 
A 38428/4 hrsz-ú ingatlanon a jelenleg kialakított 54 db lakásos társasház zsúfolttá teszi a telket, melyen jelenleg 
az OTÉK-nak megfelelő parkolószám szerinti parkolók sincsenek kialakítva. A Bihari út felöli, elhagyatottan álló 
fsz-es épület elbontásával új parkolók kialakítására nyílna lehetőség. A Bihari úton történő jelentős forgalom 
levezetés miatt nem javasolt lakófunkció engedélyezése a Bihari út tengelyétől mért 50m-es sávon belül. A 
környezetalakítási tervlapon az előbb említett okok miatt a meghatározott beépítési paraméterek betartása mellett 
a meglévő épületállomány elbontása és új épület került ábrázolásra, melyben irodák kaphatnak helyet.      
 
A 38425/4 hrsz-ú ingatlanon változtatást nem javasoltunk.     
 
 
1.4.Javasolt övezeti előírások 
 
Az tervezési területen az alábbi építési övezetek meghatározása javasolt: 

 
I-X/SZ:     Intézményi  terület, szabadonálló beépítéssel 
I-X/Z:       Intézményi  terület, zártsorú  beépítéssel 

 
A BVKSZ vonatkozó paragrafusait figyelembe véve az alábbi funkciók illetve épületek elhelyezése javasolt az I 
keretövezetben: 
 

a) közintézmények épületei, 
b) igazgatási épületek, 
c) irodaépületek, 
d) szálláshely-szolgáltató épületek, 
e) szolgáltatás épületei, 
f) vendéglátás épületei, 
g) egyéb közösségi szórakoztató épületek, 
h) sportépítmények, 
i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, 
j) az építési övezetben bruttó 5000 m² szintterületű kiskereskedelmi épület helyezhető el 
k) lakóépületek – kivéve a Bihari utca mentén 50 m-es zónán belül (a környezetvédelmi 

vizsgálatban kimutatott zajterhelések miatt)    
l) önálló parkolóház, 

 
I-X/SZ (38425/4 hrsz-ú telekre vonatkozóan):  
 
 Az építési övezet javasolt beépítési paraméterei: 

- beépítés módja: szabadonálló beépítési mód 
- legnagyobb megengedett beépítési mérték: 30 % 
- térszín alatt megengedett maximális beépítés mérték: az építési hely alatt, illetve azt térszín alatt 

megnövelt határvonalon belül az ingatlan 50%-os mértékéig 
- legnagyobb megengedett szintterületi mutató:1,3 m²/m² 
- maximális építménymagasság: 15,0 m 
- kialakítható legkisebb telekméret: 2000 m2 
- legkisebb zöldfelületi mérték: 35 %, mely aktív zöldfelület kialakítású kell legyen 
- közművesítettség: teljes közművesítettség 
-   a telken – az építési helyen belül – egy főrendeltetésű épület elhelyezése megengedett. 



KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 
Székhely,;  Műterem: 1183 Budapest Üllői út 455. 

Tel.: 290-9761, 297-1730; Fax.: 290-9191, E-mail:telepules@kasib.hu 

 1227/2010  15 
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 ,  Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu  

DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva 
www.kasib.hu 

 
I-X/Z (38425/3- és a 38428/4 hrsz-ú telkekre vonatkozóan):  
 
 Az építési övezet javasolt beépítési paraméterei: 

- beépítés módja: zártsorú 
- legnagyobb megengedett beépítési mérték: 50 % 
- térszín alatt megengedett maximális beépítés: a jelölt építési helyen belül, az ingatlan 60%-os 

mértékéig 
- legnagyobb megengedett szintterületi mutató:1,0 m²/m² 
- maximális építménymagasság: 7,0 m 
- kialakítható legkisebb telekméret: 4000 m2 
- legkisebb zöldfelületi mérték: 20 %, amelynek min 80%-ban aktív zöldfelületnek kell lennie. 
- közművesítettség: teljes közművesítettség 
-    a telken – az építési helyen belül – több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető. 
 

A paraméterek meghatározásakor vizsgáltuk a környező tömbökre előírt zöldfelületi min. értékeket melyek 25%-
ban kerültek megállapításra. 
A tervezési tömbben 35% és 20%-os zöldfelületi min. értékek kerültek meghatározásra, amely a teljes tömb 
vonatkozásában 25%-os zöldfelületi borítottságot eredményez. Ez az I-X/Z építési övezetben a meglévő 
zöldfelület 14%-os fejlesztését és a meglévő épületállomány 5%-os bontását irányozza elő, amely reális cél lehet 
a közeljövőben.    
 
Az oldal-, hátsókertben és építési helyen kívül eső meglévő épületeken, épületrészeken csak állagmegóvás ill. 
élet és vagyonvédelemre, valamint kárelhárításra irányuló építési tevékenység megengedett.  
A fő rendeltetést kiegészítő funkciók kizárólag a fő épülettel egy tömegben helyezhetők el. 
 
A tervezési területen telekosztás megengedett (szükség esetén közforgalom számára átadott magánút 
kialakításával), amennyiben a kialakuló új építési ingatlanokon az építési övezetben meghatározott beépítési, 
zöldfelületi, telekminimum értékek és beépítési mód teljesíthetők.  
 
 (Lásd: Szabályozási terv c. rajzi munkarész) 
    
2.0. Közlekedési javaslat 

 
2.1.  Közúti közlekedés 
 
Budapest Településszerkezeti Terve Közlekedési Tervlapja szerint a tervezési terület kiszolgáló utcáira 
fejlesztést nem irányoz elő, azonban a Bihari út hosszú távú II. rendű főútként való fejlesztése Fővárosi és 
Kerületi cél. Ezt támasztják alá a felvett egyeztetések jegyzőkönyvei, valamint a Bihari út érintettségével készült ( 
Bihari u. – Jegenye u. – Hidas köz – Mázsa u. által határolt terület ) és elkészült (TRT-X-50 és TRT-X-90 
nyilvántartási számú ) kerületi szabályozási tervek, melyek mindegyike a Bihari út fejlesztését irányozzák elő 
hosszú távon 29-30 m szabályozási szélességgel.  
A Közlekedés Kft. által a 3.-as villamos nyomvonalának áttervezésére készült- és a Bihari út bővítésének 
előszabályozására készült terveket Irodánk megkapta és az azokon szereplő tervezési elemeket figyelembe 
vette. Jelen szabályozási szakaszon a Bihari út 29 m-re való kiszélesítését, - figyelembe véve a korábban készült 
tervek – a Bihari út szemközti tömbjén javasolja, amelyet a területre egy esetlegesen készülő szabályozási 
tervnél kell figyelembe venni. Ezen fejlesztés a tervezett tömbben nem teszi szükségessé közlekedés céljára 
történő helybiztosítást. 
2009. évben a kerületi önkormányzat megbízásából készült el egy a tágabb térség forgalomtechnikáját vizsgáló 
tanulmányterv Budapest, X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér – Horog utca közötti szakaszok forgalmi rendjének 
felülvizsgálata címmel. 
A dokumentáció változatokat dolgozott ki, mely javaslatokat a Főváros Közlekedési Ügyosztályával 
véleményeztetett. A végeredmény szerint a javasolt 2. változat nyert támogatottságot, mely az alábbi fejlesztési 
szükségeket határozta meg a jelen kerületi szabályozási terv érintettsége vonatkozásában: 
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„1./ A Szállás utca Kőbányai út és Szállás köz közötti szakasz egyirányúsítása a Szállás köz felé, valamint a 
Monori utca Jegenye utca és Kőbányai út közötti szakaszán a Kőbányai út felé. A Jegenye utca egyirányúsítása 
is felmerülhet, de nem szükséges. 
2./ Bihari út – Szállás utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kialakítása.” 
  
2.2. Parkolók kialakítása  
 
A kialakítandó épületek parkolását telken belül mélygarázsban illetve elsősorban telken belüli felszíni 
parkolókban kell megoldani. 
Közterületen,a Jegenye utcában többlet parkolók kialakítása a közútkezelő hozzájárulása esetén javasolt.  
 
Az ingatlanokon elhelyezett funkciókhoz szükséges parkolókat telken belül, engedményesen közterületen vagy 
térszín alatti garázsokban és/vagy térszín feletti parkolókban kell elhelyezni, a BVKSZ 6.§.- ában megfogalmazott 
engedményeket (16). számú táblázatában megfogalmazottak alapján kell alkalmazni.  
 
A BVKSZ ide erre vonatkozó rendelkezései: 
„ 6.§(2) A kerületi önkormányzat rendeletében az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított parkolóhely-
létesítési kötelezettséget a 16. számú mellékletben területenként differenciált, funkcióként meghatározott 
százalékos eltérésekkel – a Belső zónában a táblázat szerinti értékben, a többi zónában a táblázat szerinti 
értékek között – állapítja meg.”  
„ 6.§(3) a kerületi rendelet szerint számított parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része – kizárólag bővítés 
és/vagy rendeltetés módosítás esetén – közterületen is megvalósítható, de legfeljebb jelen rendelet 16. számú 
mellékletében szereplő mértékig (közterületi engedmény) „ 
 
Ezen paragrafusok felhatalmazásával a jelen Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) készítése során a BVKSZ 16. 
sz. melléklete szerint az átmeneti zónára meghatározott 0-50%-os engedményből 30%-os engedményt és a 
közterületre történő elhelyezés lehetőségével él.    
 
Telkekre vetített parkolási mérleg: 
1.) 38425/3 hrsz.-ú ingatlan: 
A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által kiadott K/30019/10/2008/III. számon kiadott építési 
engedély szerint a Monori utca 1-3. számú épület átépítése miatt újonnan kialakítandó parkolók száma: 33 db 
parkoló. 
 

tervezett funkciók A fennmaradó többi épület funkcióihoz tartozó parkoló igény: 

 tényleges 
engedményes 

(30%-al számolva) 
∑ iroda funkció 450 m² 23 db parkoló  
raktározási, műhely helység 6100 
m² 

12 db parkoló  

üzlethelység 1300 m² 65 db parkoló 46db parkoló 
szolgáltatás 380 m² 76 db parkoló 54db parkoló 
ÖSSZESEN: ∑ szükséges: 168 db 
 
∑ kialakított parkoló telken belül: 137 parkoló.  
 
A Jegenye utcában (mely szabályozási szélessége 24m és jelentős mely átmenő forgalmat nem bonyolít) 93 db 
közterületi parkoló kialakítása tervezett mely 31 db parkoló elhelyezését teszi lehetővé a BVKSZ 6.§.-ában 
megfogalmazott- és a (16). számú táblázata engedményei szerint. Ennek megfelelően a fennmaradó 106db 
parkoló elhelyezését telken belül kell megoldani, melyek kialakítására a környezetalakítási tervlapon tettünk 
javaslatot.  
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A Jegenye utca közterületének igénybevétele parkolás céljára kizárólag a parkolóhely építési kötelezettség helyi 
szabályozásáról szóló 31/2005. (VI.17.) Budapesti Önkormányzati rendeletben megengedett feltételek teljesülése 
esetén lehetséges.   
  
2.) 38428/4 hrsz.-ú ingatlan: 
A telken kialakítandó épületeknél az OTÉK szerinti parkoló számot biztosítani kell. Az épületekre vetített parkolási 
szám ( a hosszú távon javasoltan kialakított 1056 m²-es nettó szintterületű  irodaépületre vetítve) : 
  - 1000 m² iroda   ═> 50 db parkoló 
 
Építési övezetben meghatározott zártsorú beépítési mód miatt a BVKSZ 40.§. (7). bekezdése értelmében 
terepszint alatt oldandó meg 
„40.§(7). Új épület elhelyezése esetén parkolás telken belül, zártsorú beépítési mód szerint elhelyezhető épületek 
esetében a terepszint alatt oldandó meg a 6.§ előírásainak figyelembevételével.” 
   
∑ kialakított parkoló telken belül teremgarázsban: 50 térszín alatti parkoló.  
 
3.) 38425/4 hrsz.-ú ingatlan: 
A telken kialakítandó épületeknél az OTÉK szerinti parkoló számot biztosítani kell. Az épületekre vetített parkolási 
szám: 
  - irodahelység:        800 m² ═> 40 db parkoló 
      
∑ kialakított parkoló telken belül: 34 parkoló.  
 
 
2.3. Kerékpáros, gyalogos közlekedés 
 
A tervezési területen a gyalogos útpályák felújítása szükséges. Budapest Településszerkezeti terve nem irányoz 
elő kerékpár útfejlesztést a területre vonatkozóan.  
 
2.4.  Tömegközlekedés 
 
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve a tervezési területre kiható tömegközlekedési fejlesztést 
nem irányoz elő.  
 
 
3.0. Zöldfelület javaslat 
 
3.1. Telken belüli zöldfelületek 

 
A javaslataink kialakítása során egyik fontos szempont volt, hogy a tömb jelenlegi alacsony zöldfelületi 
fedettségét az I-X/Z övezeten belül min. 20%-ra, az I-X/SZ övezeten belül min. 35%-ra növeljük úgy, hogy az 
előírás a telkekre vetítve is teljesüljön. 
 
A 20%-os minimális zöldfelület kritérium teljesítése egyedül a 38425/3-as hrsz-ú telek esetében ütközik 
nehézségekbe a nagy kiterjedésű burkolt felületek, valamint a túlzott beépítés miatt. Ahhoz, hogy az előírt 
minimális zöldfelületi fedettség (4213 m2) biztosítható legyen, a telek Monori utca felén elhelyezkedő hosszan 
elnyúló- és az újonnan kialakított épületek tetején extenzív zöldtetőt javasoltunk kialakítani (K/30019/10/2008/III. 
számon kiadott építési engedély szerint), mely jól illeszkedik a funkcióváltásból adódó vendéglátást szolgáló 
tevékenységekhez.  
Az OTÉK alapján a 15-30 cm termőréteg egyszintes, gyeppel vagy talajtakaró lágyszárú növényekkel borítva 
20%-ban számítható bele a telek zöldfelületébe.  
A zöldtető a zöldfelületi minimum teljesítésén túl az épület klimatikus viszonyaira is jótékonyan hat, továbbá 
növeli a terület biológiai aktivitásának mértékét. 
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A tervezési területen kialakított új beépítéssel a zöldfelületeket áthelyeztük, illetve újakat jelöltünk ki. Az ebből 
adódó fakivágások pótlását új telepítésekkel ellensúlyoztuk. 
A parkolók mellett az OTÉK előírásainak megfelelően javasolt fatelepítéseket el kell végezni. 

