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BEVEZETŐ - A TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉSI 
TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE. 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a „Duna 

folyam – kerület határ – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési 

Szabályzatának elkészítésére (KÉSZ-2)”, melynek nyertese a C.D.C. Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó Kft. 

lett. A Szentimreváros és Gellérthegy városrészekre készülő Kerületi Építési Szabályzat készítése folyamatban van, a 

belső egyeztetések zajlanak. 

Ugyanakkor a Kormány „az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyílvánításáról” szóló 98/2017. (IV.27.) Korm. 

rendelet 2. melléklet 12. pontja alapján kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az „Országos Sportegészségügyi 

Intézet: Az ingatlan teljes felújítása, fejlesztése és komfortosítása; fekvő- és járóbeteg-szakellátó funkcióra való 

alkalmassá tétel; orvostechnikai- és korházi informatikai fejlesztések” beruházást, mely a 4618/6 hrsz. telket érinti. 

  

 

 

1.1. ábra: A KÉSZ-26 tervezési 

területe és elhelyezkedése 
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A korábban elindított Kerületi Építési Szabályzat területileg tartalmazza az érintett területet, azonban a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében más eljárási szabályok érvényesek. Ennek 

megfelelően a területre külön dokumentáció elkészítése vált szükségessé. Ezért Budapest Főváros XI. kerület 

Újbuda Önkormányzata a Budapest, XI. kerület, Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – Karolina út által határolt 

területre határozta meg a Sportkórház (OSEI) kerületi építési szabályzatának (KÉSZ-26) tervezési területét, mivel ez 

a tömb tartalmazza az érintett 4618/6 hrsz. telket. 

A KÉSZ-26 egyeztetése előre láthatóan korábban megtörténik, mint a KÉSZ-2-é, azonban az elfogadás után 

tartalmilag beépül a Szentimreváros és a Gellérthegy városrészekre készülő egységes Kerületi Építési Szabályzatba. 

Az eljárás egyeztetésének meghatározása 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretén belül történik a 

településrendezési eszköz egyeztetése: 

„ (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása 

miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet 

következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt 

indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen beruházás 

megvalósítása miatt indokolt.” 
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1.1. A TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA. 

 A településrendezési eszközök és ezen belül a kerületi építési szabályzat helye 1.1.1.
a tervrendszerben. 

Az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályai a területrendezésről és 

területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) határozza meg. A településfejlesztési és 

településrendezési feladatokról pedig az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szól.  

 

2.1 . ábra: Tervhierarchia 

(saját készítésű árba) 

A rendezési és fejlesztési típusú tervek különböző szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatait, (illetve a 

kerületi építési szabályzat helyét ebben a tervrendszerben) a 2.1. ábra mutatja be. Minden alacsonyabb szintű terv 

a célrendszerét a felette álló – magasabb szintű – terv célrendszerét figyelembe véve, azokhoz igazítva alakítja, így 

az alacsonyabb szintű tervek egyre részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat, 

javaslatokat.  
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 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata. 1.1.2.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – többször módosított – 1996. évi XXI. törvény szerint a 

területrendezés feladata különösen „a környezeti adottságok feltárása és értékelése; a környezet terhelését, 

terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok 

területi szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal összhangban történő – megállapítása, az 

országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok összehangolása.” 

A Főváros (és ennek megfeleően Újbuda) vonatkozásában a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvényben szereplő részek közül az alábbi területrendezési 

terveket kell figyelembe venni: 

• Országos Területrendezési Terv (OTrT), 

• Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT). 

 

Mivel a KÉSZ készítése során a Fővárosi Településszerkezeti Terv módosítása nem tervezett, ezért a 

területrendezést tervekkel való összefüggés vizsgálata nem szükséges, s ezt az anyag nem tartalmazza. 

 Településrendezési tervi előzmények vizsgálata. 1.1.3.

A megváltozott jogszabályi háttér szükségessé tette Budapest új Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros 

Rendezési Szabályzatának (FRSZ) elkészítését a főváros teljes közigazgatási területére. Budapest esetében az új TSZT 

(a rendezési szabályzattal együtt) nem csak a korábban hatályos TSZT-t váltotta fel, hanem az egységes fővárosi 

szabályozást biztosító FSZKT-t és a BVKSZ-t is. 

AZ 50/2015. (I.28) Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott 

FRSZ az Étv.-ben rögzített követelmények és a főváros 2013 áprilisában elfogadott új hosszú távú városfejlesztési 

koncepciójában (Budapest 2030) lefektetett célok teljesítése érdekében határoz meg egyes jellemzőket és 

paramétereket, amelyeket a kerületi szabályozás során figyelembe kell venni. 

2016-2017 során a Főváros elvégezte a TSZT és az FRSZ felülvizsgálatát. 2017. december 6.-án a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadta a felülvizsgálat során bekerült módosításokat és korrekciókat, az alábbiak szerint: 

• Budapest Főváros Településszerkezeti Terve – 1651/2017 (XII.6.) Főv. Kgy. határozat, 

• Budapest Főváros Rendezési Szabályzata – 48/2017 (XII.20.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 5/2015. 

(II.16.) Főv. Kgy. rendelet. 

 A dokumentációban változásoknak megfelelő hatályos állapot kerül bemutatásra és elemzésre. 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT 2017). 

A TSZT az Étv. 2. és 10. § alapján a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok figyelembe vételével 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait. Ennek megfelelően rögzíti: 

• az egyes településrészek felhasználási módját (tervezett területfelhasználási egységeit), 

• a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 

meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 
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1.melléklet - Területfelhasználás 

 

 
Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület 

 
Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület 

 

2.2. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, Szerkezeti 

Tervlap - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 

A Sportkórházat is tartalmazó tömb (tervezési terület) két területfelhasználási egységet is érint. A kórház Vi-1 

intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület, míg a tömb déli része Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú 

beépítésű lakóterület területfelhasználási egységbe tartozik. 

TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK 

Vi-1 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület 

A területfelhasználási egységbe a jelentős közlekedési nyomvonalak mentén elhelyezkedő területek 

tartoznak, ahol az irodafunkció meghatározó, de ezek a területek részt vesznek a lakosság ellátásában, 

kiszolgálásában is. A szerkezeti elhelyezkedés miatt lakófunkciót is lehet létesíteni ezeken a területeken, a 

KÉSZ-ben meghatározott módon, de csak ott, ahol a lakófunkciót jelentős környezeti hatás nem zavarja. A 

területet az OTÉK-ban lehetővé tett funkcionális sokszínűség jellemzi, nem korlátozódik meghatározott 

intézményi körre. Beépítési sűrűsége magas, megközelíti a városközponti területekét. Ahol átalakuló, 

funkcióváltó területeket is érintenek, ott zöldterülettel együtt, vagy jelentősebb zöldfelületi mértékkel kell 

kialakítani. Bár nem jelentenek kiemelt központi helyszíneket, legnagyobb beépítési sűrűségük 3,0 – 5,75 

közötti érték lehet, mivel lehatárolásuk általában területileg korlátozottabb. A zöldfelületi intenzitás 

megtartása és javítása érdekében a területfelhasználási egységekre vonatkozóan 10% a legkisebb zöldfelületi 

átlagérték. 

Lk-1 

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület 

A területfelhasználási egységbe az egyes telektömböt túlnyomóan keretező beépítéssel rendelkező 

lakóterületek tartoznak, amelyek általában 3-4 szintesek, és azok is, amelyek alacsonyabb magasságú 

beépítéssel rendelkeznek, de a beépítési mérték meghaladja a 30%-ot. Ez a típusú területfelhasználás a 

belváros kivételével gyakorlatilag a főváros minden kerületében megtalálható. Új fejlesztésű lakóterületek 

esetében is javasolt alkalmazása, mert a városias megjelenés mellett a zöldfelületi arány is kedvező. A TSZT a 

beépítési sűrűséget 1,25-2,75 közötti értékben határozza meg. 
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2.melléklet – Közlekedési infrastruktúra 

 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

Meglévő Tervezett  

 
II. rendű főút 

KÖu-3 övezetek 

nyomvonalai 

meglévő elemek: 

Karolina út 

 

Településszerkezeti 

jelentőségű 

kerékpáros 

infrastruktúra 

nyomvonala 

tervezett elemek: 

A Karolina úton 

2.3. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, Közlekedési 

infrastruktúra - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 

 

 

3.a.melléklet – Az épített környezet értékeinek védelme 

 

A TSZT tervlapja elsősorban az örökségvédelemmel kapcsolatos 

elemeket jelöli, műemlékek telkét és a műemlékek környezet 

területét, a fővárosi rendelet által védett épületeket és 

épületegyütteseket, régészeti területeket.  

A tervezési terület a tervlap alapján nyilvántartott régészeti 

lelőhely területével érintett. Azonban nem része a világörökségi 

területnek, se annak védőterületének. Műemlék, fővárosi, vagy 

kerületi védelem alatt álló épített érték nincs a területen. 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

 

2.4. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, 

Az épített környezet értékeinek védelme - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 
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3.b.melléklet – Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 

 

A TSZT megállapítása alapján az OTÉK-ban meghatározott 

magassági értékek nem kellően differenciáltak, ezért a TSZT-ben a 

magassági szabályozást igénylő területek és az ezekre vonatkozó 

magasság-szabályozási elvek, elvárások meghatározásra. kerültek 

A tervezési területet azonban a tervlap elemi nem érintik. A 

területen magasház vagy toronyház nem helyezhető el, valamint 

párkánymagassági szabályozási terület sincs rajta (csak a 

szomszédságában). 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

 

2.5. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, 

Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi 

lehatárolása - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 

 

 

4.melléklet – Zöldfelület-, táj- és természetvédelem 

 

A tervlap elsősorban a táj- és természetvédelemmel kapcsolatos 

más jogszabályokkal érvényesülő elemeket, s ezen felül egyéb tervi 

elemeket tartalmaz. A szabályozás során a más jogszabállyal 

érvényesülő elemeket a KÉSZ védelmeket, kötelezettségeket és 

korlátozásokat tartalmazó tervlapján szükséges ábrázolni. 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEK 

 
Településképvédelmi jelentőségű meglévő/tervezett fasor 

2.6. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, 

Zöldfelület-, táj- és természetvédelem - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 
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5.melléklet – Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

 

A tervlap jellemzően a környezetvédelemmel kapcsolatos más 

jogszabállyal érvényesülő elemeket, valamint ezen felül egyéb 

korlátozással érintett tervi elemeket tartalmaz. A szabályozás során 

a más jogszabállyal érvényesülő elemeket a KÉSZ védelmeket, 

kötelezettségeket és korlátozásokat tartalmazó tervlapján szükséges 

ábrázolni, azonban ilyennel a tervezési terület nem érintett. 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

TERVI ELEMEK – korlátozással érintett területek: 

 
Kibocsátás-csökkentési zóna 

2.7. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, 

Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek - 

részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 

 

6.melléklet – Védelmi, korlátozási területek 

 

A tervlap elsősorban a főhálózati közmű és közlekedési 

infrastruktúrák nyomvonalait, pontosabban azok védőövezeteit 

tartalmazza. Ezen felül ábrázolásra került a nagyvízi meder 

területe (Duna és vízgyűjtőterületén), valamint az árvízvédelmi 

védvonalak. A szabályozás során a más jogszabállyal érvényesülő 

elemeket és egyes tervi elemeket, melyekről szintén külön 

jogszabály szól a KÉSZ védelmeket, kötelezettségeket és 

korlátozásokat tartalmazó tervlapján szükséges ábrázolni. 

A tervezési területet azonban a TSZT tervlap elemei nem érintik. 

A tervezési területet és a környezetét érintő elemek: 

MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEK: 
Meglévő Tervezett  

 

Vasútvonalak védőtávolsága 

(253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet alapján) 

2.8. ábra: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, 

Védelmi, korlátozási területek - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve - 2017) 
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Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ). 

Az FRSZ a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az OTÉK, valamint a TSZT 

előírásainak megfelelően: 

• a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, 

• a TSZT-ben meghatározott egyes területek beépítési magasságának korlátozásaival kapcsolatos 

előírásokat, 

• valamint főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges 

területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket határozza meg. 

Az FRSZ a tervek hierarchiájának megfelelően egyes a TSZT-ben meghatározott szabályozandó elemet rendelet 

szinten is rögzítette. 