 
3.2. Közterületek zöldfelületei 
 
A közterületi zöldfelületek intenzitását fasorok telepítésével növeltük, melyek ültetése javasolt a Jegenye, illetve a 
Szállás utcába. A Monori utca meglévő faállománya közötti hiányosságokat pótolni szükséges azonos 
fajösszetételű egyedekkel. Az új telepítéseknél ahol lehetséges, ott kétoldali fasor telepítését kell szorgalmazni. A 
fajok kiválasztásánál a forgalom nagyságán túl figyelembe kell venni a légvezetékeket, valamint az utcák 
keresztszelvényét.  
 
A közlekedési zöldfelület intenzív fenntartásához a gyepfelületek tisztítása és állandó kaszálása is szükséges. A 
beteg növények ápolását, az elszáradt, kertépítészetileg már nem értékes növények cseréjét, illetve a hiányzó 
egyedek pótlását évente el kell végezni, így a rendszeres kármentesítéssel elérhető, hogy a fasorok szépsége 
hosszú távon megmaradjon.  
 
4.0.  Környezetvédelem 
 
A tervezési területen a Senex Környezetgazdálkodási Kft. a Kasib Kft. megbízásából részletes vizsgálatokra 
alapozva elkészítette a terv környezetvédelmi munkarészét, melyet jelent tervhez mellékletként csatolásra került. 
 
5.0. Közműellátás javaslat 

 
Munkahelyi területről lévén szó, a megfelelő közműkontingens rendelkezésre áll. Többlet beépítést a jelenlegi 
telepítés mellett nem tesz lehetővé a szabályozás, csupán a meglévő épület állomány átalakítását a meglévők 
bontásával újak építését, így többlet funkció mely többlet közműigénnyel járna nem keletkezik, ezért 
közműfejlesztési igénnyel nem számoltunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember hó 
 
 
 
 
 
  
                       Zajovics András 

                             TT/1É 01-4075/11 
         vezető településrendező tervező 
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…../2010. (………) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

képviselő-testületének rendelete 
 

a Budapest, X. kerület Monori út – Szállás utca - Bihari út – Jegenye utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról 
 
 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX. tv. 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ban biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész; KDV 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság; ÁNTSZ  Budapest X-XVII. ker. Intézete; Fővárosi Polgári Védelmi igazgatóság; 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió; Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Fővárosi Kirendeltség Közlekedési 
Ágazatok Főosztálya; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 
Repülőtérfelügyeleti Osztály; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi 
Iroda; Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal; Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti 
Igazgatósága; Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Földművelésügyi Igazgatóság; Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és 
Kiképzési Főosztály; Budapesti Rendőr-főkapitányság X. ker. Rendőrkapitánysága; Budapesti 
Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály; Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
Budapesti Igazgatóság; Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési 
Ügyosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 
 
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest, X. kerület Monori út – Szállás utca - 
Bihari út – Jegenye utca által határolt területre. 
(2)  Jelen előírások a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényesek. 
(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet 
felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését 
megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni 
csak a vonatkozó általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és 
szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a Szabályozási Terven foglaltaknak 
megfelelően szabad. 
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2. A szabályozás elemei 
 

2. § (1) A Szabályozási Terven kötelező szabályozási elemek: 
a) építési övezetek-, és övezetek határa és jellemzői 
b) kötelező bontás helye 
c) építési hely és határa 
d) térszín alatti beépítés építési helyhez képest megnövelt határa 
e) építési vonal, 
f) kötelező zöldfelület helye 

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a rendelet módosításával lehetséges. 
(3) Irányadó elemek megváltoztatása a Szabályozási Terv módosítása nélkül megengedett. 

 
II. Fejezet 

Beépítésre szánt területek 

1. Általános előírások 
 
3.§ (1) A szabályozási terven jelölt építési határvonalak által körülhatárolt területrészen, azaz 
a keletkező építési helyen kívül eső épületen illetve épületrészen építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a meglévő épülettömegen belül 
engedélyezhető. 
(2) Jelen rendeletben előírt maximális építménymagasságot meghaladó épületen építésügyi 
hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a meglévő épülettömegen belül 
engedélyezhető. 
(3) Jelen rendeletben előírt minimális telekméretet el nem érő, kialakult méretű ingatlanon 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység folytatható, telekosztás esetén az 
előírt paraméter betartása kötelező. 
(4) A rendelet hatályát érintő területen alumínium anyagú kerítés létesítése nem megengedett. 
A kerítés természetes anyaghasználatúnak és min. 50%-ban áttörtnek kell lennie. 
(5) A főépületek tömegétől külön álló nyitott szín, tároló nem létesíthető, a meglévő bontása 
kötelező. 
(6) A fő rendeltetést kiegészítő funkciókat a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben kell 
kialakítani. 

 
2. A fő rendeltetésű-, az azt kiegészítő-, és a melléképítményekre vonatkozó 

rendelkezések 
 
4.§ (1) Az I-X/SZ és I-X/Z építési övezetekben lévő  
 a.) fő rendeltetésű épületek építése megengedett: 

a1.) közintézmények épületei, 
a2.) igazgatási épületek, 
a3.) irodaépületek, 
a4.) szálláshely-szolgáltató épületek, 
a5.) szolgáltatás épületei, 
a6.) egyéb közösségi szórakoztató épületek, 
a7.) a kutatás fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, 
a8.) maximum bruttó 1500 m2 szintterületű kiskereskedelmi célú épületek  
kivéve a Bihari út menti 50m-es védősávon belül a zajtól védendő funkció(ka)t. 

b.) a fő rendeltetést kiegészítő épületek lehetnek: 
b.1) iroda, 
b2.) raktározás, 
b3.) vendéglátás, szolgáltatás. 
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c.) melléképítmények helyezhetők el: 
c1.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
c2.) hulladéktartály-tároló, 
c3.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas zászlótartó oszlop. 

 
 

3. Az I-X/SZ jelű építési övezet 
 

5. § (1) A szabályozás paraméterei: 
A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés: 
 
I - X/SZ 

 
* kizárólag gépkocsi tároló elhelyezésének céljából létesülhet 

 
a) a beépítés módja: szabadonálló  
b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 % 
c) térszínt alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 % 
d) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 1,3 m2/m2 
e) maximális építménymagasság: 15,0 m 
f) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 2000 m2 
g) zöldfelület legkisebb mértéke: 35 % 
h) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség 

(2) Elő-, oldal-, hátsókertekre vonatkozó előírások: 
a.) Előkert: min.5,00 méter,  
b.) Oldalkert: OTÉK szerint, 
c)  Hátsókert: OTÉK szerint 

(3) Telken belül egy fő- illetve vegyes rendeltetésű épület helyezhető el.  
 

4. Az I-X/Z jelű építési övezet 
 

6. § (1) A szabályozás paraméterei: 
A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés: 
 
I - X/Z 
 

* kizárólag gépkocsi tároló elhelyezésének céljából létesülhet 
 

i) a beépítés módja: zártsorú  
j) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 % 
k) térszínt alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 % 
l) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 1,0 m2/m2 
m) maximális építménymagasság: 7,0 m 
n) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 4000 m2 
o) zöldfelület legkisebb mértéke: 20 % 
p) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség 

 
(2) A tömb belsejében jelölt építési helyen szabadonálló beépítési módú fő rendeltetésű épület 
elhelyezése is megengedett, melynek kiszolgálására kiépülő parkolók térszínen is 
elhelyezhetők. 

SZ 30 % 50%* 1,3 
 15,0 m 2000 m2 35% 

Z 50 % 60%* 1,0 
 7,0 m 4000 m2 20% 
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(3) Elő-, oldal-, hátsókertekre vonatkozó előírások: 
a.) Előkert: 0,00 méter,  
b.) Oldalkert: OTÉK szerint, 
c) Hátsókert: szabályozási tervlapon jelöltek szerint. 

(4) Telken belül több fő- illetve vegyes rendeltetésű épület is elhelyezhető a telepítési 
távolságok betartásával. 
 
(5) A szabályozási tervlapon javasolt építési vonallal érintett utcafronti homlokzatokon a 
hátrahúzás mélysége maximum 10,0 méter lehet, és a hátrahúzás szélessége nem haladhatja 
meg az utcafronti homlokzat 2/3-át. 
 

III. Fejezet  
Beépítésre nem szánt terület 

1.Közlekedési célú közterületek általános előírásai 
 

7. §. (1) KL-KT-X jelű övezetbe és a keretövezetbe nem sorolt közterületeken csak 
közlekedést szolgáló: 

a) közutak, pályatestek, 
a) közúti csomópontok, 
b) gyalogos forgalom területei (járdák), 
c) kerékpáros közlekedés területei 
d) közúti és gyalogos aluljárók 
e) tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei, mindezek zöldsávjai, 

fasorai és zöldfelületek fenntartását szolgáló egyéb építmények helyezhetők el. 
(2) Közterületen az alábbi építmények helyezhetők el: 

a) utcabútorok, 
b) közlekedés, parkolás építmények, 
c) közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, geodéziai jel, 
d) a 12.§(2) bekezdés figyelembe vételével önálló reklámhordozó 
e.) szelektív hulladékgyűjtők 

helyezhetőek el. 
 

2.KL – KT –X jelű övezetre vonatkozó előírások 
 
8. §. (1) Bihari út (38429 hrsz.) 

a) Szabályozási szélessége: kialakult (23,00 m). 
b) II. rendű főút, 
c) Tervezési osztálya: B.IV.c. 

 
3.A keretövezetbe nem sorolt közterületekre vonatkozó előírások 

 
9. § (1) Jegenye utca  

a) hrsz.: (38385/1), 
b) szabályozási szélessége: kialakult (24,00 m), 
c) lakóút, 
d) tervezési osztálya: B.VI.d. 

(2) Monori út 
a) hrsz: (38418), 
b) szabályozási szélessége kialakult (15,00 m), 
c) lakóút, 
d) tervezési osztálya: B.VI.d. 
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(3) Szállás utca 
a) hrsz.: (38368), 
b) szabályozási szélessége: kialakult (22,00 m ), 
c) gyűjtő út, 
d) tervezési osztálya: B.VI.d. 

 
IV. Fejezet  

Részletes előírások 
 

1.Közlekedési területek 
 

10. § (1) Az ingatlanokon elhelyezett funkciókhoz számított parkolókat telken belül, térszín 
alatti garázsokban és/vagy térszín feletti parkolókban, illetve közterületen Jegenye utca 
szabályozási tervlapon jelölt szakaszán kell biztosítani az alábbiak szerint: 
 a.) parkolóhely kialakítási kötelezettség 30%-os mértékig, 
 b.) közterületi engedmény 50%-os mértékig 
történő engedményes alkalmazása megengedett. A telken belüli és közterületen létesítendő 
parkoló állások kiépítettségét az építési hatóság a használatba vételi engedély kiadását 
megelőzően ellenőrzi. 
(2) A közterületi parkolás megvalósításában érdekelt felek a kiépítés idejét és műszaki 
feltételeit településrendezési szerződésben rögzíthetik. 
(3) A tervezett létesítmények megközelítési lehetőségeit a forgalombiztonsági követelmények 
figyelembevételével kell megtervezni. 
(4) A Szállás utca – Bihari út kereszteződésének forgalom levezető képességét javítani kell és 
bármely építési telkek megváltozott területhasználata-, illetve a bruttó szintterület növekedése 
esetén a csomópontnak jelenlegihez képest a mindenkori forgalom levezető képessége nem 
csökkenhet, az alábbiak biztosításával: 

a.) Bihari út – Szállás utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kialakítása, 
b.) egyéb, a csomópont működéséhez szükséges műszaki berendezést és forgalomtechnikai 

eszköz kiépítése. 
 

2.Közterületek 
 

11. § (1) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, 
azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. 
(2) A közterületeken az önálló reklámhordozó közül csak max. 1,0 m átmérőjű hirdetőoszlop, 
valamint max.1,0 m2 felületű reklám-, cég-, vagy címtábla elhelyezése megengedett. 
 

 
V. Fejezet  

Egyéb előírások 

1.Közműhálózatok 
 

12. § (1) A rendelet területi hatályán új épület(ek)et, építményrészt elhelyezni, vagy meglévő 
épületet átalakítani, bővíteni, korszerűsíteni, illetve rendeltetési módját megváltoztatni csak 
teljesen közművesített telken lehet. 
(2) Az újonnan létesítendő közművezetékeket térszín alatt kell elhelyezni. A közművezetékek 
térszín alatti elhelyezkedését az érvényes a közművezetékek térszín alatti elhelyezkedéséről 
szóló szabvány tartalmazza.  
(3) Közcsatornába kizárólag a felszíni vizek minősége védelmének és a csapadékvizekre a 
szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
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szabályairól szóló előírásoknak megfelelő szennyvíz vezethető. Amennyiben ez nem 
teljesülne, a csatornára való csatlakozás előtt előkezelőt kell létesíteni. 
(4) A közcsatornába (egyesített, illetve csapadék-vízcsatorna) és/vagy csapadékvíz elvezető 
árokba vezetett csapadék-vizekkel szembeni minőségi követelményeket a felszíni vizekről 
szóló külön jogszabály alapján kell meghatározni. 
(5) Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető. 
(6) Az ingatlanok csapadékvizének elvezetéséről, a telek teljes területének víztelenítéséről a 
telkek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. 
(7) Vízhálózat kialakításánál, illetve útépítésnél a földalatti tűzcsapokat földfeletti kivitelőre 
kell cserélni.  
(8) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületeken új fák, fasorok telepítésére 
meglévő középmagas épületek előtt kerül sor, az épület utcai homlokzata előtti fákat a 
tűzoltási felvonulási területen egymástól legalább 15 méterre kell elhelyezni. 
(9) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületek átépítése, az utcák új 
geometriájának, vonalvezetésének tervezése, kialakítása során a középmagas épületek utcai 
homlokzata előtti szakaszon be kell tartani a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
követelményeket. 
 

2.Tűzvédelem 
 

13. § (1) Új építmény elhelyezésénél az építmények közötti legkisebb távolság betartandó. 
(2) A területen valamennyi közterületen lévő tűzcsap helyét „D” jelű tűzcsapot jelző táblával 
kell megjelölni. 
(3) A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály ill. nemzeti szabvány 
másként nem rendelkezik – az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, 
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 
(4) Vízhálózat kialakításánál, illetve útépítésnél a földalatti tűzcsapokat földfeletti kivitelőre 
kell cserélni.  
(5) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületeken új fák, fasorok telepítésére 
meglévő középmagas épületek előtt kerül sor, az épület utcai homlokzata előtti fákat a 
tűzoltási felvonulási területen egymástól legalább 15 méterre kell elhelyezni. 
(6) A rendelet hatálya alá tartozó területet határoló közterületek átépítése, az utcák új 
geometriájának, vonalvezetésének tervezése, kialakítása során a középmagas épületek utcai 
homlokzata előtti szakaszon be kell tartani a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
követelményeket. 

 
3.Kulturális Örökség védelem 

 
14.§ (1) Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során 
váratlan régészeti lelt vagy emlék kerül elő, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének és értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot. 
 
 

4.Zöldfelületek 
 

15. § (1) Az építés miatt engedély alapján kivágott fa pótlásáról helyi rendelet szerint kell 
gondoskodni. 
(2) Minden 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet 
fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló-) hely után egy darab, 
nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani. 
(3) Az építési telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét aktív 
zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, az építési övezetekben meghatározott 
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zöldfelületi minimum értékek betartása mellett. Az út és parkoló felület gyeprács, zöldbeton, 
stb. alkalmazása mellett sem számítható be a zöldfelületbe. 
(4) A zöldfelületek kialakítása során nagyobbrészt honos fajokat kell használni, a 
zöldfelületeket többszintűen, intenzíven kell kialakítani. 
(5) A szabályozási tervlapon kötelező fásítással jelölt helyen a telekhatártól mért 3,0 méteres 
sávban egybefüggő, háromszintes növényállományt kell telepíteni, ahol a fák tőtávolsága 
minimum 6,0 méter, a cserjék esetében 1,0 méter legyen, környezettűrő, honos fajokból 
összeállítva. 

 
V. Fejezet  

Környezetvédelmi előírások 
 

1.Talaj- és felszín alatti vízminőség védelem 
 

16. § (1) Térburkolatról elvezetendő szennyezett csapadékvíz csak előtisztítást (olajfogó) 
követően vezethető csatornába, illetve (egyéb lehetséges megoldás híján) szikkasztó 
övárokba. A be és kivezetések helyén mintavételre alkalmas helye(ke)t kell kialakítani. 
(2) Terület feltöltések esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött 
anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni. 
(3) A területen a bontások, tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét 
meg kell vizsgálni. A határértéken túli értékek vizsgálati helyek kármentesítéséről a 
szakhatósági vélemények alapján kell dönteni.  
(4) A felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt 
jelentő tevékenység nem folytatható.  
(5) A területen tilos a szennyvízszikkasztás. 
 

2.Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
17.§ (1) Bővítést, fejlesztést, új telepítést csak a zaj- és rezgésvédelmi határértékek 
megállapításáról szóló mindenkor hatályos rendelet betartása mellett lehet engedélyezni.   
 

3.Levegőminőség védelem 
 
18.§ (1) A terület légszennyezettségi besorolása szerint a kén-dioxid tekintetében E, nitrogén-
dioxid esetén B, szén-monoxid szempontjából D, szilárd (PM10) tekintetében C és benzol 
esetében E zóna csoportba tartozik. 
 

4.Hulladékkezelés 
 
19.§ (1) A veszélyes hulladéknak minősülő hulladékokat megkülönböztetett figyelemmel, 
elkülönítetten és szigorúan ellenőrzötten, megfelelően dokumentáltan kell kezelni. A 
keletkező veszélyes hulladékokat szakszerűen, a környezetet legkisebb mértékben terhelő és 
szennyező módon kell ártalmatlanítani. 
(2) A területen a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló hatályos                   
rendelet figyelembevételével kell tervezni hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok 
kialakítását. A keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítást kizáró módon, az e 
célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 
(3) Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladékok közé juttatni. 
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(4) A keletkező hulladékok nyilvántartását, dokumentálását a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos rendeletnek megfelelően 
kell végezni.   
(5) A terület hulladékgazdálkodásának kidolgozása során figyelembe kell venni a Főváros 
Hulladékgazdálkodási Tervében meghatározott célokat (szelektív hulladékgyűjtés, 
hulladékszegény technológiák alkalmazása. 
(6) A közműépítésnél, egyéb építési tevékenységeknél, tereprendezéseknél keletkező 
hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladéklerakón kell elhelyezni.  

 
VI. Fejezet  

Sajátos jogintézmények előírásai 
 

1.Telekalakítás 
 

20. § (1) Telket alakítani csak úgy lehet, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő, 
használatára alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a szabályozási 
tervnek és a telekalakításról szóló rendeletnek megfeleljen. 
(2) Telekfelosztás 
a) Amennyiben a telekfelosztás a telken fennálló építményt részekre osztja, az esetben az 
érintett az építményt elbontását- áthelyezését-, vagy tűzfalasítását a telekhatár mentén el kell 
végezni. 
b) Telekfelosztást követően a kialakuló ingatlanokon, az önálló közműbekötések kialakításáig 
szolgalmi jogot illetve közmű-átvezetési szolgalmat kell biztosítani. 
(3) Telekfelosztás, telekegyesítés esetén az elő-, oldal-, hátsókert méretét, valamint az azok 
határvonalai által körülhatárolt területrészt (építési helyet) a rendezett telekre vonatkozóan 
OTÉK előírásai alapján kell megállapítani. 
(4) Zártsorú beépítésnél, építési helyet érintő telekalakítás esetén a meglévő, illetve tervezett 
épületek közötti telepítési távolság felénél húzódhat a hátsó telekhatár. Amennyiben a két 
épület közötti minimális telepítési távolság nem igazolható, úgy a telekalakítás feltétele az 
érintett épületek homlokzatainak tűzfalasítása. 
 

2.Településrendezési szerződés 
 
21.§ (1) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait képző közműellátási és 
közlekedési infrastruktúra elemek megvalósulásának előkészítésére és biztosítására 
településrendezési szerződés köthető.  

 
 

VII. Fejezet  
Záró rendelkezések 

 
22. § (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetés követő …………………….. lép hatályba. 
 
 
 
A kihirdetés napja: Budapest, 2010. ……………………….. 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2010. ……………………….. 
 
 
 
Verbai Lajos         dr. Neszteli István 
polgármester         jegyző 
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Tsz.: 3934 Budapest, X. kerület, Kıbányai út Mázsa tér – Horog utca közötti szakasza
forgalmi rendjének felülvizsgálata

  Tanulmányterv

 

Ez a terv a Közlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja. 

 Felhasználása csak a tárgyra vonatkozó szerzıdés keretein belül lehetséges.  1 

 

 

Jelenlegi közúti funkciók 

 

A Kıbányai út vizsgált szakasza hálózati kapcsolatainak meghatározásához a Kıér 

utca – Horog utca – Pongrác út – Barabás utca utak által határolt terület forgalmi 

vizsgálata szükséges.  

Ezen a területen fıútvonalak a Kıbányai út, a Bihari utca, a Pongrác út és a Kıér 

utca. Győjtı, elosztó útvonal a Szállás utca és a Horog utca Pongrác út és Kıbányai 

út közötti szakasza. A terület többi utcája lakó illetve kiszolgáló utcák. 

A Kıbányai út – Pongrác út – Gép utca által határolt terület lakó-pihenı övezetnek 

van kijelölve.  

A 12 tonnát meghaladó össztömegő jármővek a Szállás utcában, a Horog utca 

Pongrác út és Kıbányai út közötti szakaszán, a Kıbányai út belsı szakaszán a 

Szállás utcáig, valamint a Kıér utcában közlekedhetnek. 

A vizsgált területen a Mázsa utca a Kıbányai út felıl a Száva utca felé egyirányú. A 

Barabás utca a Hajlék utca és a Mázsa tér között a Mázsa tér felé egyirányú. A 

Bihari utca a Mázsa utca és a Kıbányai út között a Kıbányai út felé egyirányú. 

Minden további utca kétirányú.  

 

 

Javasolt forgalomtechnikai beavatkozások és funkció változtatások 

 

A vizsgálat során 4 változatot alakítottunk ki. Minden változat tartalmazza a 

következı beavatkozásokat: 

- a Gép utca egyirányúsítása a Vaskó utca és a Kıbányai út között a Kıbányai 

út felé; 

- a Kıbányai út – Szállás utca és a Kıbányai út – Monori utca csomópontok 

jelzılámpás forgalomirányításának kialakítása; 

- a két Kıbányai úti csomópont között 5. forgalmi sáv építése; 

- Horog utca déli meghosszabbítása a Száva utca és a Kıér utca között; 

- a Bihari utca – Horog utca és a Bihari utca – Szállás utca csomópontok 

jelzılámpás forgalomirányításának kialakítása. 
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1/A változat 

 

A Gép utca adott szakaszának egyirányúsítása után megvalósítható a Kıbányai úti 

csomópontok átépítése a forgalmi kapcsolatok koncentrálásával és 

egyszerősítésével. A Horog utca déli irányú meghosszabbítása nem szükséges, de 

lehetséges része az átalakításoknak. A Bihari utcai csomópontok közül a Horog utcai 

átépítése csak a Horog utca déli meghosszabbítása esetén elengedhetetlen.  

 

A változat elınyei: 

- a jelenlegi hálózathoz képest kis mértékő eltérés; 

- egyszerőbb forgalmi rend a Kıbányai úton. 

 

A változat hátrányai: 

- a Kıbányai út és Kıér utca  közötti átmenı forgalom továbbra is a Szállás 

utcában koncentrálódik; 

- Bihari utca – Szállás utca csomópont forgalmi terhelése nem csökken. 
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1/B változat 

 

Ez a változat az 1/A változat továbbfejlesztéseként alkalmazható. Ennek elıfeltétele 

a Horog utca déli irányú meghosszabbítása. Ha az megvan, párban 

egyirányúsíthatók a Szállás utca és a Horog utca a Kıér utca és a Szállás köz 

között.  

 

A változat elınyei: 

- egyszerőbb forgalmi rend a Kıbányai úton; 

- egyszerőbb forgalmi rend a Bihari utcai csomópontokban; 

- Szállás utca forgalmának csökkentése, szétosztása. 

 

A változat hátrányai:  

- Horog utca felújításának esetleges szükségessége. 
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2-es változat 

 

A Gép utca adott szakaszán túl szükséges egyirányúsítani a Szállás utca Kıbányai 

út és Szállás köz közötti szakaszát a Szállás köz felé, valamint a Monori utca 

Jegenye utca és Kıbányai út közötti szakaszát a Kıbányai út felé. A Jegenye utca 

egyirányúsítása itt felmerülhet, de nem szükséges. A Horog utca déli 

meghosszabbítása az 1/A változathoz képest lehetséges, de nem szükséges. A 

Bihari utca – Horog utca csomópont jelzılámpás forgalomirányításának kiépítése 

csak a Horog utca meghosszabbítása esetén indokolt. 

 

A változat elınyei: 

- Kıbányai úti csomópontok jelentıs mértékő kapacitása; 

- Szállás utca forgalmának szétosztása a Kıbányai út térségében. 

 

A változat hátrányai: 

- a Monori utca és Kıér utca közötti átmenı forgalom továbbra is a Szállás 

utcában koncentrálódik; 

- Bihari utca – Szállás utca csomópont forgalmi terhelése nem csökken. 
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3-as változat 

 

Ez a változat az általunk elsısorban javasolt megoldást mutatja be. Legfontosabb 

jellemzıje a Szállás utca forgalmának irányonkénti teljes szétosztása. Ennek 

elıfeltétele a Horog utca déli irányú meghosszabbítása.  

A változat szerint a Kıbányai út felıl a Kıér utca felé a Szállás utca – Szállás köz – 

Horog utca nyomvonalon lehetne közlekedni, a Kıér utca felıl a Kıbányai út felé 

pedig a Szállás utca – Monori utca nyomvonalon.  

 

A változat elınyei: 

- a többi változathoz képest a legnagyobb kapacitású megoldás; 

- egyszerő csomópontok, gyors forgalomlefolyás a Kıbányai úton és a Bihari 

utcában is; 

- forgalom szétosztása a Kıér utca térségében is. 

 

A változat hátrányai: 

- szorosan összefüggı forgalomtechnikai beavatkozások; 

- Horog utca felújításának esetleges szükségessége. 
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A KASlB Mernoki es Manager [roda megbizasab61 cegUnk, a SENEX 

Kornyezetgazdalkodasi KIl:. elkeszitette a Budapest X. kerUlet, Monori utca- Szallas utca -

Bihari utca - Jegenye utca altai hatarolt terUlet szabalyozasi tervehez szUkseges 

kornyezetvedelmi munkareszt. 