 

2.9. ábra: Budapest Főváros Rnedezési 

Szabályzata, A területfelhasználási 

egységek beépítési sűrűsége és az 

infrastruktúra elemek tervlap - részlet 

(forrás: Budapest Főváros Rnedezési 

Szabályzata - 2017) 

Az FRSZ elsődleges feladata tehát a TSZT által meghatározott területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének 

megállapítása. 

„Beépítési sűrűség: a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek valamennyi építményszintjének 

összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egységeknek a köztük lévő, településszerkezetet nem 

meghatározó közterületek területével növelt területének viszonyszáma.” (OTÉK) 

Az OTÉK alapján tehát a beépítési sűrűséget minden építményszintet számításba véve kell meghatározni, vagyis a 

BVKSZ szabályaitól eltérően a lakossági tárolók és a gépjárműtárolás területei is figyelembe veendők.  Az FRSZ ezért 

a beépítési sűrűségi értékeket ennek megfelelően állapítja meg, továbbá a parkolást célzó, kizárólag az épületen 

belül elhelyezhető parkoló-területre – a területfelhasználási kategóriának megfelelő – többletértéket számol. 
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Annak érdekében, hogy ez a többletérték kizárólag parkolásra (vagyis garázsok létesítésére) legyen felhasználható, 

a beépítési sűrűséget két tényezővel (értékkel) határozták meg: 

• a területfelhasználási kategória szerint általánosan elhelyezhető funkciók (bsá) érték és, 

• a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló férőhelyek számára igénybe vehető (bsp) terület 

érték. 

A kerületi szabályozás a parkolási többlet értéket tovább szigoríthatja, mind nagyságrendben, mind pedig térben. 

Az FRSZ a tervezési terület jelentős részén a TSZT-vel összhangban határozta meg a Vi-1 és az Lk-1 beépítésre szánt 

területfelhasználási egységet, melyek mérete és a szintterület sűrűség (bs) értékei alapján az alábbi szintterületek 

építhetőek be: 

Területfelhasználási 
egység 

Terület 
mérete (m

2
) 

Bs (m
2
/ m

2
) Bsá (m

2
/ m

2
) Bsp (m

2
/ m

2
) 

Beépíthető szintterület 
(m2) 

Beépíthető szintterület 
(m2) 

Beépíthető szintterület 
(m2) 

Vi-1 122 617,76 
3,00 2,00 1,00 

367 853,28 245 235,52 122 617,76 

Lk-1 27 114,68 
2,25 1,50 0,75 

61 008,03 40 672,02 20 336,01 

 

Az FRSZ ezen felül (a TSZT-vel párhuzamosan) a beépítések magassági szabályozására vonatkozó elemeket, 

rendeleti szinten pedig előírásokat tartalmaz, melyeket a KÉSZ tervezésénél figyelembe kell venni. (FRSZ – 3. 

melléklet) 

A tervezési területet azonban a tervlap elemi nem érintik. A területen magasház vagy toronyház nem helyezhető el, 

valamint párkánymagassági szabályozási területet sem ábrázol a terv. 

 

 

2.10. ábra: : Budapest Főváros Rendezési Szabályzata 3. melléklet – 

Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára 

kijelölt területek (forrás: FRSZ - 2017) 
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Hatályos szabályzatok és szabályozási tervek 

A tervezési terület és környezete vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő szabályzatokat és szabályozási terveket 

a 2.11. ábra mutatja be. A kerület ezen részén még a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 34/2003. (X.21.) 

XI.ÖK. sz. rendelete, Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) a 

jelenleg hatályos településrendezési eszköz, mely övezeti szinten szabályozta az egész kerületet. A területre 

azonban készült részletesebb Kerületi Szabályozási Terv is, melyet a KVSZ módosításaként a 16/2004. (V.25.) XI. ÖK 

rendelettel fogadtak el (KSZT-43), s egységes szerkezetbe a SZM-8 (kiegészítő szabályok)/RM-8 (szabályozási 

tervlap) mellékleteiként épült be a KVSZ-be. 

 

2.11. ábra: Hatályos 

szabályozási tervek a 

terület vonatkozásában 

(saját készítésű árba) 

A KSZT-43 területi hatálya Budapest XI. kerület, Karolina út - Bocskai út - Alsóhegy utca által határolt területre 

terjed ki, ennek csak egy része a OSEI telkének tömbje (jelenlegi tervezési terület). 

 

2.12. ábra: A 

területre 

vonatkozó 

hatályos kerületi 

szabályozási terv 

(a 34/2003. 

(X.21.) XI. ÖK. 

számú rendelet 

RM-8 melléklete) 
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A KVSZ SZM-8 melléklete alapján a legfontosabb kiegészítő rendelkezések a következőek a terület 

vonatkozásában: 

„Építésre vonatkozó általános előírások: 

• A területen építeni csak az adott övezet paramétereinek megfelelően lehet. 

• A területen – ahol a telekméret többszörösen meghaladja a minimális telekméretet - az új épületek 

megépítése fokozatosan, több ütemben történhet a minimális telekméretet legalább kétszeresen 

meghaladó egységekben. Az egyes építési ütemek azonban feleljenek meg jelen szabályozás előírásainak. 

• Az építési helyen teljes területével kívül álló, meglévő épületek tovább nem bővíthetők (sem vízszintes, sem 

függőleges irányban), nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási tevékenység végezhető. Az építési 

helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen belül építhető vissza. 

A terv területének felhasználása 

• A terv területe a Fővárosi Szabályozási Keretterv és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 

besorolása szerint: 

- „L2” jelű lakóterület, ezen belül „L2-XI/Z” (nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület), 

- "I" jelű intézményi terület, ezen belül "I-XI/K2" (közepes intenzitású, vegyes beépítésű 

intézményterület), 

- „K-EÜ” különleges terület, ezen belül „K-EÜ-XI” (egészségügyi intézmények területe) 

Közterületekre vonatkozó előírások 

• A közterület elsősorban a közlekedés biztosítására és a közművek elhelyezésére szolgál. Ezen túlmenően – 

az előzőeket nem zavaróan – elhelyezhető a környezetbe illeszkedő építmény (pad, szobor, kút, növényzet, 

stb.)  

• A közterületeken elhelyezhető minden olyan közmű-műtárgy, amely a terület közművel való ellátására 

szolgál. 

• A közterületek legalább egyik oldalán nagy lombkoronát növelő, a közlekedési szennyeződéseket jól tűrő 

fasort kell telepíteni. 

• A területen a közterületek a Szabályozási tervben foglaltaknak megfelelően alakíthatók ki.  

• Az Alsóhegy utca 2x1 sávban, legalább 6 méter szélességű aszfalt burkolattal és egyoldali járdával 

építendő ki. 

• A területet határoló és felosztó utak és utcák szabályozási kontúrja és szélessége változatlan. 

Közművek 

• A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a 

közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani. 

• A terepszint alatt elhelyezett műtárgyak, támfalak felszín alatti vízelvezetését csatornába bekötött 

szivárgó-hálózaton keresztül kell elvezetni.” 

A szabályozási tervlapról lehet látni, hogy a szabályozás idejében (2004.) a 4618/6 hrsz. telek nem került 

megosztásra, így a 4621 hrsz. telek akkor még nem létezett. A terv a telek egészét K-EÜ-XI különleges, egészségügyi 

létesítmények területe építési övezetbe sorolja, az alábbi kiegészítő rendelkezésekkel: 

„K-EÜ-XI” különleges, egészségügyi létesítmények területe 

Az építési övezet telkein új építményt zártsorúan kell elhelyezni, előkert a területen nem alakítható ki.” 
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A tömb déli részét a terv L2-XI/Z” nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület építési övezetbe sorolja, 

az alábbi kiegészítő rendelkezésekkel: 

„L2-XI/Z” nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület 

A lakóterületen a lakóépületeken kívül elhelyezhető: 

Szálláshely szolgáltató épület 

Közintézmény 

Irodaház 

Más funkciójú épület kivételesen sem helyezhető el. 

Az építési övezet telkein új építményt zártsorúan kell elhelyezni, előkert a területen nem alakítható ki.” 

 

A KSZT-43 az alábbi építési övezetek szabályozási paramétereit az alábbiak szerint határozta meg: 

Övezet jele 

Kialakítható 

legkisebb 

telek-terület 

mérete 

Beépítési 

mód 

Beépítettség 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke 

Legkisebb 

építmény-

magasság 

Legnagyobb 

építményma

gasság 

Zöldfelület 

legkisebb 

mértéke 

Terepszint 

alatti 

beépítés 

legnagyobb 

mértéke 

Szintterületi 

mutató 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke 

K-EÜ-XI 2.000 m
2
 Z 35 % 6,0 m 16,0 m 40 % 50 % 2,5 m

2
/m

2
 

L2-XI/Z 600 m
2
 Z 50 % 12,5 m 16,0 m 35 % 65 % 2,5 m

2
/m

2
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 A hatályos KVSZ/KSZT és a TSZT/FRSZ összevetése. 1.1.4.

Az FRSZ egyik feladata a beépítési sűrűségek megállapítása. A kerületi szabályozások során azonban már 

szintterületi mutatóval szabályoz. A kettő között a lényeges különbség az, hogy a beépítési sűrűség a 

területfelhasználási egységekre állapít meg értékeket, melybe egyes közterületek is beletartoznak, addig a 

szintterületi mutató az építési övezetekre vonatkozik (a közterületek itt külön övezetekbe sorolódnak). 

Az új KÉSZ a 2012-es jogszabályi változásoknak megfelelően készül. Korábban a szintterületi mutatókat elsősorban 

az OTÉK maximalizálta, azonban az új rendszerben ez kerületi szinten az FRSZ függvénye. A korábbi KVSZ-ekben 

szabályozott szintterületi mutató értékek, amennyiben az FRSZ kevesebbet állapított meg akkor a KÉSZ-ben az nem 

adható meg. 

A tervezési terület vonatkozásában ezért érdemes összevetni az FRSZ-t és a jelenleg hatályos értékeket is. A 

számítás alapján megállapítható, hogy a korábbi értékek beleférnek az FRSZ által szabályozott keretekbe. 

Fővárosi terveszközök Kerületi terveszköz 

  

 

Vi-1: 3.0 (2.0+1.0) 
FRSZ - SZINTERÜLET SŰRŰSÉG 

        

FRSZ 
Területfelhasználási 

egység 

Terület Beépítési sűrűség Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Bsá Bsp általános parkoló 

Vi-1 122 617,75 2,00 1,00 245 235,50 122 617,75 

        

KVSZ 
Építési övezet, övezet 

jele 

Terület 
Szintterületi mutató 

megengedett 
legnagyobb értéke 

Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Szmá Szmp általános parkoló 

1.1 K-EÜ-XI 8 232,00 2,50 0,00 20 580,00 0,00 
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1.2 K-EÜ-XI 5 910,00 2,50 0,00 14 775,00 0,00 

1.3 I-XI/K2 15 354,41 3,00 0,00 46 063,23 0,00 

1.4 I-XI/K2 44 654,33 3,00 0,00 133 962,99 0,00 

1.5 I-XI/1 19 028,95 1,90 0,00 36 155,01 0,00 

1.6 I-XI/2 3 631,93 1,50 0,00 5 447,90 0,00 

  KÖZTERÜLETEK 39 948,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ∑ 122 617,75     256 984,12 0,00 

        ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET (m2) 

    FRSZ   KÉSZ 

általános 245 235,50   256 984,12 

parkolás 122 617,75   0,00 

NEM TUD MEGFELELNI 

        TSZT - ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

TSZT   Vi-1 10% 

        

KVSZ 

Építési övezet, övezet 
jele 

Terület 

Az építési övezetekben 
szabályozott zöldfelület 
megengedett legkisebb 

mértéke 

Zöldfelület területe 

m
2
 % m2 

1.1 K-EÜ-XI 8 232,00 40,0% 3 292,80 

1.2 K-EÜ-XI 5 910,00 40,0% 2 364,00 

1.3 I-XI/K2 15 354,41 20,0% 3 070,88 

1.4 I-XI/K2 44 654,33 20,0% 8 930,87 

1.5 I-XI/1 19 028,95 20,0% 3 805,79 

1.6 I-XI/2 3 631,93 35,0% 1 271,18 

  KÖZTERÜLETEK 39 948,13 0,0% 0,00 

  ∑ 136 759,75 16,6% 22 735,51 

MEG TUD FELELNI 
 

Az intézményi területen a beépítési sűrűség vonatkozásában a jelenleg a KVSZ/KSZT alapján hatályos szintterületi 

mutató értékek nem tudnak megfelelni az FRSZ-ben megadott sűrűségi értéknek. 