1 A VIZSGALT TERULET BEMUTATAsA, TERULETHASZNALATOK 

A tervezesi terUlet, a Monori utca- Szali<is utca - Bihari utca - Jegenye utca altai hatarolt 

lOmb, Budapest X. kerUletenek DNy-i reszeben, Kobanyan fekszik, kornyezeteben az ipari 

letesitmenyek es a lak6terUIetek vegyesen fordu lnak elo. Ervenyes szabalyozasi terv a 

terU letre nincs. (Elhelyezkedeset Id. I. mellekletben, attekinto terkep) 

A most keszUlo terv celjai kozott nem szerepel ajelenleg i hasznalati m6dok megvaltoztatasa. 

A szabalyozasi terUlet 3 kUlOna1l6 helyrajzi szamon helyezkedik el (38425/3, 38425/4, 

38428/4), 2,6 ha meretu (ld. helyszinrajz 2. melleklet), a Fovarosi Szabalyozasi Keretterv 

(tovabbiakban FSZKT) kivonata alapjan I azaz intezmenyi besorolasu terUlet. 

Deli iranyban IZ ovezeti besorolasu terUlet, azaz lak6terUlet es intezmenyterUlet laza 

beepitessel, delnyugati iranyban L4 laza beepitesu lak6- es intezmenyterUlet hatarolja, a lObbi 

iranyokban ped ig M jelU munkahelyi terUlet, ahol raktar-, muhely-, irodaepUletek vannak, 

melyek koze helyenkent lak6epUIetek ekelodnek be. 

A komyezo utak aszfalttal burko lt fe lUletUek. Az FSZKT a vizsgalt terUletet hatarol6 utcak 

kozUI a Bihari utcat a KL-KT kozlekedesi celu kozterUletek kerelOvezetbe soro lja, a tov!ibbi 

utcak (Jegenye utca, Monori utca, Szallas utca) kerelOvezetbe nem sorolt kozterUletek (ld. 

FSZKT kivonat, 3. melleklet). 

A Bihari ut felol flivesitett terUlet es a 62-es es a 3-as villamos sine i talalhat6k. 

Tomegkozlekedesi eszkozokkel jol megk6zelftheto: a Bihari ut felol villamossal, valamint a 

kozeli Kobanyai uton kozlekedo villamos es aut6busz jaratok altaI. Tomegkozlekedesi 

szempontb61 tovabba kieme lheto a tervezesi terUlet kozeleben talalhat6 Budapest-Cegled 

vasutvonal, amelynek a Liget teren allomasa van. Az allo mas a t6mbtol 300 meteren belU I 

elerheto. 
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Az alabbiakban roviden attekintjUk a terUleten fo lytatott tevekenysegeket, majd 

temakor6nkent ismertetjilk a levegotisztasag-vedelem, a talajvedelem es felszin alatti vizek 

vedelme, hulladekgazdalkodas- ill. a zajvedelem kerdeseit. 

A vizsgalt terilleten a multbeli es jelenleg i meghataroz6 terillethasznalatokat, az ott folytatott 

tevekenysegeket az alabbiakban ismertetjilk. 

A multban folytatott tevekenysegekrol viszonylag keyes informaci6 all a rendelkezesilnkre. A 

Dunavia K6zponti Szerszam es Keszillekgyar miik6d6tt itt konibban, amely mar t6bb evtizede 

felhagyott tevekenysegevel, jogut6dja nem ismert, es tevekenysegerol reszletes leiras, 

tanulmany nem kerillt a birtokunkba. 

Az alabbi tablazatban osszefoglaljuk a szabalyozasi t6mb6n belil li jelenlegi 

tulajdonviszonyokat. 

1. Glbl!izat: Tulajdoni viszonyok 

Hrsz. Tulajdonos Keret6vezet 
3842513 Monari uti lngatlankezelo Kft., t6bbsegi tulajdonas 
38425/4 Magyar Allam tulaidona I 

38428/4 X. kerUlet tulajdona 

A 38428/4 hrsz-u, az Onkormanyzat tu lajdonaban levo terilleten jelen leg rossz allagu 

lak6epilletek, kereskedelmi es szolgaltat6 teril letek, raktarak talalhat6k, valamint nehany 

iroda. A telek merete 2793 m2
• Az epilletek eltero magassaguak, a telek 35%-a zoldfelil let. 

A 38425/4 hrsz-u telek a Magyar Allam tulajdona, es jelenleg a Vam- es Penzilgyorseg, 

Kozponti Jarorszolgalat Parancsnoksaga mukod ik. Az ingatlanon 2 epillet, I iroda es egy 

kisebb raktar all. A telek merete 2081 m2
, melynek 41 %-a zoldfelillet. 

A 38425/3 hrsz-u terilleten tobb, egymast61 eltero minosegii es funkci6ju epUlet all . A Monori 

ut feloli legnagyobb epillet eredet ileg fegyvergyarnak keszillt, a ket vilaghaboru koz6tt 

epitettek nagy val6sziniisegge l. Jelenleg ilresen a ll, korabban nyomda, iroda, etterem es raktar 

funkci6k mukodtek benne. Az epUletet az elmult 10-15 evben csak reszben hasznaltak. 

Allapota ez alatt esztetikailag erosen leromlott, mara azonban feluj itottak. Az epittet6 celja az 

epillet felujitasaval, rev italizaci6javal es k6zvetlen k6rnyezetenek rendezesevel a k6rnyek 

szinvonalanak emelese. Az epittetoi szandek a felujitas mellett ilzletek, etterem, sza lloda, 
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fittness terem es iroda kialakftasa. A telek merete 21065 m2
, melynek mindossze 6%-a 

zoldfelulet. Az epftes folyamatban van a K6banyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala 

altai Kl300 I 911 0/20081ll I. szamon kiadott epftesi engedely alapjan. 

A szabalyozasi terillet vazlatos helyszfnrajzat a 2. melleklet szemlelteti. 

2 LEVEGOMINOSEG 

2.1 A VIZSGALT TERULETEN LEVO LEGSZENNYEZO FORRAsOK 

A vizsgalt terUleten a kUlona1l6 lak6epUletek, a kereskedelemi-es szolgaltat6 epUietek, irodak 

es raktarak fiiteset t6bb kisebb kazanna l/gazkonvektorral oldjak meg, melyek feltetelezhet61eg 

nem haladjak meg 140 kW nevleges bemen6 h6teljesftmenyt, ezert nem bejelentes kotelesek a 

hatalyos jogszabalyok ertelmeben. 

A 38425/3 hrsz-u terUleten lev6 Monori ut fel61i legnagyobb epUlet h6ellatasi igenyet 

kozpontilag oldjak meg, amely tartalmazza az epUlet temperalasat (etterem, recepci6 es a 

konyha, szalloda, kereskedelmi es szolgaltat6 helyisegek), valamint a hasznalati melegvizet 

is. Az igeny Qh= 700KW, melyet a 7 db Buderus GB 162 kazan fiitesi rendszere biztosft. 

A Kozep Duna-volgyi Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es VfzUgyi FelUgyel6seg 32142-

2/2008. szamu szakhatosagi allasfoglalasa a lapjan kiadott epftesi engedely ezzel 

kapcso latosan kikoteseket nem tartalmaz. 

2.2 A TERULET LEV EGO TlSZTASAG-VEDELMI BESOROLAsA, HATARERTEKEI 

A terUlet leveg6min6segenek reszletes ertekelesehez helyszfni - a fiitesi es nem fiitesi 

periodusban vegzett - immisszio meresek elvegzesevel nyflhat lehet6seg, azonban ez tu lmutat 

jelen tanulmany keretein, ezert a leveg6 minosegenek ertekeleset a budapesti levegomin6seg

vizsgalo merohalozat legkozelebbi pont jan vegzett eszlel6 meresek ertekei alapjan 

ismertetjUk. 

A meroallomas Budapest X. kerUlet, Gerge ly utca Ujhegyi uti lakotelep fele eso reszen (BP9 

Gergely nevii meroallomas), az Idosek Otthona terUleten, annak K-i kerftese mellett talalhato. 

A terUlet leveg6minoseget tehat, a BP9 meroallomas egy eves meresi adatsora alapj{1I1 

ertekeljUk lentebb. 

A Szallas utca 5 szam alatt mGkodo meroallomas, a Regionalis Imisszio Vizsgalo 

allomasrendszerhez tartozik, adatai az Orszagos KornyezetegeszsegUgyi Intezethez kerUlnek, 
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melynek adatai az Kornyezetvedelmi Min iszterium adatbazisaban benne vannak, fgya lentebb 

bemutatott tablazatban is megjelennek. 

Az alabbi tablazatban a fentebb bemutatott meroallomasokon mert szennyezoanyagok 

egeszsegilgyi hatarertekeit ismertetj ilk, a tO bbszor m6dosftott 14/200 1. (V. 9.) KoM-EilM

FVM egyilttes rendelet (a legszennyezettsegi hatarertekekro l, a he lyhez kotOtt legszennyezo 

pontforrasok kibocsatas i hatarerteke irol) 1. me lleklete alapjan. 

2. tabbizat: A legszennyez6 anyagok egeszsegilgyi hatarertekei 

Hatarertek r . !!Im3 

Legszennyezo 
Veszelyessegi 

anyag bras 24 bras eves 
ICAS szaml 

fokozat 

hatarertek tiireshatar hatarertek tureshatar 

250 50% 125 
a naptAri ev amely2001. 1. 1- a naptari ev Ken-dioxid 
alatt 24-m" 

jeto! evcnkent 
alatt 3-0111 50 II I. 

[7446-09-5] t6bbsz6r nem 
egyenlo mertekben tobbszor nem 

I"pheto tul 
csokken, es 2005. I. 

lepheto tul 
I-jere eleri a Oo/.-ot 

Nitrogen-
oxidok ZOO 150 70 [I. 
(mintNO

Z
) 

Szen-monoxid 
10000 5000 3000 II. 

[630-08-0] 

Hatan!rtt~k lJ,tglm 3 

Legszennyezo 
Veszelyessegi 

anyag bras 246nls eves 
[l CAS szaml 

fokozat 

hahirertek tiireshatar hatarertek tiireshatar 
Szall6 par 
(TSPM: osszes 200 100 50 Ill. 
lebego par) 

Z6NATipUSA 

A 4/2002 . (X. 7.) KvVM rendelet (m6dosftva 2/2008. (/. 16.) KvVM rendelet) I. szamu 

melleklete ertelmeben, a legszennyezettseg merteke alapjan, zo nak t fpusait a llapftja meg. 

Budapest es k6rnyeke tersegere, mint legszennyezettsegi zonara vonatkozo besorolasokat 

szennyezoanyagonkent az alabb bemutatott 3. tablazat tartalmazza. 

6 
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3. tablazat: A legszennyezeltsegi zona besorolasa 

Z6nacsoport a 
szennyezo anyagok Szennyezoanyagok szerinti besorolas 
szerint 
Legszennyezettsegi 

ken- dioxid nitrogen- dioxid szen- mOlloxid szilard (PMIO) Talaj kozeli 6zon 
zona neve) 
Budapest es 

E B D B 0-1 k6rnyeke 
Azan tertilet, ahal a Azan terUlet, ahal a Azan terti let, ahol a Azan terUlet, ahol a legszennyezettseg Azan teriilet, ahol a 
legszennyezeHseg legszennyezeUseg egy vagy t6bb legszennyezettseg egy gy vagy t5bb legszennyez6 anyag aJajkozeIi 6zon 
~gy vagy t6bb [egszennyezo anyag tekinteteben vagy t6bb legszennyezo ekinteteben a legszennyezettsegi koncentracioja meghaladja 
legszennyezo anyag legszenllyezettsegi hatarerteket nyag tekinteteben a Felsc hatarerh~ket es a tGreshatart meghaladja. eel erteke!. 
ekil1tet<!ben a felsa . s a tii reshatart meghaladja. Ha izsga lati kiisz6b es a Ha valamely legszennyezo anyagra 

FS az als6 vizsgiiiat i val am ely lc~gszennyez6 anyagra legszennyezettsegi iireshatar nines megalJapitva, de a 
kusz6b k6z6tt van. iin::shatar nines rnegallapitva, de hatarertek k6z6tt van. erUieten e legszennyezo anyag 

terUieten e legszennyez6 anyag ekinteteben a legszennyezettseg 
ekinteteben a legszennyezettseg meghaladja a hatarerteket, a terUletet 

meghaladja a hatarerteket, a bbe a esoportba kell sorol ni . 
eruletet ebbe a esoportba kell 
orolni. 

-----
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4. tablazat: A tersegi levegominoseg meresi eredmenyei nek iisszefoglalasa, a BP9 valamint a Szallas 

utcaban elhelyezked6 mer6allomasokon mert imisszi6s havi es eves atlag koncentnici6k, flglm' 

Meresi idiiszak 
Ken- Szen-

2007. 08.01.- dioxid NO, NOx monoxid 6zon PM 10 ~gtm) 
~gtm) 

~gtm) ~gtm) 
~gtm) 

~gtm) 
2008. 08. 0 I. 

60 pcrces mcresi eredmenyek es hatarertekek 

60 perces maximum 39 197 849 4875 139 158 

Tullepesek ,.ama 0 215 354 0 - -
60 perces hatarertek 250 \00 200 10000 - -
24 6rilra osszesitett eredmenyek es hatarertekek 

24 6nls maximum 18 11 4 271 1975 92 98 

Tullcpc,ek ,.ama 0 7 20 0 - 44 

24 6ra, hatarertek 125 85 ISO 5000 - 50 

Eves idoszakra osszesitett eredmenyek es hatarertekek 

Eves atlag* 5 39.6 61 689 39.3 30.7 

Eves hatarerh!k 50 40 70 3000 - 40 

A tabhizatban szereplo ertekek a BP9, Gergely uteai, valamint a Szalhis uteai meroallomas 

e lmult evi (2007.08.01.-2008.08.01.) meresi adataib61 szarmaznak. Az eves atlag erteket 

pedig a fent emlftett meroaliomas e lmult egy evben mert 6ras adati alapjan szamoltuk. 