A KÉSZ paramétereinek meghatározása során ezért a tömbök értékét újra kell szabályozni, ahol a kialakult 

állapot szerint csökkenteni lehet, ott ezt szükséges megtenni. A jelenlegi értékek tehát nem tarthatóak meg 

teljes egészében. 

A TSZT által előírt zöldfelületi átlagértéknek a KSZT zöldfelületi értékei meg tudnak felelni. 
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Lk-1: 2.25 (1.5+0.75) 
FRSZ - SZINTERÜLET SŰRŰSÉG 

        

FRSZ 
Területfelhasználási 

egység 

Terület Beépítési sűrűség Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Bsá Bsp általános parkoló 

Lk-1 27 114,68 1,50 0,75 40 672,02 20 336,01 

        

KVSZ 

Építési övezet, övezet 
jele 

Terület 
Szintterületi mutató 

megengedett 
legnagyobb értéke 

Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Szmá Szmp általános parkoló 

2.1 L2-XI/Z 6 658,45 2,50 0,00 16 646,13 0,00 

2.2 L3-XI/K7 6 701,97 1,90 0,00 12 733,74 0,00 

2.3 L3-XI/K7 6 669,01 1,90 0,00 12 671,12 0,00 

  KÖZTERÜLETEK 7 085,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ∑ 27 114,68     42 050,99 0,00 

        ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET (m2) 

  FRSZ   KÉSZ 

általános 40 672,02   42 050,99 

parkolás 20 336,01   0,00 

NEM TUD MEGFELELNI 
 

A zártsorú kisvárosias lakóterületen a beépítési sűrűség vonatkozásában a jelenleg a KVSZ/KSZT alapján hatályos 

szintterületi mutató értékek - még ha kis mértékben is, de - nem tudnak megfelelni az FRSZ-ben megadott sűrűségi 

értéknek. 

A KÉSZ paramétereinek meghatározása során ezért a tömbök értékét újra kell szabályozni, ahol a kialakult 

állapot szerint csökkenteni lehet, ott ezt szükséges megtenni. A jelenlegi értékek tehát nem tarthatóak meg 

teljes egészében. 
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1.2. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA. 

 Természeti adottságok. 1.2.1.

A tervezési terület - Budapest területének hipotetikus éghajlati körzetbeosztás alapján- a természetes és 

mesterséges éghajlattípusok együttese. Az átlagos havi középhőmérséklet januárban 0ºC és -1,5ºC, júliusban 21ºC 

és 22ºC, az éves átlag a havi középhőmérsékletek alapján 10,6ºC és 11,2ºC közép-hőmérséklet. A napsütéses órák 

száma megközelíti az évi 1990 órát. A nyári félévben a csapadék területi eloszlása alapján 300 és 325 mm közötti, a 

téli félévben 250 és 375 m átlagú, az évi csapadék átlagban 550-600 mm közötti. 

A kerület földtani képződményei jellemzően a középkor triász időszakában keletkezett karsztos kőzetekből épült 

alaphegységi kőzetre és újkori fedőhegységi kőzetre különülnek el. A terület a Sas-hegy és a Gellérthegy között 

húzódó  völgyben  helyezkedik el. A Sas-hegy a Budai -hegység déli részén elnyúló hegysorozat keleti tagja. Fő 

tömegét a dolomit adja. A hegy lábánál  palástszerűen fiatalabb kőzetek  budai márga és egy apró foltban kiscelli 

agyag található. Önálló egység a Gellérthegy és Kis-Gellérthegy dolomit, mészkőtömbje. Mindkét hegy országos 

jelentőségű  természetvédelmi terület. 

Növényföldrajzi besorolás alapján a terület a magyar flóratartomány (Pannonicum), Dunántúli Középhegység 

flóravidékének (Bakonyikum) pilisi flórajárásához (Pilisiense) tartozik. 

 Tájtörténet 1.2.2.

A szabályozási terület az 1800-as évektől szőlő művelésű terület volt. A későbbi fásított Daróczi utca volt a művelési 

terület határa. A Diószegi utcától északra létesült az Országos Szőlő Iskola a mai Vérellátó Intézet helyén. Az 1873-

as filoxeravészt követően a  szőlőművelés egyre kisebb területre korlátozódik. Egyben az 1895-ös térképen már 

látható a Karolina út helyének és a mai utcarendszer alapjának szabályozása. 

  
3.1. ábra: Budapest (1867-73) - Pest és Buda kataszteri 

térképsorozata 
(https://mapire.eu/hu/map/budapest) 

3.2. ábra: Budapest (1895)  - Budapest közigazgatási 
térképsorozata  

(https://mapire.eu/hu/map/budapest) 
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Az 1903-as térképen láthatóan az Országos szőlőiskola elköltözik a Ménesi illetve a Villányi útra (későbbi Kertészeti 

–ma Corvinus Egyetem), helyén a Linum Szövőgyár létesül, elindul a terület beépítése. A Daróczi út nyugati oldalán 

katonai ruharaktár épül. 

 

3.3. ábra: Budapest (1903) • Budapest 
belterületének és a külterület egy 

részének várostérképe 
(https://mapire.eu/hu/map/budapest) 

A Daróczi út nyugati oldalán a katonai ruharaktár mellett laktanya épül. Kiépült a Déli vasút és a Lenke út, 

kirajzolódott a szabályozási terület. A Daróczi út – Lenke (Bocskai) út sarkon a szabályozott kör alakú tér sarkosan 

beépült. (Ennek lenyomata a mai kis körforgalom.) A Karolina út – Diószegi út sarkon visszaugratott homlokzatú 

épület tervezete látszik, térré alakítva az úttalálkozást. 

  
3.4. ábra: Budapest (1908) • Budapest közigazgatási 

térképsorozata 
(https://mapire.eu/hu/map/budapest-1903) 

3.5. ábra: Budapest (1912) • Budapest kataszteri 
térképsorozata 

(https://mapire.eu/hu/map/budapest-1903) 

A XX. század elejével kezdően kialakul a mai utcarendszer, egyre inkább beépül a felparcellázott korábbi 

mezőgazdasági művelési terület, a természetes tájalkotókat felváltják a mesterséges tájalkotó elemek. 
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 Tájhasználat értékelése. 1.2.3.

A vizsgált tömb két funkciójú övezetre bontott: lakó és intézményi használatú. A környező területekre a közlekedési 

területek- vasút-, és főútvonal- által határoltság miatt is kettős funkció a jellemző. Keletre jó minőségű 

lakónegyedek, míg a vasút felé az ipari-kereskedelmi létesítményeket lassan átváltó  irodaházak jellemzik. 

Zöldfelületként használható a határos területén lévő Függetlenségi park és a közel lévő Diószegi úti játszótér. 

 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek (tájképvédelmi 1.2.4.
szempontból kiemelten kezelendő területek, nemzeti és nemzetközi 
természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 
emlék, ökológiai hálózat). 

NATURA 2000 terület: a védettséget meghatározó jogszabály -14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet- rendelkezik az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről, e védettség a 

tervezési területen nem található. 

„Ex lege” védett természeti értékek: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem 

alatt áll valamennyi láp, barlang, forrás, földvár. Ex lege érték nincs a területen, s nem tartozik az OTrT által 

szabályozott Országos Ökológiai Hálózat övezetébe. 

 Településképvédelmi szempontból védelem alatt  álló vagy védelemre 1.2.5.
tervezett fasorok fák. 

Az 50/2015. (I. 28) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 2017-ben módosított Budapest Főváros TSZT Zöldfelület-, táj – 

és természetvédelmi tervlapja tartalmazza a településképvédelmi szempontból védett és védelemre tervezett 

fasorokat, a karakterében megőrzendő közparkokat, köztereket, jelentős zöldfelületű intézményterületeket. 

Területünkön két fasort érint: a Karolina út két sorban és az elválasztó zöldsávban húzódó fasorát, valamint a 

Bocskai út fasorát ,mely a határos szakaszon hiányosan két sorban és a közbenső parkoló sávban található. A 

Karolina út fasora zömében hársfákból, a Bocskai út ezen szakasza vegyesen kőris, hárs, bálványfa fajokból áll. A 

Karolina út fasora a járdákon hiányos, rosszabb állapotú, a zöldsávban jó állapotú. 

A Diószegi úti fasort a TSZT csak a Karolina út és a Tas vezér utca között jelöli védettnek. 

A településképvédelmi jelentőségű fasorok a TSZT szerint olyan megtartásra és fejlesztésre érdemes fasorok 

,amelyek a települési zöldhálózat szerves részeként értékelendők. A kijelölt útszakaszok mentén -a közlekedési és 

közmű infrastruktúrák figyelembe vétele mellett-biztosítani szükséges a faegyedek fennmaradásához szükséges 

életteret. A fasorok folyamatos megújításával,a faegyedek életciklusának figyelembevétele mellett törekedni kell a 

maximális lombkorona térfogat helyének biztosítására. 

„Helyi jelentőségű, zöldfelületi védelemre javasolt fasorok, közkertek, közparkok, intézménykertek” kategóriát 

tartalmazott a 34/2003. (X.21.) XI. ÖK rendelet (továbbiakban KVSZ) 20. § (10) bekezdése. A 29/2016 XII.19. XI. ÖK 

rendelet e paragrafust hatálytalanította de az előbbi- a területre jelenleg is érvényes- KVSZ 2. mellékletében a 

Védelmi és korlátozási tervlapon szerepelteti őket.  

Területünkön helyi védelemre javasolt fasor a Diószegi út fasora. 

Hatályos kerületi rendelet a kétszer módosított 15/2017.(V.31) XI.ÖK favédelmi rendelet, melynek 5. mellékletében 

szerepelnek a helyi jelentőségű zöldfelületi védelemre javasolt fasorok, közkertek és intézménykertek. Ebben is 

szerepel a 3. pontban a Diószegi út vegyes összetételű fasora (platán ,ostorfa ,hárs). Az utca ezen szakaszán a fasort 

5 db Prunus cerasifera ’Nigra’ ( vérszilva ) alkotja. A fák kb. 20-30 évesek, jó állapotúak, dekoratívak. 

Koronaformájukra jellemző, hogy  alul is ágasak ,ezért csak zöldsávban maradhatnak meg. Az Országos Vérellátó 
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épülete mellett a vérszilvákon kívül még három idősebb, de még jó állapotú nyárfa is található. Javasoljuk a fasor 

megtartását a további tervezéseknél, bár a helyi védelem csak a védett fasor helyének biztosítását teszi kötelezővé. 

Védett fasorok 

 XI. kerületi védelem  

érvényes TSZT-ben és FRSZ-ben 

településképvédelmi jelentőségű fasor 

út, utca érvénytelen 

KVSZ szöveg 

20 §. 

érvényes 

2.melléklet 

véd. és korl. 

érvényes 

favédelmi 

rendelet 

Diószegi út + + helyi + + egy része 

Bocskai út  +   + 

Karolina út     + 

 

 

3.6. ábra: Diószegi út 
vérszilva fasor 

(saját fotó) 

 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése. 1.2.6.

A településkép védelmi jelentőségű és a helyi védett fasorok fennmaradását biztosítani kell. Különös tekintettel 

arra, hogy az intézmények és a lakások parkolási igénye jelenleg sincs kielégítve , a járdákon való parkolás forgalmi 

gondokat okoz és a fasorokat károsítja. Ezt a problémát a tömbön belül mélygarázs építéssel a megmaradó 

épületek miatt nem lehet megoldani. 
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1.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA. 

A rendszer elemei területünkön a lakóépületek és az intézmények belső kertjei, valamint az utcai fasorok. 

A lakóépületek kertjei egybefüggő  belső kertet képeznek, melyet kerítéseik és néhány melléképület bont meg. A 

kertek gyep és cserjefelületekkel rendelkeznek. A Daróczi út és a Bocskai út sarkán lévő épület udvarában felszín 

alatti mélygarázs és annak lehajtója épült. A födémen csak kis felületen van növényzet, mert azt is parkolásra 

használják. A faállomány-melyet a TTV-1 tervlapon ábrázoltunk- zömében értékes. Találhatunk itt idős hársfákat, 

fenyőket, nyárakat. A lakóépületek valószínűleg évtizedekig nem fognak átépítésre kerülni ,így a növényállomány 

fennmaradása nem forog veszélyben. 