A tablazat adataib61 j61 latszik, hogy a nitrogen-oxidok koneentraei6ja tObb alkalommal 

meghaladta az egeszsegligyi hatarerteket az 6ras, valamint a nap i meresek alapjan. A szall6 

pOl' (PMIO) szinten tObb alkalommal tullepte a 14/2001. (V. 9.) KoM-EliM-FVM egylittes 

rendelet altai meghatarozott napi (24 6ras) egeszsegUgyi hatarerteket. 

A meresi adatok alapjan megaliap ithat6, hogy a hatarertek-tullepesek tulnyomo resze mindket 

szennyezoanyag eseteben a rutesi szezon ideje alatt jelentkezett. Ezen felUl megaliap ithato, 

hogy a meroallomas a nagy forgalmu Oll6i ut, Koer utea, es a Ferihegyi repUloterre vezeto 

uttol nem messze helyezkedik el, mely utak nagy forgalma nagymertekben hozzajarulhat a 

meroaliomas helyszinen jellemzo hatarertek-tuliepesek kia lakulasahoz. A vizsgalt terUlet, 

tehat jelen szabalyozasi terv tervezes i terli lete azonban a meroallomastol tObb mint 500 

meterre helyezkedik el, igy a vizsgalt terlileten kialakulo teny leges imisszios koneentraeio 

nem feltetlenlil egyezik meg a meroaliomas teriileten mert adatokkal. 

Az alabbi abran - mely a Budapest teriiletere ervenyes szelrozsat szemlelteti - jollathato, hogy 

az uralkodo szeliranynak kiiszonhetoen a Budapest terUleten kialaku l6, reszben a 
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nagymerteku forgalomb61 szarmaz6 legszennyezo anyagok is hozzajaru lhatnak a 

meroallomas terilleten kialakuI6 koneentraei6viszonyokhoz. 

E 

NV~ 

NVDNV 

D 

- 1961-1990 
- 2004 

I. abra: A Budapest terilletere ervenyes szelr6zsa 

Hosszu tavu f6varosi tervek k6z6tt szerepel, hogy a Bihari utat ketszer ket savossa alakitj:ik (a 

jelenlegi ketszer egy savosr61), a szomszedos szemk6zti ingatlanok iranyaba kiszabalyozva. 

Mindezt megel6z6en azonban a villamos sinek athelyezese is szilkseges. Ennek kialakitasa 

azonban mintegy 20 eves tavlatban varhat6 (pontos id6pontja nem ismert), tehat a jelenlegi, 

ill. k6zelj6v6ben varhat6 allapotot nem befolyasolja. 

Megallapithat6, hogy a most keszilI6 szabalyozasi terv eeljai k6z6tt nem szerepel a jelenlegi 

hasznalati m6dok megvaltoztatasa, a Iegszennyezettseget befolyasoI6 atalakitas, fejlesztes 

nem varhat6. Nines olyan informaei6 a birtokunkban, ami erdemi forgalmi valtozast 

vaI6sziniisitene. 
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3 TALAJ ES FELSziN ALATTI viz MINOSEG 

Az alabbiakban irodalmi adatok alapjan bemutatjuk a terUlet foldtani-vfzfoldtani viszonyait, 

valamint ertekeljUk a talaj- illetve a talajviz allapotar61 rendelkezesre all6 informaci6kat. 

3.1 A VIZSGALT TERULET ALTALANOS FOLDTANI, ViZFOLDTANI JELLEMZOI 

3.1.1 Fiildtani felepites 
A vizsgalt terUiet az un. Pesti siksag K6banya fele igen enyhen emelked6 terU leten talalhat6, 

megkozelitoleg 117 mBf magassagban. A tOmb tagabb kornyezetenek fO ldtani viszonyai 

meglehetosen j61 ismertek a Kobanya varosreszben altalanosan jellemzo nagyaranyu 

banyaszati tevekenysegeknek (meszko, homok, kavics, agyag), valamint a terUleten korabban 

meJyUlt hevizkutat6 es talajvizsgalati-szerkezeti rurasoknak koszonhetoen. 

A kepz6dmenyek telepUlesi viszonyai nyugodtnak mondhat6k. A terUieten miocen, pannon, 

pleisztocen ill. holocen kepzodmenyek talalhat6k. Egyes reszeken jelentos lehet a feltoltesek 

vastagsaga is. 

Retegtani viszonyok 

A vizsgalt terUlet bovebb kornyezetenek fOldtani viszonyai Budapest es tersegenek foldtani es 

vfzfo ldtani terkepei alapjan az alabbiak szerint je llemezhetak: 

Miocen 

A badeni koru lajta meszko az egyik legjellegzetesebb kepzodmeny a teriileten. Feher szinii, 

szilard meszka , melyet nagy mennyisegben fejtettek epftes i celokra. Vastagsaga itt 200-300 

meter kozott valtakozik. A teriileten nem egyseges kifejlodesii, helyenkent homokos, masutt 

agyagos. A felsa reszen talalhat6 oolitos padok fokozatosan mennek at a szarmata retegekbe. 

A meszkare homokos agyag es homok telepUI, amelyben tufaszintek is eszlelhetak. A 

kepzadmeny igen hajlamos nl, hogy homokb61 agyagosabb kepzadmenyekbe menjen at, es 

fordftva. A vastag retegek csak K6banya kozeps6 es eszaki tersegeben bukkannak fe lszfnre. 

A homokos kepz6dmenyekre altalaban durva meszko telepUI. A durva meszk6 feher szfnii, 

Iyukacsos, nagy hezagterfogatu es nagy mennyisegben taltalmaz asmaradvanyokat. A 

lukacsossaga miatt hezagterfogata mintegy 8- 15 %. D61ese egyenletes, 6°-8°-os. A szarmata 

meszkovet a keltakt61, avarokt61 kezdve valamennyi itt megtelepUlt nep felhaszna lta 
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epftkezesi celokra. A k6banyai terjedelmes sorpinceket is ebbe a kepz6dmenybe astak. [nnen 

ered a varosresz "K6banya" elnevezese is. 

Pannon 

A miocen szarmata durva meszk6re szogdiszkordaneiaval telepillnek a pannon agyagok. Az 

agyagretegek koze gyakran finom homok telepill. Az agyagretegek d6lt~se 3°-5°-os. 

Az agyagos retegek felett homokos kavies es kaviesos homok telepli l. A kaviesos retegek 

vastagsaga 3-4 meter. A szemesekj61 gombo lyitettek, anyaguk kvarc. 

A fed6jeben lev6 pleisztoeen kavicsos homokokt61 nehezen klilonithet6 el. 

Pleisztocen, holocen 

A pleisztoeent a terillet b6vebb kornyezeteben homok, lepelhomok, kaviesos homok es agyag 

kepvise li. Ezek az Os-Duna hordalekakent rak6dtak a konlbbi retegekre nehany meter 

vastagsagban. A holoeen id6szakban tovabbi - fOleg homok - retegek telepilltek az illedekre. 

FeltOltes 

Korabbi kutatasokb61 kiderlil, hogy a tagabb terilleten szamtalan helyen melyftettek 

anyagnyer6 godroket (meszk6, agyag, kavies, homok). Ezeket a fe ltarasokat a kes6bbiekben 

felt5lt5ttek. A felt5 ltesek anyaga homok, agyagos homok, salak, teglat5rme lek, helyenkent 

t5bb meter, a vizsgalt terlileten jellemz6en 1,5-2 meter vastag. 

3.1.2 Hidrogeol6giai viszonyok 

A terillet hidrogeografiailag a Duna vfzgyiijt6jehez tartozik, a foly6ta I kb. 3,5 km-re 

helyezkedik el. A kozvetlen tersegben felszini vizfolyas nines. 

A terilleten az alabbi vizrendszerek killonithet6k el. 

Melykarszt vizrendszer 

A 70-80 °C h6mersekletu karsztviz a helyenkent 900- 1400 m melysegben e lhelyezked6, 

tektonikailag er6sen igenybe vett, karbonatos k6zetek resrendszereiben helyezkedik el. A 

karsztvfz szintje a szazad e lejen meg 110-1 26 m melysegben volt, jelenleg a kitermeles 

hatasara 10-25 m-t esokkent. A vizsgalt terlileten a karsztvizet taro la k6zetek felett vastag 

vizzar6 reteg biztositja, hogy a fe lszin feliSl viz nem juthat a melykarsztba. 
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RHegvizrendszer 

A vekony oligoeen-mioeen-pannon homokos, kaviesos retegekben kis mennyisegii retegvfz 

talalhat6. A felsobb retegekben kaleium-hidrogenkarbonatos, melyebb, mioeen iiledekben a 

natriumkloridos vfz jeIIemzo. Az egymast61 fligget len, kii liinbiizo szintben elhelyezkedo 

retegvfztarol6k nyomasviszonyai jelentasen elterhetnek egymast61. He lyenkent a nyuga lmi 

vfzszint terepszint role emelkedik, mashol pedig 30-40 m, de akar 70 m melysegben merheta. 

A n!tegek leii lepedesevel egyidos retegvizek arra engednek kiivetkeztetn i, hogy a teriiletrol 

esapadekvfz-utanp6tlas nines. 

Talajvfzrendszer 

A pan non agyagokra vfzatereszto pleisztoeen homokok es kaviesok telepiilnek. Ezek a 

por6zus kepzadmenyek taroljak a talajvizet. A talajvfzrendszer szoros kapesolatot mutat a 

Iegkiiri esapadekkal, utanp6tIasa kiizvetlenii l a felszfnrol t5rtenik. A vfzszint a beszivargas 

fLiggvenyeben nagymertekii eves ingadozast mutathat, atlagosan I 10-112 mBf kiiziitt alaku l. 

3.2 A TALAJ-ES A TALAJviz ALLAPOTA 

A tervezes i teriileten talajvfz monitoring rendszerek nem iizemelnek, es korabbi talaj- es 

talajvfz vizsgalatokr61 nem all rendelkezesiinkre informaci6. 

A multbel i (Dunavia Kiizponti Szerszam es KeszUlekgyar) tevekenysegek, a talaj es talajviz 

eset leges szennyezodeset okozhattak itt. Ennek forrasai lehetnek a mult szazadban, 

feltetelezetten t5bb evtizedig folytatott szerszamgyartashoz kapesol6d6 esetleges iizemanyag-, 

kenoanyag- es femfeliiletkeze la anyagok liiroliisa is jelhaszncilcisa, valamint a javitasi- es 

festesi munkalatokhoz jelhaszncilt anyagok es a keletkezett hulladekok. A korabbi ipari 

tevekenyseg alapjan tehat, a teriilet szennyezettsege nem zarhat6 ki. 

A terii letnek jelenleg tiibb tulajdonosa van, ezek eltera m6don hasznaljak a telek 

rendelkezesiikre all6 reszet. A most kesziila terv eeljai, valamint a teriilet tu lajdonosainak 

szandekai kiiziitt nem szerepel a jelenlegi hasznalati m6dok alapveto megvaltoztatasa. 

A Monori Uti Ingatlankezela Kft. Tulajdomiban leva 38425/3 hrsz-u teriileten jelenleg 

szaIIoda epitese folyik, amely az epUletek megtartasaval, annakjelentas felujftasaval tiirtenik. 

Nines olyan informaei6nk, amely a jelenleg a teriileten folytatott tevekenysegek esetleges 

szennyezo hatasara utalna, a szabalyozasi tervhez kesziila tanulmany reszletessege 

ugyanakkor nem engedi meg az ingatlanok reszletes felmereset, vagy a jelenlegi 

tevekenysegek bavebb vizsgalatat. Amennyiben azonban a szabalyozasi terUlet hatarain beliil 
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a javaben jelentas valtoztatis tOrtenik, amely fOldkiterme lessel, vagy fOld atmozgatasaval, 

esetleg a talajvfz szintjenek slillyesztesevel jar, ugy a felszfn alatti kazegek allapotanak, ill. a 

kitermelt anyagok esetleges szennyezettsegenek ellenarzesere vizsgalatok elvegzese javasolt. 

4 FELSZINI VIZEK 

Az alabbiakban bemutatjuk a terlileten leva terli lethasznalat felszfn i vizekre gyakoro lt 

lehetseges hatasait. 

4.1 ViZELLATAS 

A szabalyozasi terlileten leva epliletek vfzigenye az utcai kazmiihal6zatr6l biztosftott. A 

hatarol6 utcak mindegyikeben talalhat6 kiepftett vizvezeh~k Az egyes epilletek bekateseit 

feltete lezheta leg a Favarosi Vizmiivek el6irasai szerint alakitottak ki. A kazmiivek allapota 

nem ismert. Az atep ites/felujitas alatt lev6 terilleten, alapvet6en lakossagi (kommunalis) 

vizigeny kiszolgalasa lesz szilkseges. A tervezett kereskedelmi helyisegek funkci6ja es 

vizigenye egyelare reszletesen nem ismert. A kommunalis, valamint a tervezett, de egyelare 

nem tisztazott funkci6ju he lyisegek vizigenye in fe lli l, a lakasokban, a szallodaban es az 

irodakban tUzivfzre, valamint a belsa udvarnal locsol6vfzre lehet meg szilkseg. A szabiilyozasi 

tambben leva telkek a Ferencvarosi szivattyutelep vizgyiijta terilletehez tartoznak. 

A Wmbat hatarol6 utcakban talalhat6 vezetekek: 

- Bihari utca: 200 av, 
- Szallas utca: 1506v, 
- Monori ut: L50 av, 
- Jegenye utca: 75 av. 

4.2 CSAPADEKviz ELVEZETES 

A csapadekviz elvezetes szempontjab6L a terlilet 2 reszre oszthat6. 

Ket ingatlanon, a 38425/4 es a 38428/4 hrsz-on valtozast a terUlethaszm'ilat m6djaban nem 

terveznek, igy nem val6sziniisitheta a csapadekvfz mennyisegenek valtozasa, es elvezetesenek 

m6dja sem. Az asszegyii lt csapadekvizet a karnyeza, a multban kialakitott egyesitett 

rendszerii kazterilleti csatornahal6zat fogadja. 

A 38425/3-as hrsz-u ingat lanon levD, jelenleg feluj itas/atalakftas alatt leva epliletegyiltteshez, 

a meg leva 21 parkol6he lyen felli l 33 db uj parko l6 kialakftasat tervezik, e munkalatok 

folyamatban vannak. A bels6 csatornarendszer allapotar61 az ingatlan tulajdonosanak nincs 
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informaci6ja, az atalakitas pedig olyan kis mertekben valtoztatja meg a burkolatokat es a 

beepftett terUieteket, hogy a haJ6zat feltarasa, megvaltoztatasa nem indokolt. 

A tOmbot hatarol6 utcak mindegyikeben talalhat6 egyesftett rendszeru csatornahal6zat, ezek 

az alabbiak: 

- Bihari utca: 1381207t/OPE(K) 
- Szallas utca: 60/9Ot/b 
- Monori lit: 2 db 300b 
- Jegenye utca: 63/9St/b. 

Amennyiben a kesilbbiekben olyan valtozast visznek vegbe a terUieten amely a viz 

szennyezildeset okozhatja, ligy a keletkezil szennyviz eliltisztitasat a keletkezes helyen kell 

mego ldani, telken be lli !' A meglevil es a felujitas alatt levil eplileteknek, valamint a hozzajuk 

tartoz6 burkolt terlileteknek es zoldfelli leteknek felszini vizekre gyakorolt hatasa 

osszessegeben nem val6szfnusithetil. 

4.3 SZENNYVIZEK 

A fentiekben ismertetettek szerinti, a tOmbot hataro l6 utcakban korabban kiepli lt, egyesitett 

rendszeru kozcsatornara a jovilben a keletkezo kommunal is szennyvizek, ill. ezeken fellil a 

csapadekvfz (ld. fent), valamint a fellijitas alatt levil epliletegylittes konyhajar61 erkezil 

szennyviz kerUlhet. 

A terliletrill elilkezeles nelklil csak a kommunalis szennyvizek vezethetilk kozvetlenlil 

csatornara. A konyhar61 a hataIyos jogszabalyi eloirasok alapjan, valamint az ervenyes epitesi 

engedely ertelmeben csak konyhai zsirfog6n val6 atvezetest kovetilen kerlilhetnek a 

befogad6ba szennyvizek. A zsirfog6 rendszeres tisztftasar61 gondoskodni kell, megfelelil 

szakceg bevonasaval. Bekoteset a Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. altai kiadott elofrasok 

szerint kell elvegezni. A klimatizalt helyisegek berendezeseinek cseppvizet a 

csatornahal6zatra vezetik, biizzaras megoldassal. 

A szabalyozasi terlilet egeszen bellil, a kozcsatornara vezetett szennyvfz minosege nem 

haladhatja meg a 28/2004 (XIl.2S.) KvVM rendelet 4. mellekleteben levil egyeb befogad6ba 

val6 kozvetett bevezetesre vonatkoz6 hatarertekeket. 

Megallapfthat6 hogy a meglevil es a fellijitas alatt levil epliletek kibocsatasai, valamint a 

hozzajuk tartoz6 burkolt terlileteken elfoly6 vizek felszini vizekre gyakorolt hatasa mindezek 

alapjan nem val6sziniisithetil. 
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K6zvetett haUlst a fe lszini vizekre egyedUI a k6zcsatornaba kibocsatott szennyviz 

eredmenyezhetne, azonban az eloirt jogszabalyi k6vetelmenyek betartasa mellett nem 

feltetelezheto szennyezo hatas. 

5 HULLADEKGAZDALKODAs 

A keletkezo hulladekok multbe li gyiijteserol, elszallitasar61, elhelyezeserol nincs 

informaci6nk. A multban keletkezett veszelyes hulladekokr61 nem all rendelkezesUnkre 

informaci6. A vizsgalt ingatlan terUleten hulladek, illegalisan lerakott hulladek nem volt 

azonosithat6 az ingatlan kUIso szemrevetelezese son!n. 

A vizsgalt terUleten t6bb ceg fo lytat tevekenyseget, valtozatos tevekenysegi k6r6kkel. A 

keletkezo hulladekok mennyisegerol es minosegerol nem all adat a rendelkezesUnkre. 

A kUI6nb6zo fu nkci6ju helyisegekben (lak6-, kereskede lmi celu) kUlonb6zo hulladekok 

keletkeznek jelenleg, amelyek helyi gyiljtesere es elszallitasig t6rteno taro lasara kUI6nb6zo 

edenyzeteket vagy kontenereket alkalmaznak. A hulladekgyiljtok Urftesenek gyakorisagat a 

gyiijtotartaly elhelyezhetosege, a hulladek mennyisege es a hulladek romland6saga, bomlasi 

ideje hatarozza meg. A haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladekok legfeljebb I hetig 

taro lhatok, azaz a heti elszallitasrol gondoskodnak. A keletkezo telepUlesi hulladekok 

(haztartasi hulladek) a helyi kozszolgaltatasi rendszer kereteben vannak rendszeresen 

elszallitva. 

A 38425/3 hrsz-u terUleten folyamatban levo atalakitas celja kereskedelmi rendeltetesil 

helyisegek, etterem, szalloda, fittness terem es iroda kialakitasa. Az epites es bontas folyaman 

keletkezo hulladekokat a hatalyos, az epitesi es bontasi hulladek kezelesenek reszletes 

szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyUttes rendeletnek megfeleloen kell 

kezelni. A kapott informaciok szerint az epites eddigi szakasza soran a hulladekot 

jogszabalyoknak es az epitesi engedelynek megfelel6en, rendszeresen elszallitottak. Az epites 

soran keletkezo hulladekokat a tovabbiakban is a k6rnyezet veszelyezteteset kizaro modon 

kell gyiljteni, a keletkezo hulladekot csak hulladekkeze lesi engedellye l rendelkezo lerakon 

lehet elhelyezni, es csak hulladekkezelesi engedellyel rende lkez6 szervezet szallithatja el. 

Amennyiben a tovabbi epites vagy bontas soran veszelyes hulladek ke letkezese fordul e lo, 

ugy a t6bbsz6r modositott veszelyes hulladekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek 

felteteleirol szolo 98/200 I. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak betartand6k. 
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Kesobbiekben, az iizemeles idoszakaban a telepiilesi hulladek elszallftasanak gyakorisagat a 

FKF Rt.-vel katatt szerzodes szabalyozza. Hulladek az iizemeles idoszabiban, a telepiilesi, 

kommumilis hulladekon feWI, a diszponibilis he lyisegekben keletkezhet, de ezek funkci6ja a 

tervezes jelenlegi fazisaban meg nem tisztaz6dott. Ezekben a hely isegekben esetlegesen 

keletkezo hulladekok a tevekenyseget vegzo tulajdonat kepzik, annak elhelyezeserol, 

elszallitasar61 a tulajdonos gondoskodik. 

A vizsgalt terUleten keletkezo kommunalis es nem kommunalis jelIegU hulladekot elIen6rzatt 

m6don es korszerU mUszaki szfnvonalon kell gyUj teni. A hulladekgazdalkodas szempontjab61 

figye lembe kell venni a hulladekgazdalkodasr61 sz616 2000. evi XLIII tOrvenyt, betartva 

annak a hu lladekkezelessel es hulladekhasznosftassal kapcsolatos elofrasait. A teriileten a 

hulladekok lerakasa es egetese tilos. 

Az el6frt szabalyok betartasa eseten a hu lladekkezeles nem okoz kifogasolhat6 terhe lest a 

karnyezetre. 

6 ZAJ ES REZGESVEDELEM 

6.1 A VIZSGAL T TERULET ES KORNYEZETE ZANEOELMI SZEMPONTV LEi RAsA 

A vizsgalt teriiletet EK-rol a Jegenye utca, OK-rol a Bihari lit, ONy-r61 a Szallas utca, ENy

r61 a Monori utca hatarolja. 

A hatarol6 utak kazUI a 
Bihari utea 

Jegenye utca 

Monori utca 

Szallas utca 

masodrendU fOut, 
a nappali id6szak jelentos reszeben nagy fo rgalmli, szamottevo 
tehergepjarmU arannyal es villamoskazlekedessel. 

kiszo Igal6 lit, 
dant6en az itt leva letesftmenyekhez tartoz6 forgalommal. 

kiszo Igal6 lit, 
a Szallas utea es a K6banyai lit kozatt zajl6 forgalommal 

gyiijt6Ut, 
kazepes atmeno forga lommal. 

A Bihari uteat jelenleg javitjak, ezert a Kobanyai lit iranyaban a Jegenye utcan tul nem lehet 

kozlekedni. Az utcan a 3-as villamos kozlekedik. 

16 



Br. X. MONORI UT - SzALLAs u . - BlHARI u . - JEGENYE U. SzT - KORNYEZETVEDELMI FEJEZET SENEX Kft. 081 19 

A vizsgalt terUieten es a k6rnyezeteben jelenleg tObb helyen epftkeznek, fgy a jelenlegi 

forgalomban (kUl6n6sen a kis utcakban) szamos o lyan tehergepkocsi jelenik meg, amely az 

epftkezeseket szolgalja ki. 

A vizsgalt terUieten j e llemzoen k is- es nagykereskedelmi Uzletek, raktarak vannak. 

Zajt6l vedenda letesftmeny a Szallas utca es Bihari utca talalkozasanal leva lak6epUlet, a 

Bihari utca menten all6 VPOP irodaepulet es a Monori utcaban jelenleg epUlo F+2 szintes 

uzletsor, melynek emeleten szallashe lyek is lesznek. 

A vizsgalt terUlet a Fovarosi Szabalyozasi Keretterv szerint I je lii intezmenyterUlet (ld. a 3. 

mellekletben). 

A hatarol6 utcak tuloldalan leva teruletek: 

- a Monori utca iranyaban M jelii munkahelyi terUlet; 

- a Szallas utca iranyaban M jelii munkahelyi terUlet, illetve a Bihari utca es a Fokos 

utca k6z6tt L4 jelii intenzfv kertvarosias lak6terUlet; 

- a Bihari utca iranyaban M jelii munkahelyi terUlet es 

- a Jegenye utca iranyaban I jelii intezmenyterUiet. 

A vizsgalt teriileten vegzett tevekenysegek, teriilethasznalat 

A Z2. abran szUrke szfnnel a nem vedendo epUleteket, kek szfnnel a csak nappal vedendo 

epUleteket, es z61d szfnnel a nappal es ejjel is vedendo epUleteket jel6ltUk. 

5. tabhizat: A vizsgalt terUleten vegzett tevekenysegek, terUlethasznalat, zajvedelmi jelleg lefrasa 

Megnevezes Zajvectelmi jeUeg 

AI jelii: Monori u. 1-3.:Zokni nagykereskedes nem vedendo 
A2 jelii: Monori u. 1-3: Jelen leg epUlo a Szallas u.-t61 a a szallashelyek nappal es ejjel 

Jegenye u.-ig tarl6 F+2-es epUlet a foldszinten Uzletekkel, a vedendoek 

felso szinteken szallashelyekkel 

B jelii: Jegenye u. 27-29.: nem vedendo 
Jelenleg epUlo foldszintes epUlet, utcara nezo Uzletekkel 

C jelii: Jegenye u. 25.:Jelenleg epUlo F+I szintes raktar, iroda iroda nappal vedendo 

es a fOldszinten Uzlethelyisegek 

D jelii: Jegenye u. 23.: Jelenleg epOlo F-es Uzletek nem vedendo 

E jelii: Jegenye u. 21. :Raktar nem vedendo 

F jelii: Bihari u. 16/b.:F+ 3 VPOP irodahaz nappal vedendo 

G jelii: Bihari u. 16/a.:F-es lak6haz nappal es ejjel vedendo 

H jelii: Scillas u. 32-34.: F+ I, F+ 3 szintes lak6haz nappal es ejjel vedendo 

I jelii: Scillas u. 36.:F-es ruhanagyker, az udvaron raktar nem vedendo 

J jelii: Szalhls u. 38.: KLIMA CIKLON Kft. F+T nem vedendo 

K jelii: Szallas u. 40.:F+ I nagyker nem vedendo 
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6. tAblazat: A tervezesi terUlet kiirnyezeteben vegzett tevekenysegek, terUlethasznalat (Z2 abra) 

Megnevezes Zajvedelmi jelleg 

Ia: Jegenye u.-Monori u. sarok.:Jelenleg epUla F-es Uzlethelyiseg. nem vedenda 

Ib: Jegenye u. 36-40.:Jelenleg epUla F+I-es ismeretlen tevekenyseg 
Ie: Jegenye u. 36-40.:Jelenleg epUla F-es Uzlethelyisegek nem vedend6 

2: Jegenye u. 30-34.: Ures terUlet, kakeritessel. Raktarozas nem vedend6 

3: Jegenye u. 26-28.:irodaepUlet F+2 nappal vedenda 

4: Bihari u. 3S.:autoalkatresz kereskedelem nem vedenda 

5: Bihari u. 33.:NOCADO Kft. szolgaltato telephely nem vedenda 

6: Bihari u. 29.:F+1 lakoepUlet nappal es enel vedenda 

7: Bihari u. 27.:F-es allatorvos nappalvedenda 

8: Szallas u. 30a.:F-es lakoepUlet nappal es ejjel vedenda 

9: Szallas u. lIa.:Lak6haz F+2, f61dszinten a Bihari utea fele neza a lakoszintek nappal es ejjel 
Uzletek vedendaek 

10: Szallas u. lIb. F+3 lakohaz nappal es ejjel vedenda 

11: Szallas u. 11c.:F+2 lak6haz nappal es ejjel vedenda 

12: Szallas u. 13/a.:F-es lakohaz nappal es enel vedenda 
13: Szallas u. 13/b.:F-es Uzletek nem vedenda 

14: Szalh\s u. 15/a.:F-es Raktar nem vedenda 

15: Szallas u. IS/b.: F-es lak6haz nappal es ejjel vedend6 

16: Szallas u. 17.: epUla epUlet, ismeretlen rendeltetesu 

17-19: Monori u. 2-6.:F-es Uzlethelyisegek nem vedenda 
. __ . . 