A 4621 -es helyrajzi számon lévő Karolina út 31. épület -mely az MTA tulajdonában van- egy híddal kapcsolódik az 

MTA Karolina út 29. alatti MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézete épületéhez . A híd előtti területen 

értékes oszlopos tölgyek és egy tiszafa áll. 

Az OSEI és a Duna-kutató Intézet telkén két belső udvar található. A háromszög alakú zárt udvarban földalatti 

beépítés és gépészeti létesítmények mellett 2 db értékes 50-60 cm törzsátmérőjű japánakác áll. Ezek a fák 

valószínűleg a tervezett földszinti beépítés miatt nem tarthatók meg. A másik udvarban lévő idős nyárfák, ostorfa és 

tölgyfa megtartását javasoljuk, miután itt beépítés nem történik csak parkoló és zöldfelület létesül. 

A területet három oldalon határoló védett fasorokon kívül a Daróczi út fasorát kell említeni. Ez a fasor hiányos, csak 

az út nyugati oldalán vannak közepes értékű és állapotú fák. 

A Karolina út Diószegi út sarkán 1985-ben került felállításra Józsa Bálint térplasztikája a ’Lüktetés’. A krómacél 

alkotás mára már emblematikussá vált és az egészségügyi intézményekhez illik is. A Daróczi út sarkán helyezték el 

1965-ben Kiss Kovács Gyula alkotását, a ’Véradó  szobrát. A szobor az Országos Vérellátó Szolgálat tulajdona. 

Néhány éve terv is készült arra, hogy áthelyezik saját telkükre a Karolina úti főbejárathoz, melyet az OSEI épület 

felújítása kapcsán érdemes volna elvégezni. 

  
4.1. ábra: Józsa Bálint: Lüktetés 1985 

(forrás: kozterkep.hu) 
4.2.. ábra: Kiss Kovács Gyula: Véradó 1964 

(forrás: kozterkep.hu) 
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1.2.2.Zöldfelületi ellátottság értékelése. 

A tervezési területre jelenleg érvényes KVSZ és a vele egybefoglalt KSZT-43 szerint a K-Eü–XI övezetben előírt 

zöldfelületi minimum 40 % . Ez a jelenleg nem teljesül, mert bontott épületek ,földalatti építmények, parkolók 

vannak a rendezetlen udvarokon. 

A tervezési terület vonatkozásában a megváltozott jogszabályok következtében másképp kell kiszámolni a 

zöldfelületi minimumot. A Vi-1 területfelhasználási egység esetében a zöldfelületi átlag értéke 10%. A 

területfelhasználási egységen belüli építési övezeteknél úgy kell megállapítani a legkisebb kialakítandó zöldfelület 

mértékét, hogy az majd átlagában megfeleljen ennek az értéknek. 

A lakóépületek esetében az LK-XI/2  övezetben 35 % a zöldfelületi minimum. Ez egyes telkek (saroktelkek és Bocskai 

út 67.) esetében nem teljesül. 

Az OSEI esetében, amely egy olyan funkciójú kórház, ahol sportolókkal foglalkoznak, különösen fontos lenne az 

intézmény kertjének használata a betegek számára pihenőhelyként. Miután ez az intézmény régi helyén az Alkotás 

útján biztosítva volt egy nagy, gondozott park területen, ezt a hiányt legalább tetőkertek és kialakítandó kisebb 

pihenőhelyek formájában pótolni kellene.  
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1.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA. 

 A telekstruktúra, telekméretek vizsgálata. 1.4.1.

A tervezési terület vonatkozásában a telekméretek vizsgálatát az ÉKV-1 rajzi melléklet mutatja be. A tervlap 

tartalmazza az egyes telkek méretét és a közterületek szélességét is. 

A vizsgálat ezen felül az alapján mutatja be a telekméreteket, hogy azok a jelenleg a szabályozásban szereplő 

legkisebb kialakítható telekmérethez képest mekkorák. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a lakótelkek 

jelentős része kisebb az övezetben szabályozott 600 m
2
-nél, új telekosztás pedig csak a 4618/23 telek esetébe 

lehetséges, mivel ez amely több mint a hatályos kétszerese. A telek kettéosztása azonban nem várható, mivel egy 

egységes beépítés (irodaház) található rajta. 

Az intézményi területen az MTA tulajdonában álló 4621 hrsz. telek az övezetben szabályozott 2000 m
2
 kevesebb 

mint fele. A szabályozási koncepció kialakítása során a kialakítható legkisebb telekméretek felülvizsgálatára, 

újragondolására lesz szükség. 

 Tulajdonok vizsgálata. 1.4.2.

A tervezési terület és a környező közterületek vonatkozásában a telektulajdonok vizsgálatát az ÉKV-2 rajzi melléklet 

mutatja be. 

Az érintett építési telkek tulajdoni/kezelői adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Állami és részben állami tulajdonok 

HRSZ. Tulajdonos 
Tulajdoni 

hányad 

Tulajdoni hányad 

telekterületben 
Egyéb (kezelő…stb.) 

4618/6 

Magyar Állam 6247/7239 6247 m
2
 

tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

vagyonkezelő: 

Országos Sportegészségügyi Intézet 

Magyar Tudományos 

Akadémia 
992/7239 992 m

2
 

 

Társasági és egyéb tulajdonok 

HRSZ. Tulajdonos Egyéb megjegyzés 

4621 Magyar Tudományos Akadémia - 

4618/23 Cail-Ingatlan Kft. - 

4618/18 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 33/A. társasház 

4618/17 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 33/B. társasház 

4618/16 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 35/A. társasház 

4618/15 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 35/B. társasház 

4618/22 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 37/A. társasház 

4618/21 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Karolina út 37/B. – Bocskai út 67. társasház 

4618/13 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Bocskai út 69. társasház 

4618/24 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Bocskai út 71. társasház 

4618/20 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Daróczi út 28. társasház 

4618/19 társasházi tulajdon 1113 Budapest, Daróczi út 26. társasház 
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A lakóépület telkei jellemzően társasházi tulajdonban vannak, mely alól egyedül a 4618/23 hrsz. telek és a rajta álló 

irodaház kivétel ez alól. 

A 4621 hrsz. telek a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában van. Az OSEI fejlesztéssel érintett 4618/6 hrsz. 

telek 992/7239 tulajdoni arányban szintén a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában áll. A két terület 

közvetlen egymás mellett van, s a tulajdoni hányadnak megfelelően a 4618/6 hrsz. telekből MTA tulajdonú rész a 

használat alapján jól elkülöníthető. 

A 4618/6 hrsz. telek nagyobb része (6247/7239 arányban) a Magyar Állam tulajdona, a tulajdonosi jogokat gyakorló 

szervezet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a telek vagyonkezelője az Országos Sportegészségügyi Intézet 

(OSEI). 

A tulajdoni vizsgálat alapján megfontolandó az OSEI fejlesztésével érintett 4618/6 hrsz. telek tulajdonosi hányadok 

és kialakult területhasználatok szerinti megosztása. 

A határoló közterületek (úttelkek) tulajdoni adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Önkormányzati tulajdonok (közterületek) 

HRSZ. Tulajdonos Közterület elnevezése 

4616 Budapest Főváros Önkormányzata Karolina út 

4633/1 Budapest Főváros Önkormányzata Bocskai út 

4617 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata 
Diószegi út 

4597/1 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata 
Daróci út 

 Az építmények és a beépítés vizsgálatai. 1.4.3.

Beépítési mérték vizsgálata 

A tervezési terület vonatkozásában a beépítési mérték vizsgálatát az ÉKV-3 rajzi melléklet mutatja be. 

Az OSEI fejlesztéssel érintett 4618/6 hrsz. telek jelenleg 65%-ban beépített. A tulajdoni/használati arányok alapján 

ez az érték az MTA által használt területre vetítve kb. 35%, míg az OSEI területrészén kb. 69%. Esetleges 

területmegosztás esetén ezért a szabályozásnál javasolt ezeket az értékeket figyelembe venni. 

Ezen felül a terület többi részén a beépítés jellemzően 50% alatt van. Ez alól kivétel a Bocskai út – Karolina út sarkán 

lévő pár telek beépítése, melyek beépítése a telekszerkezet miatt 85% felett vannak. 

Szintterület vizsgálat 

A tervezési terület és az érintett területfelhasználási egységek vonatkozásában a szintterületek vizsgálatát az ÉKV-4 

és ÉKV-5 rajzi melléklet mutatja be. 

A szintterületek szabályozásánál - mivel a megfelelést az FRSZ-ben rögzített értékekhez kell majd igazolni – a 

tömböt érintő területfelhasználási egységeket szükség lesz figyelembe venni, ezért a vizsgálatot kiterjesztett 

területre végeztük el. A meglévő szintterületek vizsgálatát ezen felül két szempontból végeztük el: 

• megvizsgáltuk a kialakult (jelenleg meglévő) becsült szintterületek alapján mekkora a sűrűség (ÉKV-4), 

• valamint az értékeket összevetettük a hatályos KVSZ-ben szereplő értékekkel, amiből kiderült, hogy egy-

egy területen mekkora többlettel vagy hiánnyal lehet/kell számolni (ÉKV-5). 

Ez utóbbi vizsgálat azért szükséges, hogy lehessen látni mely területeken képzelhető el csökkentés, s hol szükséges 

növelés. A jelenleg hatályos értékek és az FRSZ-ben szabályozott értékek összevetéséből ugyanis (1.1.4. fejezet) az 
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látható, hogy a KVSZ jelenlegi értékeit nem lehet automatikusan újra megadni, mert azok nem tudnak megfelelni az 

FRSZ-nek. 

Az OSEI fejlesztéssel érintett 4618/6 hrsz. telek esetében a kialakult sűrűség alapján a szintterületi mutató kb. 3,0 

m
2
/m

2
, míg a hatályos érték 2,5 m

2
/m

2
. Ezen a területen a kialakult beépítéshez szükséges emelni az övezeti 

előírást. Az intézményi Vi-1 területfelhasználási egységen nagyobb tartalékok a telkeken az ÉKV-5 tervlapon 1.4 

területen van, ahol majdnem a jelenlegi beépítés dupláját lehetne megépíteni. Az FRSZ-hez való megfeleléshez ezen 

a területen javasolt csökkenteni a szintterületi mutató értékét. A 4618/6 hrsz. telek esetében a tulajdoni/használati 

arányok alapján a meglévő szintterületi mutató az MTA által használt területre vetítve kb. 1,5 m
2
/m

2
, míg az OSEI 

területrészén kb. 3,3 m
2
/m

2
. Esetleges területmegosztás esetén ezért a szabályozásnál javasolt ezeket az értékeket 

figyelembe venni. 

Az Lk-1 területfelhasználási egység telkei nagyjából megfelelnek a hatályos értékeknek, több-kevesebb tartalék is 

van még a telkeken. A számolt értékek alapján szintterület-hiányok csak egyes saroktelkek és közvetlen 

szomszédjuk esetében fordulnak elő, melyet a szabályozás során külön javasolt kezelni (melyre az OTÉK is 

lehetőséget ad). 