6.2 ZANEDELMI KOVETELMENYEK 

A kornyezeti zaj terhe lesi hatarertekeket a 8/2002. (III. 22 .) KoM-EUM egyUttes rendelet a 

zajfornls jeUege es a terUleti funkci6 fiiggvenyeben tartalmazza, a kiivetkezok szerint: 

7. tAblazat: 
I. szamu melleklet a 8/2002. (III. 22.) KiiM-EUM egyUttes rendelethez 
Ozemi letesftmenyektal szarmazo zaj terhelesi hatarertekei zajt61 veclenda terUleteken 

..-

Sor- Hatarertek (L TH) az LAM megitelesi szintre 
szam Zajt61 vedend6 terUlet (dS) 

nappal 6-22 6ra eiiel 22-6 6ra 
I. Udi.iloterUlet, gy6gyhely, egeszsegUgyi terUlet, vedett 45 35 

termeszeti terUlet kijelolt resze 
2. Lak6teriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeru 50 40 

beepitesii) 
3. Lak6terUlet (nagyvarosias beepftesii), vegyes terUlet 55 45 
4. Gazda_sagi terUlet es kU l6nl~ges terUle~ __ 60 50 

18 



Bp. X . MONORI lrT - SzALLA.S u. - BIHAR! u. -JEGENYE u. SzT - K ORNYEZETVEDELM! FE1EZET SENEX Kft. 081 19 

8. tab lazat: 
3. szamu melh~kl et a 8/2002. (Ill. 22.) KoM-EiiM egyiittes rendelethez 

A kozlekedestol szarmazo zaj terhelesi hatarertekei zajtol vedendo terlileteken 

Hatarertek (LTH) az LAM,k6 megitelesi szintre 
(dB) 

Sor- Zajtol vedendo terillet adill6-. kiszolga lo iIt; 
szam lakoepilletek es atmeno forgalom 

k6zintezmenyek nelkUli lit menten 
k6z6tti forgalomt61 
elzart terUieteken; 
pihenesre kijel61t 

k6zterilleteken 

nappal ejjel nappal ejjel 
6-22 ora 22-6 ora 6-226ra 22-6 ora 

I. Udaleteralet, gyogyhely, 45 35 50 40 
egeszsegUgyi tera let, 
vedett termeszeti terUiet 
kijelOlt resze 

2. LakoterUlet (kisvarosias, 50 40 55 45 
kertvarosias, falusias, 
telepszerG beepitesG) 

3. Lak6terUiet (nagyvarosias 55 45 60 50 
beepit';sG), vegyes terillet 

4. Gazdasagi terUlet es 60 50 65 55 
kUI6nleges terUlet 

A "zajtol vedendii terUiet" meghatarozasa tekinteteben: 

- az L4 jelii terU let a 2. sorszam ala; 

- az I jelii terUlet a 3. sorszam a la; 

- az M jelii terUiet a 4. sorszam ala tartozik. 

gyiijtout; 
osszekOtout; 

bek6tout; egyeb 
k6zut; vasuti 

meHekvonal Os 
palyaudvara; repa-

Ioter, iHetve 
heli kop-

terallomas, -leszal-
16hely men ten 

nappal ejjel 
6-22 ora 22-6 ora 

55 45 

60 50 

65 55 

65 55 

6.3 A TERVEZESI TERULET ZAJTERHELESENEK VIZSGALATA ES ERTEKELESE 

6.3.1 A kozuti kozlekedes zajhatasanak vizsgalata 

autopalya; autout; 
I. rendG foilt; II. 

rendu fOut; 
aut6busz-

palyaudvar; vasuti 
rovonal es palya-
udvara; repUloter, 
iHetve helikopter-
al lomas, -leszaI16-

hely menten 
nappal ejjel 

6-22 ora 22-6 ora 
60 50 

65 55 

65 55 

65 55 

A mereseket az MSZ \8\50-\ es az MSZ \3-\83-\ szerint vegeztUk. A meressel az LAeq 

egyenertekii es az LA95 95 %-os A-hangnyomasszinteket hataroztuk meg. 

A zajmeresekkel egyidejiileg forgalomszamlalast is vegeztiink, a jarmuveket az ur 2-

1.302:2003 szerint i haromjarmukategoriaba soroltuk. 

A meres i ponto kat a Z2 abra mutatja. 

MegjegyezzUk, hogya Monori es a Jegenye utcakban jelenleg, a forgalomtere les es az 

epitkezesek miatt nem lehet jellemzii kozlekedesi zajt memi. 
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Kl jelii meresi pont: Bihari utca 16/0. 
9. tibliizat: A Bihari u. 16/a. SZ. epUiet homlokzata elott 2 m-re, az lit k6zepvonal:H61 5,5 m-re. 

Datum Idopont L Aeq L A95 I. jmkat II. jmkat Ill. jmkat Villamos 

dB dB db/ora db/ora db/ora db/ora 

08.11.08. 13:00-13:30 70,9 56 497 8 3 1 1 

K2 jelii meresi pont: Szullus utca 
10. tabhizat: A Szallas u. 34. SZ. lakoepUlet elott 2 m-re, az tit k6zepvonalat61 4m-re 

Datum Id6pont LAeq LA95 I. jmkat II. jmkat III. jmkat 
dB dB db/ora db/ora db/ora 

11.08. 14:40- 15: I 0 71,0 52 493 21 17 

Hi jelii meresi pont: Fokos utca 
II. tiblazat: A Fokos utea 10. SZ. lak6epUIet elott a homlokzatt61 2m-re, kis forgalom mellett. A meres 
a k6rnyezet "hatterterhelesere" jellemzo 

Datum Idopont L Aeq LA95 I. jmkat II. jmkat Ill. jmkat 

dB dB db/ora db/ora db/ora 
11.08. 13 :50-14: 10 56,9 44,5 26 - -

A je1enleg mert zajszinteket a korabban lefrt helyzet (forgalomtereles, epftkezesek) miatt csak 

az eppen aktwllis forga lomra tekinthetjiik jellemz6nek, ezert a meresi eredmenyeket az 

alabbiak szerint i szamftas "kalibralasara" hasznaljuk. 

A rendelkezesre a llo adok alapjan a tervezesi teriiletet kornyez6 utak tavlati forgalmi adatai 

( CSllcsoraban): 

- Bihari utca: 

- Szallas utca: 

- Monori utca: 

- Jegenye utca: 

1000 Ej/ora 

766 Ej/6ra 

290 Ej/6ra 

322 Ej/6ra. 

A koztiti kozlekedes me llett a Bihari utcaban napkozben (6-180) 14 db/o, este (18-220) 

8 db/6 es eliel 3 db/6 villamoselhaladassal szamo lunk. 

Ezekkel a forgalm i adatokkal, a 25/2004. (XII . 20.) KvVM rendelet 2. SZ. melleklete szerint, 

IMMI 6.3 zajszamfto program alkalmazasaval hataroztuk meg a vizsgalt terlilet es kornyezete 

kozlekedesi eredetii zajterheleset. 

Megjegyezziik, hogy a szamftasmil (mas munka adatai alapjan) figyelembe vettiik a K6banyai 

lit es a Mazsa utca zajkibocsatasat is. 

A napkozben - este - eliel id6szakokra jellemzo zajterkepeket 4 m magassagban a 

kesobbiekben bemutatott Z3 - Z4 - Z5 abrak mutatjak. 
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A tervezesi terilleten leva ket vedendo epUlet: a Szallas utca 32 - 34. sz. meglevo lakoepillet 

es a Monori utcaban jelenleg epillo szallasepillet I. emeleti homlokzatat ero kozlekedesi 

zajterhelest a 12. tablazat mutatja. 

12. tablazat: A vedend6 epilletek homlokzatanak k6zlekedesi eredetu zajterhelese 

LAc dB 
Homlokzat Napkozben Este Nappal Ejjel 

6 - 18 ora 18 - 22 ora 6 - 22 ora 22 - 6 ora 
Monori utea 1- 3. sz. uionnan e iilii epiilet 

Monori u. (Szallas 
66 63 65 57 

utca kozeleben) 
Monori utca 

63 60 62 54 
(k6zepen) 
Jegenye u. 63 60 62 54 
Szallas u. 67 65 67 58 

Szallas utea 32 - 34. lakoe Jiilet 
Szallas u. 68 65 67 59 
Bihari utca 72 70 72 65 

Bihari utea 16/b sz. VPOP irodahaz 
Bihari utca I 69 I 67 I 69 I 62 

13. tablazat: 4. szamu melleklet a 8/2002. (III. 2.) K6M-EilM egyilttes rendelethez, A zaj terhelesi 
hatarertekei epilletek zajt61 vedend6 helyisegeiben 

Sor- Hatarertek (LTH) az LAM megiteJesi szintre 
szam Zajt61 vedend5 helyiseg (dID 

nappal 6-22 6ra I ejjel 22-6 6ra 
I. K6rtermek es betegszobak 35 I 30 
2. K6rhazak. rendelointezetek kezelo- es mutohelyiseaei 35 
3. Egyeb orvosi rendela- es kezel5helyisegek 40 
4. Tantermek, elaad6- es foglalkoztat6 termek b6lcs5dekben, 40 

6vodakban es oktatasi intezmenyekben; tiles- es 
targyal6termek; k6nyvtari olvas6terrnek; tanari szoba.k; 
intezmenyek akusztikai szempontb61 igenyes irodahelyisegei 

5. Lak6szobak lakasokban, szocialis otthonokban, UdUl6kben 40 30 
6. Lak6szobak szallod"kban, panzi6kban, munkasszall6kban, 45 35 

diakotthonokban, ildUl6hazakban 
7. Etkez5konyha, etkez5helyiseg lakasokban 45 
8. Szallodak. panzi6k, UdUl6k. szocialis otthonok, 50 

munkasszall6k es diakotthonok k6z6s helyisegei 
9. Ettermek, eszpressz6k 55 
10. Kereskedelmi, vendeglM6 epUlet elad6terei, illetve 60 

vendeglat6 helyisegei; var6termek; intezmenyek akusztikai 
szempontb61 kevesbe igenyes helyisegei 

6.3.2 A kozuti kozlekedestiiI szarmazo zajterheles ertekelese 

A kozuti kozlekedesre a 2. fejezetben kozolt hatarertekek a 8/2002. (III. 22.) KoM-EilM 

egyilttes rendelet 3. § (2) bekezdese szerint uj tervezesii vagy megvaltozott 

terUletfelhasznalasu terUleteken, vagy uj kozlekedesi zajforras letesftese eseten ervenyesek. 
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Megh!v6 kozlekedesi utvonal korszerusitese, utkapacitas b6vitese eseten a (4) bekezdes 

szerint 

- teljesiteni kell a hatarertekeket, ha a valtozast rnegel6z6en a hatarertekek teljesUltek, 

illetve 

- ha a valtozast rnegel6z6en hatarertek-tullepes volt, akkor a valtozast rnegel6z6 

zajterhelest kell kovetelrnenynek tekinten i. 

A jelen szabaIyozasi terv altaI erintett terUleten a terUletfelhasznalas nern valtozik, es a 

rendelet szerinti "uj tervezesu terUletr61" sern beszelhetUnk, igy a vizsgalt terUleten a 

kozlekedesre vonatkoz6 zajterhelt~si hatarertekeket kotelez6 ervennyel nern kell alkalrnazni, 

ezeket csak tajekoztat6 jelleggel vesszuk figyelernbe az erteke lesnel. 

6.3.2.1 Monori utea 1-3. sz. alatti ujonnan epii[if epiilet 

A korabban is rneglev6 epUlet atalakitasaval a rnasodik erne let kozeps6, Monori utcai 

szarnyaban az utcara is nez6 szallodai szobakat letesitenek. 

Ezek hornlokzata el6tt a varhat6 zajterheles a Z I tablazat szerint LAMnappal = 62 dB, LAMejje l 

= 54 dB. 

IntezrnenyterUleten, kiszolgal6 ut rnenten az ilj helyzetre ervenyes Oelen esetben tajekoztat6 

jeliegii) hatarertekek LTH nappal = 60 dB, ejjel = 50 dB. 

A szallodai hornlokzat varhat6 zajterhelese nagyobb a tajekoztat6 jellegu hatarertekeknel, 

ezert a szallodai szobak utcai nyilaszar6inak kivalasztasanal figyelrnet kell forditan i a 

vedend6 helyisegek zajvedelrnere. 

Olyan hangszigete/esfi nyiftiszar6kat kell alkalmazni, amelyekkel a belteri zajterhe/esi 

hattirertekek (a vonatkoz6 rendelet 4. sz. melleklete 6. sora szerint: nappal 45 dB, 

ejjel 35 dB) teljesiilnek. 

Az eplilet egyeb helyisegei (pI. irodak) zajvedelrne tekinteteben a Szallas utcai hornlokzat a 

kritikus. Itt a hornlokzat hangszigetelesi kovetelrnenyet a helyisegek tervezett funkci6ja 

fliggvenyeben kell figyelernbe venni. 

6.3.2.2 Sztilftis utea 32-34. sz. alaUi lakMpiilet 
A rneglev6 epUlet vedend6 helyisegeinek zajterhelese: 

- a Bihari utcai hornlokzaton LAMnappal = 72 dB, LAMejjel = 65 dB; 

- a Szallas utcai hornlokzaton LAMnappal = 67 dB, LAMejjel = 59 dB. 