A szintterület-vizsgálat részletesebb adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
tömb 

sorszáma 
hrsz. 

szintterületi mutató 

kialakult, meglévő beépítés 

alapján 

szintterületi mutató értéke a 

hatályos KVSZ építési 

övezetei alapján 

szintterület 

többlet/hiány 

V
i-

1
 t

er
ü

le
tf

el
h

as
zn

ál
ás

i e
gy

sé
g 

1.1 
4618/6 3,0 2,5 -0,5 

4621 1,3 2,5 1,2 

1.2 4604/4 1,5 2,5 1,0 

1.3 

4614/1 5,3 3,0 -2,3 

4614/3 2,2 3,0 0,8 

4604/3 1,7 3,0 1,3 

4614/5 3,3 3,0 -0,3 

4614/4 4,2 3,0 -1,2 

1.4 

4596/7 1,7 3,0 1,3 

4596/5 2,0 3,0 1,0 

4596/3 1,5 3,0 1,5 

4596/8 1,3 3,0 1,7 

1.5 4584/1 1,9 1,9 0,0 

1.6 
4586 1,7 1,5 -0,2 

4585/18 1,5 1,5 0,0 

Lk
-1

 t
er

ü
le

tf
el

h
as

zn
ál

ás
i e

gy
sé

g 

2.1 

4618/18 1,8 2,5 0,7 

4618/17 1,2 2,5 1,3 

4618/16 1,6 2,5 0,9 

4618/15 1,4 2,5 1,1 

4618/22 2,4 2,5 0,1 

4618/21 5,4 2,5 -2,9 

4618/13 4,7 2,5 -2,2 

4618/24 2,2 2,5 0,3 

4618/23 2,3 2,5 0,2 

4618/20 1,8 2,5 0,7 

4618/19 1,6 2,5 0,9 



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Sportkórház, Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – Karolina út által határolt terület 

ÚJ KÉSZ KÉSZÍTÉSE – I. KÖTET– Dokumentáció a 314/2012. (XI.8.)  Korm. rend. 42.§ szerinti eljárásra 

32 

 

 
tömb 

sorszáma 
hrsz. 

szintterületi mutató 

kialakult, meglévő beépítés 

alapján 

szintterületi mutató értéke a 

hatályos KVSZ építési 

övezetei alapján 

szintterület 

többlet/hiány 

 

2.2 

4555/50 1,6 1,9 0,3 

4555/48 2,4 1,9 -0,5 

4555/56 1,0 1,9 0,9 

4555/57 1,4 1,9 0,5 

4555/51 0,6 1,9 1,3 

4555/68 3,7 1,9 -1,8 

4555/67 2,1 1,9 -0,2 

4555/60 1,5 1,9 0,4 

4555/55 1,8 1,9 0,1 

4555/59 1,8 1,9 0,1 

4555/58 1,9 1,9 0,0 

4555/52 0,6 1,9 1,3 

4555/49 1,4 1,9 0,5 

2.3 

4555/41 0,7 1,9 1,2 

4555/34 1,1 1,9 0,8 

4555/37 1,5 1,9 0,4 

4555/45 0,8 1,9 1,1 

4555/40 1,0 1,9 0,9 

4555/44 1,1 1,9 0,8 

4555/35 0,8 1,9 1,1 

4555/32 1,2 1,9 0,7 

4555/43 1,1 1,9 0,8 

4555/33 0,6 1,9 1,3 

4555/42 1,6 1,9 0,3 

4555/66 1,1 1,9 0,8 

4555/31 1,1 1,9 0,8 

4555/36 2,3 1,9 -0,4 

4555/39 1,0 1,9 0,9 

4555/38 1,3 1,9 0,6 

      

*  tervezési terület telkei   

 

Épületek funkcióinak és a területfelhasználás vizsgálata 

A tervezési terület és a környezete vonatkozásában a beépítési magasságok és szintszámok vizsgálatát az ÉKV-6 

rajzi melléklet mutatja be. 

Az OSEI fejlesztéssel érintett 4618/6 hrsz. telek és a 4621 hrsz. telek karakteresen intézményi terület, melynek egy 

része az Országos Sportegészségügyi Intézet (kórház), míg másik felében az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-

kutató Intézete működik. 

A Diószegi út északi oldalán az OSEI-vel egy híddal összekötve szintén egészségügyi intézmény található, az 

Országos Vérellátó Szolgálat. 
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A tervezéssel érintett tömb másik fele (déli része) jellemzően lakóterület, zártsorú beépítésű társasházakkal. A 

Daróci út és a Bocskai út sarkán irodaépület áll, a zártsorú beépítést követve a 4618/23 hrsz. telken. 

A tömb környezetében a Karolina út keleti oldala és a Bocskai úttól délre eső területek, jellemzően kisvárosias 

lakóterületek. A Bocskai út – Laufenauer utca sarkán lévő telken a Budapesti Gazdasági Egyetem Lengyel Gyula 

Kollégiuma áll. 

A Daróci út nyugati oldalán egykor a Császári és királyi 2. számú katonai ruhatára volt, melynek épületegyüttese 

jelenleg is megvan, sokat fel is újítottak belőle. A terület ettől függetlenül inkább átalakuló gazdasági terület képét 

mutatja. Az épületek egy részében a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. működik. 

Szintszámok és párkánymagasságok vizsgálata 

A tervezési terület és a környezete vonatkozásában a szintszámok és a párkánymagasságok vizsgálatát az ÉKV-7 

rajzi melléklet mutatja be. 

A tervezési terület jellemzően zártsorú beépítésű, a beépítési magasság megállapítása szempontjából ezért javasolt 

elsősorban a párkánymagasságot alkalmazni a terület szabályozása során. Emiatt a beépítés magasságának 

vizsgálata során is az épületek és épületrészek jellemző párkánymagasságát vizsgáltuk. A vizsgálati térkép a jellemző 

szintszámokat is feltűnteti. 

Az OSEI fejlesztéssel érintett 4618/6 hrsz. telken a jellemző párkánymagasság kb. 15 méter. Azonban a zártsorú 

beépítésen belül a Diószegi út és a Karolina út sarkán ettől jelentősen eltérő magasságú (kb. 35 méter magas) 

épületrészek vannak, melyek karakteresen eltérnek a tömb és a környezet átlagos magasságától. Ezt az épületrészt 

a szabályozás során külön előírásokkal szükséges majd szabályozni. 

A tömb további részén (lakóházas területrész) a beépítés párkánymagassága jellemzően 16 méter alatt van. 

Tetőforma vizsgálat 

A tervezési terület és a környezete vonatkozásában a tetőformák vizsgálatát az ÉKV-8 rajzi melléklet mutatja be. 

 Világörökségi területek, műemlékek, műemlékegyüttesek, történelmi 1.4.4.
emlékhelyek. 

A tervezési terület nem része sem a Világörökség területének, sem annak védőterületének. Műemléki védettségű 

épület vagy épületegyüttes, fővárosi vagy kerületi védelem alatt álló épület nem található a területen. 

 Régészeti területek, védett régészeti területek, régészeti érdekű területek. 1.4.5.

A tervezési területen kiemelten védett régészeti lelőhely nem található, de a terület egy része érintett az alábbi 

régészeti területtel: 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

azonosító 
lelőhely- 

szám 
név védelem 

66476 120 Budaörsi út-vasút-Péterhegyi út-XI.ker közigazgatási h. szakmai 
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1.5. KÖZLEKEDÉS. 

 Közúti közlekedés. 1.5.1.

A tömb főúthálózati kapcsolatát a Karolin út biztosítja, amely a Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaörsi út – 

Alkotás utca irányú, Budai körút része, jó megközelítést tesz lehetővé. 

A Karolina út 2x1 forgalmi + leállósávos keresztmetszetű, másodrendű főút. Bocskai úti csomópontja jelzőlámpás 

szabályozású, Diószegi úti csomópontja egyirányú útpáron bonyolítja le a forgalmat. 

A Bocskai útnak a tömböt délről határoló szakasza 2x1 sávos kiszolgáló út, kétoldali leállósávval és a közterület 

tengelyében ferde beállású parkolóval kialakítva. A Daróci úti csomópontja körforgalom. 

A Daróci út a tömb nyugati határán észak felé egyirányú mindkét oldalon leállósávval. 

A Diószegi út tömb menti szakasza 2x1 sávos kiszolgáló utca, leállósávval Tempo 30 övezet része, 3,5 t 

teherforgalmi korlátozással. 

 Közösségi közlekedési kapcsolatok. 1.5.2.

A tömb utasforgalmát lebonyolító 212-es autóbuszjárat a Boráros tér és az Istenhegy között közlekedve közvetlen 

kapcsolatot biztosít. Közép- és Dél-Buda valamint Pest felé. Megállói a Karolina út tömb melletti szakaszán vannak. 

A területtől 300 m gyaloglási távolságon belül elérhetők a Bocskai út – Nagyszőlős utca irányban közlekedő 

autóbusz járatok (53, 150, 154). 

300 méterre van a Villányi úton közlekedő villamos járatok megállója (17, 61) 

 Kerékpáros és gyalogos kapcsolatok. 1.5.3.

A területet érintő kerékpáros útvonal nincs. 

A tömb körüli járdák megfelelő szélességűek. 

 Parkolás. 1.5.4.

A tömbben a Strabag irodaháznak van mélygarázsa és telken belüli szintbeni parkolója. 

Az OSEI telkén a Daróci út felől megközelíthető, szintbeni parkoló van (8 férőhely) 
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1.6. KÖZMŰVESÍTÉS. 

 Víziközművek. 1.6.1.

Vízellátás. 

A tervezési terület vízellátása az egységes fővárosi hálózati vízellátási rendszer részeként épült ki. Üzemeltetője a 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Ivóvízellátás. 

A tervezési terület vízellátó hálózatának fontos tápvezetéke a Csepeli Vízműtelep irányából a belvárosi hálózat felé 

megépített Bocskai út nyomvonalú NÁ 1000-es vezeték, ami a Gellérthegyi medencéket tölti. Erről a vezetékről 

ágaznak le a tervezési terület körzetét ellátó hálózat betápláló vezetékek, ebből látható, hogy a tervezési terület 

alapbázis szempontjából kedvező adottságú.  

Hálózati szempontból a terület a Vízművek 20-as számú zónájába tartozik, a területet ellátó medence fenékszintje 

137,92 mBf. A vizsgált terület terepszintje 106-112 mBf.  

A nagy átmérőjű vezetékeken kívül az ellátást kisebb átmérőjű elosztó hálózattal biztosítják. A tömböt körülvevő 

utcákban a Daróczi úton NÁ 150-es, a Diószegi utcában NÁ 100-as, a Karolina úton NÁ 1000-es és NÁ 200-as, míg a 

Bocskai úton egy NÁ 600-as és egy NÁ 200-as ivóvízvezetékek üzemelnek. 

Tüzivíz ellátás. 

A vizsgált terület tüzivíz ellátása általánosan az ivóvíz hálózatra telepített tűzcsapokkal megoldott. 

Iparivíz ellátás. 

A vizsgált terület közelében nincs kiépített iparivíz hálózat. 

Karszt- és hévizek. 

A XI. kerület területének természeti adottsága, hogy az oligocén korú (képződmények) kőzetek vízzáróak, ahol ezek 

a felszín közelében települtek, nem engedik a csapadékvizet a mélybe szivárogni, ezért a felettük levő talajokban 

tározódik a víz, és kialakulhatnak mély fekvésű pangó vizes területek. Ezekben képződnek a szulfátos ásványvizek, 

keserűvizek. A tervezési területtől dél-nyugatra, az Egér út északi oldalán vannak kijelölt hidrogeológiai 

védőövezettel rendelkező források, a Hunyadi János keserűvíz telep és a Ferenc József keserűvíz telep. 

Vízelvezetés. 

A tervezési területről a vízelvezetést az egységes fővárosi csatornahálózati rendszer biztosítja, amelynek 

üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Szennyvízelvezetés. 

A vizsgált területen a szolgáltató egyesített rendszerű csatornahálózata üzemel, amely az összegyűjtött szenny- és 

csapadékvizeket a Kelenföldi szivattyútelepre, majd onnan Csepel szigeten üzemelő, Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telepre szállítja, amelyből a vizeket tisztítás után vezetik be a befogadó Dunába.  

A tömböt határoló utcák közül a Daróczi úton  60/90-es, a Diószegi utcában Ø 40-es, a Karolina úton  80/120-as, míg 

a Bocskai úton 63/95-ös egyesített rendszerű csatornák üzemelnek. 

Csapadékvíz elvezetés és árvízvédelem. 

A területen egyesített rendszerű csatornahálózat került kiépítésre, így a keletkező csapadékvizek a szennyvízzel 

együtt kerülnek elvezetésre. 
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 Energiaközművek. 1.6.2.

A tervezési terület korszerű, vezetékes energiahordozókkal jól ellátott térségben helyezkedik el. A villamosenergia 

ellátás, a földgázellátás és a távhőellátás lehetősége is biztosított. 

Villamosenergiával világítási és technológiai igényeket elégítenek ki. A termikus célú igények ellátására a térségben a 

távhő és a földgáz is rendelkezésre áll. A vizsgált tömbben a termikus igények ellátására a távhő használata a 

jellemzőbb. 

Villamosenergia ellátási rendszer. 

A térségben a villamosenergia szolgáltatását a Budapesti ELMŰ Hálózati Kft biztosítja. A terület a szolgáltató 10 kV-

os középfeszültségű elosztási körzetéhez tartozik. Az ellátás táppontja a 132/10 kV-os alállomás, ahonnan induló 10 

kV-os földkábel hálózaton keresztül történik a villamos energia ellátás. A 10 kV-os kábelhálózat fűzi fel a fogyasztói 

transzformátor állomásokat. 

Az ELMŰ nyilvántartása szerint 10 kV-os kábelek haladnak a tömböt körülvevő Diószegi úton, a Karolina úton és a 

Bocskai út járdái alatt. Továbbá a Karolina út tervezési tömb felőli oldalán fut a szolgáltató  132 kV-os villamoseregia 

földkábele és üzemviteli optikai földkábel nyomvonala is. 

A vizsgált tömbben jelenleg a 4618/23 hrsz-ú telken, épületen belül üzemel 1 db transzformátor állomás.  

Földgázellátás. 

A tervezési terület földgázellátását a NKM Zrt. biztosítja. A térségben üzemelő földgázhálózat a főváros egységes 

hálózati rendszeréhez kapcsolódik. A tervezési terület a szolgáltató kisnyomású elosztóhálózattal ellátott 

területéhez tartozik. 

A tágabb térség ellátásának bázisa a Budafoki úton, a Kelenföldi Hőerőmű melletti telken üzemelő átadó állomás, 

ahonnan induló a nagyközép-nyomású és középnyomású vezetékek szállítják tovább a gázt a nyomáscsökkentők 

felé. A tömböt határoló utcákban, a Daróczi úton, a Bocskai úton és a Karolina úton is dn 200-as PE kisnyomású 

vezeték üzemel. 

Távhőellátás. 

A tervezési terület távhő ellátásának biztosítója a Fővárosi Távfűtő Művek Zrt. Az ellátás tápbázisa a Kelenföldi 

Hőerőmű. Az erőműből induló forróvíz szállítórendszer vezetékei érintik a vizsgált tömböt. A régebbi építésű 

forróvíz vezetékek a közterületi nyomvonalon földalatti vasbeton védőcsatornában vannak elhelyezve.  

A tömböt határoló Daróczi úton  2xNÁ 200-as meleg víz és 2xNÁ 200-as forróvizes vezetékek üzemelnek. A 

forróvizes hálózatról táplált bekötő vezetékekkel szállítják a távhőt az épületek hőközpontjaiba.  

Hagyományos energiahordozó ellátás. 

A termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes energiahordozókkal történik. A nem 

vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB. 

A nem vezetékes energiahordozók szerepe korábban jelentősebb volt. Az automatikus ellátás lehetőségét nyújtó 

távhőellátás, valamint a vezetékes földgázellátás kiépítésével, a kerület energiaellátásában a nem vezetékes 

energiahordokók szerepe csökkent. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei. 

Az egyre növekvő energiaigények kielégítésére szolgáló vezetékes energiahordozók mellé a megújuló 

energiahordozók bevonásával lehet az energiahatékonyságot javítani. 
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A hazánkban is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a 

geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi 

elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

Szélenergia. 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és 

légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai 

adatok és mérések alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 

  

5.1. ábra: Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) A szél energiája 

Magyarországon  

(forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai 

Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság) 

5.2. ábra: Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  és az uralkodó 

szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

(forrás: www.met.hu) 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját. A 

térképről is leolvasható, hogy Budapest, benne a XI. kerület és benne a vizsgált terület nem fekszik a szélenergiát 

nagyon kedvezően hasznosítható területen. De a főváros intenzív beépítésű területén alkalmazásának nincs is 

realitása, továbbá hasznosítási lehetőségét a szélenergia termelés létesítését szabályozó rendeletek sem teszik 

lehetővé. 

Napenergia. 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás, 

napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, fotovoltaikus berendezéssel villamosenergia 

előállítására alkalmasak. 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változóak az 

ország területén.  

  
5.3. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege 

Magyarországon (2000-2009) 

(forrás: www.met.hu) 

5.4. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra)  

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján 

(forrás: www.met.hu) 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap energiáját. 

Budapest, benne a XI. kerület vizsgált területén 1800-1900 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
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amelynek hasznosítási lehetőségét célszerű igénybe venni. A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítását az egyes 

épületek tetőszerkezetén látható berendezések jelzik is. 

Vízenergia. 

A vízfolyásokkal, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-

változású, illetve nagyobb tömegáramú vízfolyások, alkalmasak, így területi vetületük Magyarország térképén 

rögzíthetők. 

A kerület határán haladó Dunát elméletileg, annak megfelelő duzzasztásával lehetne energetikai célra is 

hasznosítani, de a térség beépítettsége és a vízerőmű társadalmi megítélése erre reális lehetőséget nem nyújt. 

Biomassza-biogáz és hulladékhő hasznosítás. 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol van lehetőség. Meg kell azonban említeni, hogy a 

biomassza tüzelés környezetvédelmi szempontokból nem kedvező, így intenzíven beépített, kedvezően kiépített 

vezetékes energiahordozókkal ellátott területen alkalmazásának nincs realitása.  

Geotermikus energia. 

Geológiai adottságok befolyásolják előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével 

részben a földfő hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre állását 

bemutató térképet. 

 

5.5. ábra: Magyarország geotermikus energiahordozó 

hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és 

régiójának geotermikus hőtérképe (részlet) 

(forrás: PannErgy, Portfolio.hu) 

A vizsgált területen a földhő hasznosítására hőszivattyú alkalmazásával van lehetőség. A beruházói igény alapján 

megvalósítható tényleges hasznosítás épületgépészeti szintű feladatként kezelhető. 

 Elektronikus hírközlés. 1.6.3.

Vezetékes elektronikus hírközlés. 

Budapest, benne a XI. kerület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Budapesti 

szekunderközponthoz tartozó Budapest primer központ a kerület vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A 

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

hálózathoz.  

Budapest XI. kerülete, benne a vizsgálat terület jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága az igényekhez igazodik, 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

A vizsgált területen kiépített vezetékes távközlési hálózat földalatti elhelyezéssel épült. A kedvező műsorvétel 

érdekében kiépített műsorelosztó kábelhálózat áll rendelkezésre. Ezt a hálózatot a vezetékes távközlési hálózattal 

párhuzamosan föld alatt helyezték el. 
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A szakági tervlapon rögzítettek alapján látható, hogy a vizsgált tömb körzetében számtalan szolgáltató kiépített 

hálózati rendszere elérhető, így a szolgáltatás lehetősége szélesebb körű.  

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés. 

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. 

Budapest XI. kerület területén valamennyi vezeték nélküli táv- (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) műsorelosztó 

szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A jó vételi lehetőséget a tervezési területen belül elhelyezett antennák is biztosítják.  

Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek szerepeltetése a 

településrendezési tervben. 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó alátámasztó 

munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a  14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. 

Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök 

keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan 

keletkező hálózati ütközési, érintettségi konfliktusok feltárhatók legyenek. A hálózatengedélyesekről nyilvántartás 

nem érhető el. 

Az NMHH a területen szolgáltatási jogosultsággal rendelkezőkről vezet nyilvántartást. Nagy számuk a teljes körű 

közvetlen elérést tervezői oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen 

bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására 

biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.  

Budapest XI. kerület területén ezzel a vizsgált területen is jelenleg 67 vezetékes távközlési szolgáltató áll 

rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint. 

Budapest XI. kerület területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A vezetékes 

távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 13 vezetékes műsorelosztó 

szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár 

rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli 

elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7 szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár 

rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat. 
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1.7. KÖRNYEZETVÉDELEM. 

 Talajállapot értékelése. 1.7.1.

A szabályozási területen (a felszíni földtani térkép alapján) folyóvízi finomhomok, kőzetliszt, agyag (világoskék) a 

meghatározó kőzet. 

 

6.1. ábra: Felszíni földtani térkép 
(forrás: www.map.mfgi.hu/bp50) 

A MEPAR (Mezőgazdasági Parcellaazonosító Adatbázis) térképe alapján a terület sík, nincs összefüggő 

erózióveszélyes terület. 

A talaj a természeti és művi környezet eleme, helyhez kötött, ezért a talajt ért szennyeződések felhalmozódhatnak, 

hatásuk tartós lehet. 1992-ben óta működik a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszert, amelynek célja a 

talajkészletek jellemzése és a talajállapot időbeni változásainak nyomon követése. A XI. kerületben nincs vizsgálati 

pont. 

A FAVI-KÁRINFO és a KDV KF adatbázisa alapján kármentesítés nem történt a szabályozási területen. 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet telkén a belső gazdasági udvarban és parkolóban nagy a burkolt, inaktív 

felületek aránya. Szabad talajfelületek a maradvány zöldfoltok és útmenti zöldsávok, ahol a gépjárművek 

szennyezőanyag kibocsátása egyben potenciális felületi talajszennyezés. 

A tömbben lévő társasházak, irodaépület belső kertje összefüggő, kisebb burkolatokkal tagolt, értékes kondicionáló 

zöldfelület, talajszennyezésre utaló jel nincs. 

 Vízminőség védelem. 1.7.2.

A szabályozási területen felszíni vízfolyás, szabad vízfelület nincs. Felszín alatti víz a talajvíz, melynek mélysége a 

szabályozási területen a morfológiai viszonyoknak megfelelő. 
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6.4. ábra: : Budapest 

mérnökgeológiai térképe, 

első felszín alatti vízadó 

képződmény 

(forrás: 
map.mbfsz.gov.hu/bpmg40) 

A felszín alatti vizek szennyeződéssel szembeni érzékenység szempontjából a vonatkozó kormányrendelet szerint 

három kategóriába tartoznak. Az utánpótlódási viszonyok, a földtani közeg vízvezető képessége és a kapcsolódó, 

védelem alatt álló területek alapján fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területek különböztethetők 

meg. Fokozottan érzékeny területnek számítanak a nyílt karsztok, valamint az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, 

ásvány- és gyógyvíz-hasznosítást szolgáló vízkivételek kijelölt vagy kijelölés alatt álló különböző védőterületei. Az 

érzékeny területek között a 100 m-nél kisebb vastagságban fedett karszt, és az 50-100 m-nél kisebb vastagságban 

fedett fő vízadó, törmelékes medenceüledékek elterjedési területei, s a többi terület kevésbé érzékeny kategória. A 

felszín alatti vizek szennyeződéssel szembeni érzékenység szempontjából a kerület érzékeny, kiemelten érzékeny 

kategóriába tartozik a módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében. 

 

6.5. ábra: Felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny és érzékeny, valamint 

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség 
védelmi területek a főváros kerületeire lebontva, a 

27/2004. KvVM rendelet szerint 
(forrás: BKÁÉ 2013) 

A szabályozási terület csatornázott, felszín alatti víz szennyezésre utaló jel nincs. A terület egy része mélygarázzsal 

aláépített, mely a talajvízáramlást módosítja. Új létesítmények tervezése során a tömbben a térszín alatt 

körbeépített területekről a csapadékvíz kivezetése, szikkasztása és a szabad talajvízáramlás biztosítandó. 
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 Levegőminőségvédelem. 1.7.3.

A szabályozási terület levegőminőségének meghatározó tényezői: közlekedés, intézményi tüzelés, diffúz 

légszennyezés. 

Vonalas szennyezőforrások. 

A szabályozási területen a közúti közlekedés kibocsátásából származik a levegő szénmonoxid, nitrogénoxid terhelés 

és a porterhelés jelentős része.  Vonalas szennyezőforrás elsősorban a Karolina út és a forgalom arányában kisebb 

terhelést adó Daróczi utca. A Karolina út forgalmából származó kibocsátás megkötése szempontjából jelentős az 

osztottpályás út közepén kiépített zöldsáv és fasor. Automata mérőállomás a Kosztolányi Dezső téren működik, a 

Budapest levegőjének 2018. évi értékelés alapján az összesített index szerint a szennyezettség a Kosztolányi téri 

(BP6) mérőállomáson: megfelelő. 

 

6.6. ábra: 2016. évi index, az összesítő 
értékelés az automata mérőhálózat 

adatai alapján 
(forrás:OLM) 
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Pontforrások. 