Intezrnenyterlileten, gyujtMt es II . rendu fOut rnenten is az ilj helyzetre ervenyes Oelen 
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esetben tajekoztata jellegii) hatan!rtekek LTH nappal = 65 dB, eljel = 55 dB. 

A lakasok homlokzatainak zajterhelese kUlonosen eljel nagyobb a tajekoztat6 je llegii 

hatarerteknel. 

A laktisok zajvMelmet az epillet homlokzattit is erinto felujittisakor lehet majd megoldani. 

(A zajvedelem megval6sftasa - meglev6 helyzetr61 leven sz6 - nem a jelen szabalyozasi terv 

fe ladata.) 

6.3.2.3 Bihari utca 161b sz. alatfi VPOP irodahtiz 

A kozlekedest61 sziirmaz6 nappali LAM = 69 dB zajterheles mellett a zajvMelmi szempontbOl 

fokozottan vMendo irodtik megfelelo zajvMelmet az epillet homlokzattit is erinto 

felujittisakor lehet majd megoldani. 

(A zajvedelem megval6sftasa - meglev6 helyzetr61 leven sz6 - nem a jelen szabalyoziisi terv 

feladata.) 

6.3.3 Az iizemi eredetii zajhatiisok vizsgalata 

A tervezesi terilleten it!vo ilzemi it!tesitmenyek zajkibocstittisa a hattirola utak tuloldaltin 

it!vo terilleteken egytiltaltin nem eszlelhetif, fgy nem merhet6. 

A tervezesi terilleten az "ilzemi" jel/egii tevekenysegt61 sziirmaz6 zajokr61 a k6vetkez6ket 

iillapftottuk meg: 

- A tervezesi terUlet legnagyobb n!szen most alakftjiik ki a leend6 Uzleteket es a 

hozziijuk tartoz6 raktiirakat. A jelenleg is muk6d6 raktiir, ill. Uzlethelyisegeket 

jellemz6en szemelygepkocsival kozelitik meg. 

Az Uzemi terUleteken (a telken belUli) jiirmiimozgiisok (a vonatkoz6 zajvedelmi 

el6friisok szerint ezeket Uzemi zajforriisnak kell tekinteni) a megfigyelesUnk szerint a 

vedend6 epUleteknel nem okoznak sziimottev6 zajterhelest. 

- A jelenleg is muk6d6 Uzemi letesftmenyeknel gep i eredetU zajkiboesiitiis nem 

tapasztalhat6. A fent iek alapjiin az Uzemi zajforriisokt61 sziirmaz6 zajterheles miiszeres 

meresenek jelenleg nines ertelme. 
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Megallapfthatjuk, hogy a tervezes i terUleten az Uzemi zajforrasok jelenleg nem okoznak 

problemat. A jelenlegi es az ujonnan letesUI6 vedend6 letesftmenyek zajvedelme erdekeben a 

tervezesi terUleten esetlegesen tervezett lizemi zajforrasokra a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 10. § szerint zajkibocsatasi hatarerteket keH kerni a kornyezetvede lmi hat6sagt6 1. 

A zajkibocsatasi hatarerteket a hat6sag ugy allapftja meg, hogy adott vMendff he/yen 

valamennyi iizemi zajfomis egyiittes hattisat tekintve teljesiiljenek a zajterhelesi 

hattirertekek, azaz a vizsgalt intezmenyterUletre a 8/2002. (Ill. 22.) KoM-EUM egyUttes 

rende let l. sz. melleklete 3. sora szerint meghatarozott LTH nappa/ = 55 dB, ejje/ = 45 dB 

hatarertekek. 

6.4 REZGESVEDELEM 

A tervezesi terUleten nines olyan tevekenyseg, gep, berendezes, amely a terUleten vagy a 

kornyezeteben szamottev6 rezgeshatast okozna. 

A tervezesi terUlet kornyezeteben egyedUI a kozlekedes tekinthet6 kornyezet i rezgesforrasnak, 

az ett61 szarmaz6 rezges azonban a terUiet epUleteinel gyakorlatilag nem eszlelhet6 . 

6.5 OSSZEFOGLALAs 

A Budapest X. ker., Monori u. - Szallas u. - Bihar i u. - Jegenye u. - Bihar i ut altai hataro lt 

terUiet zajvedelmi szempontb61 a 8/2002. (Il l. 22.) KoM-EUM egyUttes rendelet szerinti 

"vegyes" terUlet, ahol a zajterhelesi haterertek: 

- Uzemi zajforrasokra: nappal55 dB, ejjel45 dB 

- kozlekedesi zajforrasokra: 

Szallas u., Bihari u. menten: nappal65 dB, ejjel 55 dB 

Monori u., Jegenye u. menten: nappal60 dB, ejjel50 dB. 

A tervezesi terlilet kornyezeteben lev6 terUletek a 8/2002. (Ill. 22.) KoM-EUM e. rendelet 

szerint: 

- a Monori U., Szalhis u. (egy resze) es a Bihar i u. tuloldalan "gazdasagi" terUietek, 

- a Szallas u. Bihari utcahoz kozeli reszen "kertvarosias" lak6terUlet, 

- a Jegenye u. tuloldalan "vegyes" terUiet. 

A tervezesi terU leten nem ke letkezik o lyan zaj vagy rezges, ami a zajt61 vedend6 

kornyezetben szamottev6 zaj-, iHetve rezgesterhelest okozna. 
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A tervezesi terUletet a kornyezeteb61 Uzemi eredetli zaj- vagy rezgesterheles nem eri. 

A tervezesi terUleten a vedend6 epUleteket er6 kozlekedesi eredetii zajterheles 

- a Bihari u. es a Szallas u. menten jelent6s, de 

- a Monori utcaban letesU I6 szallodanal is zaj vede lmi intezkedeseket igenyel. 

6.6 JAVASLAT A SZABALYOZASI ELOiRASOKRA 

A tervezesi terUleten zajt61 vedendo epUlet, illetve Uzemi zajforras engedelyezesi terveben 

zajvedelmi szamftassal alatamasztott szaktervi munkareszben - a szUkseges vedelmi 

intezkedesek meghatarozasaval- igazo lni kell a zajvedelmi kovetelmenyek teljesUleset. 

A tervezesi terU leten, a vedendo homlokzatok elott, valamennyi Uzemi zajfornist61 egyUttesen 

szarmaz6 zajterheles tekinteteben a 8/2002. (III. 22.) KoM-EUM egyUttes rendelet I. sz. 

me llekletenek 3. sora szerinti zajterhe lesi hatarertekeknek kell teljesUln iUk. 

A terUleten letesUI6 Uzemi zajforrasok zajkibocsatasa tekinteteben a 8/2002. (III. 22.) KoM

EUM egyUttes rende let I. sz. melleklete szerinti zajterhe lesi hatarertekeket 

- a Monori u., Szallas u. (egy resze) es a Bihari u. tuloldalan a "gazdasagi" terU letre 

- a Szallas u. Bihari utcahoz kozeli reszen a "kertvarosias" terUletre, 

- a Jegenye u. tulolda lan a "vegyes" terUletre meghatarozottak szerint kell te ljes iten i. 

A tervezesi terUleten letesiilo zajt61 vedend6 epiiletek, illetve a meglev6 zajt61 vedend6 

epii letek b6vitese, a homlokzat i szerkezetet is erint6 fe luj itasa eseten a vedend6 

helyisegekben, a kozlekedest6 1 szarmaz6 zajterhelesre a 8/2002. (III. 22.) KoM-EiiM e. 

rendelet 4. sz. melleklete szerinti (a helyiseg hasznalati m6djanak megfelel6) belteri 

zajterhelesi hatarertekeket kell teljesiten i. 
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Elad6 

Ephone Magyarorszag Kit. 

6724 Szeged. Kalvaria sgt. 87. I ep. 1. em. 

Tel.: 1222 Fax: 06-11445-0100 

Szamlaszam: 11735005-29909331 

Adoszam: 13680530-2-06 

Filetes modja 

atutalas 

Irany 

Magyarorszag 

Teljes;tes 

20 11 -01-09 

Magyarorszag kek szamok (0640) 

Magyarorszag mobil 

Romania 

6SSZESEN 

EP-2011-14569 

Kelt 

2011-01-01 

Forgalmi id6szak: 

Idotartam 

(p:mp) 

849:28 

11 :45 

13:15 

04:07 

878:35 

Vev6 

KASIB Merntiki Manager Iroda Kit. 

1183 Budapest. Glloi ut 455. (HUN) 

Ogyfelszam: 551588 

Adoszam: 22799894-2-43 

Flz. hatarido 

2011-01-09 

Peldany 

1. 

2010-12-01 --- 2010-12-31 

Netto Hlvasok 

ogy •• gAr szama 

3.92 Ft 337 

5,76 Ft 5 

23,92 Ft 11 

4,88 FI 

354 

Statusl 

Eredeti 

AFA 

25% 

25% 

25% 

25% 

SZAMLA 

Sorszam 

EP-2011-14569 

Netto osszesen 

3329,91 Ft 

67,68 Ft 

316,94 Ft 

20,09 Ft 

3734,62 Ft 

·6sszo.on: 3 734,62 Ft 

AFA (25%): 933,65 Ft 

Flzotondo: 4 868,00 Ft 

azal negyozor·hatszazhatvannyolc lorlnt 

A fenti szolgaltatasok ••• ahol maskent nem jeloltok -- az SZJ 64.20.12 tevekenysegi Korbe esnek. A szamla digitalis alalrassal 

keszOlt emberi beavatkoz8S nalkOI az Ephone Magyarorszag Kft. automatikus szamlazQ rendszerevel, 2 peldanyban. 

Alairas nelkOI hiteles. Tajekoztatjuk, hogy kesedelmes fizetes eseten jogunkban all a jegybanki alapkamat ketszereset felszamitani 

kesedelmi kamatkemt. A szamla tov:ftbbitott 5zolgaltatast tartalmaz! 
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Z2. libra 

Budapest X. ker. Monori utea - Szallas utea - Bihari utea - Jegenye utea 

Szabidyozasi terv, Helyszlnrajz 

53 
55 

yl 

Z2 abra 

• 57b 

'oc. 
'''6 

59 

.T~.Tv. 
'l>9" 

'is, .. 
< 

-
~ 

6163 

655500 655600 655700 xl m 655900 

IMMI6.3.1 

SENEX Kfl. 08/ 19 
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Z3. abra 

Budapest X. ker. Monori utea - Sza ttas utea - Bihari utea - Jegenye utea c::J SzabalyoZ8si terv, Zajte rhehl!s, napkozben (6 - 18 6ra) 

yl 

IMMI B.3. 1 

55 • 57b 59 

% '.;, 
'", 
~7 

v", 

v" '<>: 
'I> 
~ 

• 

6163 65 67 

'). 

> .. - 35 
>35- 40 
>40- 45 
>45 - 50 
>50- 55 .,., q<'f "1"> ~ ,,' ", I ~ >5.'5 - 60 I I I I II 

>65 - 70 
>70- 75 
>15 - 80 
>60- .. 

655700 ,1 m 
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Z4. abra 

Budapest X. kef. Manari utea - Szallas utea - Bihari utea - Jegenye utea E:J Szabalyozasl teIV, Zajterheles, este (18 - 22 6,a) 

yl 

IMMI 6.3.1 

> .. - 35 
>35- 40 
>40 -4 5 
>45 - 50 

55 • 
'& 0, 

57b 59 

"6 
'" "'. 

qV9'~~ 
~ 
~ 

• 

6163 65 67 

'], 

>50- 55 41\ ~ . iJ> ... ~ 
>55- 60 I I I I i~1 I 11 iii I 1 I I Iii r I 

.>60- 65 655600 655700 x I m 655900 
>65 - 70 
>71)- 15 
>7 5- 80 
>80- . 
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ZS. abra 

Budapest X. ker. Manari utea - Szalias utea - Bihari utea - Jegenye utea EJ Szabalyozasi terv, Zajterheles. ejjel (22 - 6 6ra) 

yf 

IMMI 6.3. 1 

> . . - 35 
>35-4 0 

55 • 57b 59 

0-c, 
'% 
'''' ;'? 

"'. ". >Vr, 

" 

• 

6163 65 67 

']. 

>40- 45 ~ ~ 
>50- 55 i ii I i i i 1 > 45 - 50 I ~?f!f 'J.'?>, , , I ' , , , , " I" , , 
>55- 60 655600 
>60- 65 
>65- 7 0 
>70- 75 
>75- 90 
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7 MELLEKLETEK 

1. MELLEKLET A TTEKfNTO TERKEP 

2. MELLEKLET V AZLA TOS HELYSZfNRAJZ 

3 . MELLEKLET Foy AROSI SZAsALYOzAsl KERETTERY KIYONATA 
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1. melleklet Atnezeti +0. .. 1TO' ..... 

A vizsgalt teriilet elhelyezkedese 
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--BUDAPEST FOvAROS ONKORMANYZATA 
FOPOLGARMESTERI HIVATAL 

FOVAROSISZABALYOzASIKERETTERV 

H'~~zi "am: 3842514,3842814,3842513 

4611998 (X. 15.) FOV. KGY. SZ. RENDELET 1. melleklet 
1:4 000 MERETARANYU TERVKIVONAT 1. aldal 

A 1'~ihalArok 1;ji\ioztaI6 Jel1e90,i. Hivalalos he~lnnilat m. alapIM<epet. Fo~hiv.101 ad~. 
Je~n IOrvI<ivonal a h~os FSZKT terlnformatil<ai nyilvlmIMasl .. ndszer;ben ieszOlt. 
A megje~lt IOllilet meglal8lhalO az FSZKT 1.52 meH!kletenek 49 sz. szelvenyen is. 

BelI/ln)e1 
A meg~t teri»elre vonatkoz6 el6lrAsok az BIAbbIai: 
t: Intazm&rlyleriiel811KSZ 40.S: Vegyes: TelepiileskOzponU As ~OlponU teiUeltlk BVKSZ 36-38.§ 