A szabályozási területen működő telephelyek helyhez kötött légszennyező pontforrásai: 

TELEPHELY CÍM LÉGSZENNYEZŐ ANYAG 

DOROTTYA UDVAR 1113 Bp. Bocskai út 134-146. NOx(NO-NO2)mint NO2,CO,CO2, szilárd 

Országos Gyógyintézeti Központ 1113 Bp. Karolina út 27-29. Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 

NOx(NO-NO2)mint NO2,CO,CO2, szilárd 

Irodaház 1113 Bp. Bocskai út 77-79. NOx ( NO és NO2 ) mint NO2, CO, CO2 

(forrás: http://web.okir.hu/sse/group=LAIR) 

A vizsgált területen működő pontforrásokra határérték megállapítás és határozat készült. Határérték túllépés nincs 

a területen. 

A levegőminőséget kevésbé befolyásolja a tágabb környezet háztartási fűtés és melegvízellátásból származó 

kibocsátás. A lakások és intézmények jelentős része távfűtésű vagy központi gázfűtésű. A levegő védelméről a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölését a 4/2002. 

(X. 7.) KvVM rendelet tartalmazza, melynek értelmében a szabályozási terület az 1. Budapest és környéke 

légszennyezési agglomerációba tartozik.  A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeire a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozik. 

Diffúz légszennyezés. 

Felületi szennyezőforrás a szabályozási területen nincs. Minimális porterhelést jelentenek a belső udvarok 

degradált zöldfelületei és burkolatlan szabad földfelületei. 

 Zaj- és rezgésterhelés. 1.7.4.

A szabályozási területen elsődleges zajszennyező a közlekedés: a Karolina út, Diószegi út, Daróczi út, s kis 

mértékben a Bocskai út gépjármű forgalma. A kórház Vi-1 intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület, míg a 

tömb déli része Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület területfelhasználási egységbe tartozik. 

A szabályozási területre a 2. jelű kisvárosiai lakóterület besorolást kell alkalmazni a tömb déli részén a 

lakóépületekre. A terület északi része vegyes intézményi terület, azonban az egészségügyi funkció miatt az 

különleges területek közül az egészségügyi terület határértékeinek alkalmazása indokolt. A közlekedéstől származó 

zaj terhelési határértékei a Karolina útra vonatkozóan 65/55dBA és 60/50dBA, a többi határoló útra: 60/50 és 55/45 

dBA.  

Környezeti zajt okozó tevékenységek és létesítmények működése során a zaj-és rezgésterhelésre a 427/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 

módosításáról 284/2007. (X.29) Kormány rendelet vonatkozik. A 91/2015. (XII. 23.) FM rendeletben foglaltak 

hatályosak a zajkibocsátási határértékek megállapítására, a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló. 

(27/2008. XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosítására. A hatályos zaj- és rezgésvédelmi rendeletek előírásai 

betartandók. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2017. 

(IV.28.) Korm. rendelet, valamint az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt 

indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésre vonatkozik a 1237/2017. (IV.28.) 

Korm. határozat.  

A Korm. rendelet módosította a stratégiai zajtérkép készítéséről szóló szabályozást, a zajtérkép készítését a 

földművelésügyi miniszter kijelölése alapján a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő 
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Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. látja el. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 2018 májusában a Vibrocomp Kft-

t, az Argon-Geo Kft-t és a Geodézia Zrt-t a Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének megújításával (2012. 

és 2017.) bízta meg, elkészült a „BUDAPEST FŐVÁROSRA 2017 STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP MEGÚJÍTÁSA”. 

(források: http://zajterkepek.hu, http://www.hermanottointezet.hu/) 

     

 

6.7. ábra: Közúti zajterhelés nappal 6.8. ábra: Közúti zajterhelés éjjel  
(forrás: https:// http://zajterkepek.hu) 

A vizsgálati területen határérték feletti a zajterhelést okoz a Karolina út, Bocskai út, Diószegi út torkolatának 

forgalma. A keretesen beépített belső udvarok zajhelyzete kedvező, kizárólag az átjárókban van határérték feletti 

zajterhelés. 2015-ben készült forgalomszámlálás (Közlekedés Kft) alapján a becsült emmissziókat a zajszámítási 

táblázat tartalmazza. A forgalomszámlálás 2 járműkategóriára készült (szgk. és tgk.), a táblázat tájékoztató 

értékeket tartalmaz. 

Közúti zaj számítása ÁNF alapján 2 járműkategóriába sorolással I. III.  2015 

 
 ZAJSZÁMÍTÁSI PONT HELYE nappal dBA éjjel dBA v km/h 

Z1 Karolina út Diószegi út és Bocskai út között 72,3 65,4 50 

Z 2 Bocskai út 60,4 53,4 50 

A korábbi zajtérképpel összevetve a határértékek túllépése továbbra is számottevő, a zajkonfliktus mértéke és az 

érintettség nem számottevően nem változott. Vasúti zajterhelés nem érinti a területet. 

A Karolina út forgalmából származó rezgésterhelést kiemelten kell kezelni a terület fejlesztése során. A kórház híd 

átépítése során szükséges a várható rezgésszint meghatározása és a tervezendő épületek egyedi megoldásainak 

tervezése, amely csökkenti a várható rezgés mértékét. Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeit és terhelési 

határértékeit az épületekben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

Üzemi zajkibocsájtás a környezetben nincs. Kisebb zajforrások a szellőztető és légkondícionáló rendszerek 

működése, melyekre az előírt határértékek betartandók. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 12/2009./III.24./ XI.ÖK sz. rendelete vonatkozik a zaj- és 

rezgésvédelem helyi szabályozására. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a közterületi rendezvények és a 

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi szabályaira, minden olyan, e rendelet 

hatálya alá tartozó – szabad térben vagy zárt térben működő – zaj- és rezgésforrásra, amely kellemetlen, zavaró 

vagy károsító terhelést okoz. 
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 Hulladékkezelés. 1.7.5.

A szabályozási területen a keletkező hulladék eredet szerint termelési hulladékra, csomagolási hulladék, inert 

(bontási-építési) hulladék, szerves (kerti) hulladék, valamint kommunális hulladék. Szelektív hulladékgyűjtő sziget 

nem működik a területen. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás működtetése alapvetően fővárosi önkormányzati feladat. Az FKF Zrt. biztosítja a 

hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását, vagyis a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását 

valamint kezelését.  

A kórházban keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és átmeneti tárolása jelenleg a belső udvarban történik, 

fedett tárolóban, melyeket szakcéggel elszállíttatnak. A gyűjtésre, átmeneti tárolásra és szállítása a mindenkor 

hatályos jogszabályokat kell betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályaira vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.  

 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák. 1.7.6.

A terület legnagyobb környezeti problémája a jelentős zaj- és rezgésterheltség, mely a Karolina út mentén 

keletkezik. 
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1.8. KATASZTRÓFAVÉDELEM. 

 Építésföldtani korlátok. 1.8.1.

Az építés alkalmassági térkép alapján felszínmozgás veszélyes terület nincs a szabályozási területen. A szabályozási 

terület 4-5 szint feletti beépítésére alkalmas, kivéve a Karolina út – Diószegi út sarok területét, amely  csak  4-5 

szintig alkalmas beépítésre, melyet a tervezés során figyelembe kell venni. 

 
 

7.1. ábra: Budapest – Építési alkalmassági Térképe 
(forrás: FÖMI - map.mfgi.hu/mernokgeologia) 

 Egyéb. 1.8.2.

A szabályozási területen felső küszöbértékű ás alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, E-PRTR 

bejelentésre kötelezett üzem nincs a területen. 
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1.9. VÁROSI KLÍMA. 

A légszennyezettséget és a város negatív klimatikus hatásait (hőszigethatás) mérséklik a kedvező légáramlási 

viszonyok. Az átszellőzési sávok jellegzetes morfológiai elemekben, völgyeletekben, illetve azok fölött húzódnak. Ide 

tartoznak a Duna és a patakok menti sávok, a térségi légmozgások „bevezető útjai”, melyek biztosítják a belső 

városrészek levegőjének frissítését. Konfliktusforrás, hogy ezekben többnyire közutak-vasutak helyezkednek el.  

  
8.1. ábra: Átszellőzési sávok és szélsebesség nagysága 

északkeleti szélnél 
(forrás: Újbuda PMH - -BME – Áramlástani Tanszék) 

 

8.2. ábra: Átszellőzési sávok és szélsebesség 
nagyságaészaknyugati szélnél  

(forrás: Újbuda PMH - -BME – Áramlástani Tanszék) 
 

A szabályozási terület átszellőzése szempontjából kedvező a nyugati szél, mely a második legnagyobb gyakoriságú   

(17,75%), a  tömb déli részét szellőzteti át a Bocskai út mentén a nyugati hegyvidék felől. Északnyugati szél esetén a 

Karolina út átszellőzése kedvező. Jó átszellőztető hatású a Karolina út vonalában az északnyugati (11,21%), déli 

(5,3%), délkeleti (5,25%) szél, s a terület délnyugati részére a Budaörsi völgyeletben érkező dél-nyugati szél.  

Szélcsend esetén a zöldterületek hatása érvényesül, valamint a domborzati viszonyok következtében a nyugati 

hegyvidékről a levegő lefolyik a sűrűn beépített területekre. A szabályozási területen lényegesen kisebb 

hőszigethatás alakul ki (0,8 ºC), mint Budapest belső városrészeiben (4ºC -6 ºC), köszönhetően a környező 

hegyeknek, s a beépítést lazító kisvárosias tágabb környezet kertterületeinek.  

 

8.3. ábra: A hőmérsékletemelkedés területi 
megoszlása C  

(forrás: Újbuda PMH – BME –Áramlástani 
Tanszék) 

A klimatikus előnyök megőrzése, javítása érdekében célszerű a meglévő intenzív zöldfelületek megóvása, új 

beépítés során további zöldfelületek létesítése - telken belül és közterületen egyaránt. 
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2.1. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI JAVASLAT 

(A BT-1 – Beépítési terv rajzi melléklet a műleírásban megadott értékek alapján ábrázolt beépítéseket mutatja be.
1
 ) 

 Tervezett épület bontások 2.1.1.

Az egykori Ortopédiai Klinika átalakításának célja az OSEI intézményének működtetéséhez szükséges megfelelő 

körülmények megteremtése. Ez egyes épületrészek elbontásával, valamint megszüntetve a kórház több bejáratos 

rendszerét egy közös földszintes főbejárati épületrész kialakításával tervezett. A bontásra javasolt épületrészek: 

• A Karolina út és a Diószegi út sarkán lévő fém és üveg szerkezetes sarokrész, mely a kórház eredeti 

épületéhez utólag lett hozzáépítve. Az OSEI az épületrészt nem tudja gazdaságosan felújítani és 

hasznosítani. Az elbontással a környezetétől magasságban és karakterében is jelentősen eltérő épületrész 

tűnik el. 

• Az OSEI és az Országos Vérellátó Szolgálat épületét a Diószegi út (közterület) felett egy hídszerkezet köti 

össze. A tervezett fejlesztések része ennek elbontása. 

• Az OSEI telkén a beépítés udvarok felöli részén feleslegessé vált melléképületek is bontásra kerülnek. 

 

9.1. ábra: A tervezett bontásra kerülő épületrészek az 
OSEI meglévő épületegyüttesében 

 
                                                                 
1
 A Szabályozási terv alátámasztásaként készülő Beépítési terv  a Fusion Architect Kft. által az OSEI átalakítására készített 

vázlatterv alapján készült. 
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 Tervezett új beépítések és épületátalakítások 2.1.2.

Az OSEI fejlesztési elképzelései alapján (az egyes épületrészek bontását követően) az új épületbővítések elsősorban 

a Diószegi út felé eső belső udvarban történnek. 

 A terepszint alatt az udvar és az egykori saroképület alatti rész kerül beépítésre, itt a tervek alapján egy 

hidroterápiás részleg kap helyet. Az épületegyüttesen belül jelenleg több bejárat van, mely a jelenlegi működésben 

nehézségeket okoz. Az udvar földszintes beépítése egy közös bejárati teret (előcsarnokot) képez, ahonnan az egyes 

épületrészek (osztályok, szervezeti egységek) már épületen belül közelíthetőek meg. A Diószegi út és a Karolina út 

sarka (a jelenlegi épületrész lebontása után) nem kerül újra beépítésre, hanem a kórház bejáratának előterévé 

válik. Új épületrész itt csak terepszint alatt kerül kialakításra, a pár lépcsőfokkal emelt szint közösségi területté válik. 

A földszintes előcsarnok tetején zöldtető kialakítása javasolt/tervezett, így a belső udvarra néző földszint feletti 

szintek helyiségei is erre néznek majd. Az elbontott és az újonnan tervezett épületrészek összesen kb. 65%-70%-os 

beépítési mértéket tesznek ki terepszint felett. Terepszint alatt ez az érték kb. 75-80%. A szabályozás során javasolt 

ezeknél az értékeknél valamivel magasabbat meghatározni (kb. 5-10%-kal), hogy a tervezett elemek tartalékkal meg 

tudjanak felelni a KÉSZ-nek. 

Az épületegyüttes jelentős része tehát megtartásra kerül, azonban ebben az esetben is a tetőszintek átalakítása 

tervezett. A kórház működtetéséhez szükséges gépészeti területek egy része a tetőkre kerül, s ezzel együtt  a kórház 

lapostetős kialakításúvá válik. A tervezett beépítésen belül a párkánymagasság legmagasabb értéke kb. 18 méter, 

míg az épület legmagasabb pontja nem éri el egészen a 21 métert. 

A kórház déli udvara egy áthajtóval a Daróczi út irányából gépkocsival ma is megközelíthető. Ezért a szükséges 

parkolóhelyek és az anyagszállítás is ezen a területen tervezett. Az intézmény parkolási igényeinek kielégítésére a 

terület azonban szűkös lehetőségeket biztosít, ezért nem kizárható a parkológépek alkalmazása sem. 

A telek jelenlegi bruttó beépített szintterülete kb. 21.800 m
2
, mely 3,0 m

2
/m

2
 szintterületi mutatót jelent. A 

tervezett bontásokkal és új épületrészek kialakításával az OSEI fejlesztési elképzelései ezt a nagyságrendet követik, 

vagyis többlet szintterület kialakítása nem tervezett.  

épületszint tervezett bruttó alapterület (földhivatali alaptérkép alapján számolt értékek) 

pinceszint 4 844 m
2
 

földszint 4 431 m
2
 

1. emelet 3 719 m
2
 

2. emelet 3 719 m
2
 

3. emelet 3 650 m
2
 

4. emelet 1 438 m
2
 

összesen: 21 801 m
2
 

    

telekméret: 7239 
    

szintterületi mutató 3,0 

A Beépítési terv a kórház fejlesztésével együtt a Diószegi út keresztmetszeti kialakítására, közterületi rendezésére is 

javaslatot tesz. A javaslat azt vizsgálja, hogy a majdnem 21 méter széles úttelek esetében milyen kialakításban van 

lehetőség a közterületi parkolás kialakítására/javítására, mely a környező területek egyik jelentős problémája. A két 

forgalmi sáv mellett merőleges parkolással kb. 24 db közterületi parkolóhely alakítható ki. E mellett kétoldali járda, 

zöldsáv és fasor is kialakíthatóak a keresztmetszetben 

A 4618/6 hrsz. telek egy részét, valamint a 4621 hrsz. telket jelenleg az MTA használja. Ezek jelenlegi beépítését a 

tervezett fejlesztések értelem szerűen nem érintik. Hosszabb távon azonban az OSEI bővítési területeként javasolt 

velük számolni. 
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2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ. 

 Közterületi határrendezés, szabályozás 2.2.1.

Az OSEI épülete a Diószegi út irányába túllóg a kialakult közterületi telekhatáron. Ezért a kialakult (és a megmaradó) 

épületnek megfelelően a közterületi határ rendezésére van szükség. Az épület párhuzamosan a telekhatárral kb. 1,4 

métert lóg túl a közterületi telekhatáron. 

 

10.1. ábra: Az OSEI épületegyüttesének túllógása a Diószegi út irányába 

A Diószegi út 4617 hrsz. telke a tulajdoni vizsgálat alapján a XI. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

van, ezért a Sportkórház telkének rendezése során a kerületi Önkormányzattal szükséges megegyezni. 

Javasolt az érintett területrész a törzsvagyonból kivenni és megállapodás alapján a kórház telkével összevonni. A 

telekrendezés egy régóta fennálló problémát kezel, s viszonylag keskeny közterületi teleksávot érint. Ezért a 

telekcserével történő telekrendezés nem feltétlenül indokolt, s ezért nem is javasolt. A tervezett szabályozási terv-

javaslat ennek megfelelően készült, s egy 76,3 m
2
-nyi terület (telekrész) kerül magántulajdonba. 

 A szabályozás általános elemeinek meghatározása 2.2.2.

Az építési övezetek meghatározása a területfelhasználás alapján. 

A TSZT és az FRSZ által meghatározott területfelhasználási egységek helyi építési övezetekre és övezetekre 

tagozódnak. A KÉSZ-ben tehát az építési övezetet (annak jelét, s ezen belül az elhelyezhető rendeltetéseket) ez 

alapján lehet megállapítani. 

A tervezési területen belül a tömb északi része (4618/6, 4621 hrsz. telkek) Vi-1 – intézményi, jellemzően zártsorú 

beépítésű terület területfelhasználási egységbe tartozik, így ennek megfelelően a KÉSZ-ben az intézményi területek 

között a intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezete kerül kijelölésre. 

Ezeken a területeken az építési övezetek jele: 

Vi-1-XI-01 - Intézményi területek építési övezetei 

A Vi-1-XI-01 jelű építési övezet területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:  

• igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések, 
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• iroda rendeltetés, 

• kereskedelmi, szolgáltatás, szállás rendeltetés, 

• kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetések, 

hitéleti rendeltetés. 

A tömb déli része Lk-2 - kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területfelhasználási egységbe tartozik. Ennek 

megfelelően az építési övezetek jele: 

Lk-1-XI-01 -  Lakóterületek építési övezetei 

Az Lk-1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni: 

• lakó rendeltetés 

• kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, 

• hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések, 

• kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések, 

• szállás jellegű rendeltetés, 

• igazgatás és iroda rendeltetés, 

• sport rendeltetés. 

Beépítési mód szabályozása. 

A beépítési módot a korábbi KVSZ a területen jellemzően zártsorúként szabályozta, ennek megtartása javasolt az 

építési övezetek esetében– figyelembe véve a kialakult állapotot, valamint a terület karakterét. Azonban 

megjegyzendő, hogy az elő-, oldal- és hátsókerthez való viszony meghatározását elsősorban az építési helyek adják 

meg, melyek a tömb esetében jelölve lettek. 

Beépítési mérték és az építés helyének szabályozása terepszint felett és alatt. 

Az építési övezetekben tehát az elő-, oldal- és hátsókertek méretét a szabályozási tervlap állapítja meg egyedileg az 

építési helyek ábrázolásával. Erre az OTÉK 35.§-ának előírásai adnak lehetőséget. Mindazonáltal ahol az építési 

helyen keresztül telekosztás van, vagy az tervezett, ott a beépítési mód alapján, az OTÉK előírását kell figyelembe 

venni. 

A szabályozási terv megkülönböztet terepszint alatt és felett is beépíthető építési helyet (építési hely), és kizárólag 

terepszint alatt beépíthető területet (építési hely terepszint alatt beépíthető része). 

A beépítési mód és a Szabályozási terven ábrázolt építési helyek összefüggését (ténylegesen beépíthető terület) az 

alábbiak szerint javasolt a KÉSZ-ben szabályozni: 

(…) Az elő-, oldal- és hátsókertek megállapítása az 1.a. mellékleten ábrázolt építési hely és az építési 

övezetekben szabályozott, a beépítési módnak megfelelő elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó egyéb 

szabályok együttes alkalmazásával történik. 

(…) Amennyiben az 1.a. mellékleten ábrázolt építési hely nem határoz meg elő-, oldal- vagy hátsókertet, 

akkor ezek megállapítása a beépítési módot figyelembe véve 

a) az építési övezetekben szabályozott külön előírásoknak megfelelően, 

b) ennek hiányában az OTÉK alapján történik. 

(…) Abban az esetben, ha az 1.a. mellékleten ábrázolt építési hely a közterületi határra illeszkedik, akkor az 

előkert mérete 0 méter lehet. 
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A beépítés magasságának szabályozása a KÉSZ-ben 

A beépítés magasságának megállapítása 2012-ben megváltozott. Az új OTÉK fogalommeghatározása alapján a 

beépítési magasság gyűjtőfogalmába az alábbiak értendőek: 

„12a.Beépítési magasság: az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság 

gyűjtőfogalma.” 

Ezen belül a három további fogalom: 

„33. Épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete 

összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő 

érték.” 

„52. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell 

megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát, 

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, 

c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és 

legfeljebb 3,00 m magasságú 

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak, 

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá 

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét. 

A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) homlokzatmagasságát, ha az 

a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, 

a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni.” 

„98. Párkánymagasság: az épület homlokzati síkja és a rendezett terepszint metszésvonala, valamint 

magastetős épület esetében az épület homlokzati síkja és a tetősík metszésvonala, lapostetős épület 

esetében a homlokzati falsík és a legfelső zárófödém felső síkjának metszésvonala közötti függőlegesen mért 

távolság.” 

A beépítési magasság esetében az OTÉK úgy fogalmaz, hogy a helyi építési szabályzatban egységesen kell 

meghatározni a megengedett beépítési magasságot, vagyis egy szabályzatban egy féle kategória használható. 

Heterogén városszerkezet és beépítési karakter esetében ez azonban problémákat vet fel, ezért az FRSZ az OTÉK-tól 

eltérően szabályoz ((ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján): 

FRSZ 5.§ (2) bekezdés: 

„A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban megfelelő, a beépítési magasság gyűjtőfogalma alá tartozó 

épületmagasság, homlokzatmagasság és párkánymagasság vegyesen is alkalmazható.” 

A terület esetében az FRSZ külön nem alkalmaz olyan jelölést, mely alapján a párkánymagasságot külön szabályozni 

kellene, valamint magasház elhelyezése sem megengedett. 

Figyelembe véve a zártsorú beépítési módot az építési övezetekben a beépítés magasságát javasolt a 

párkánymagassággal megadni. Ezen felül javasolt az épület legmagasabb pontjának szabályozása is, a tömb 

belsejében kiemelkedő épületrészek szabályozására. 

Szintterületi mutatók szabályozása a KÉSZ-ben 

A korábbi OTÉK a területek beépítésének sűrűségére a szintterületi-sűrűség fogalmat használta. Az új OTÉK azonban 

már a beépítési sűrűséget alkalmazza, s a korábbihoz képest a különbség elsősorban a közterületek beszámításából 

adódik: 
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„13. Beépítési sűrűség: a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek valamennyi 

építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egységeknek a köztük lévő, 

településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével növelt területének viszonyszáma.” 

A Fővárosban az FRSZ egyik feladata (a TSZT-ben meghatározott egyes területek beépítési magasságának 

korlátozásaival kapcsolatos előírások, és a Főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra 

megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezések meghatározása mellett) a 

TSZT-ben rögzített területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének meghatározása. Az OTÉK szerinti 

meghatározást összeségében az FRSZ által alkalmazott bs érték fedi le, azonban a parkolás épületen belüli 

támogatása céljából a bs értéket az FRSZ két részből határozza meg. Ennek megfelelően a bsá jelű általános 

sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás céljára is – igénybe vehető, a bsp jelű 

parkolási sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára vehető igénybe, vagyis a bsá-n felüli 

bónuszérték, csak gépkocsik elhelyezésére. 

A beépítési sűrűség alkalmazásával a Fővárosban korábban alkalmazott gyakorlat is megváltozott. Az OTÉK korábbi 

fogalommagyarázata alapján a szintterület: 

„90. Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épületszerkezetei által elfoglalt területtel növelt 

alapterülete (bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámítani a földszinti fedetlen terasz 

alapterületét.” 

Az új OTÉK alapján azonban: 

„110. Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete.” 

Budapest esetében a BVKSZ 3.§ (2) bekezdése ezzel kapcsolatban az alábbiakat határozta meg: 

„(2) Épület bruttó szintterülete az építményszintek bruttó területeinek összege, amelybe nem kell 

beszámítani: 

a) az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeit, 

b) az első pinceszintnek minősülő építményszint területnek a lakásokhoz tartozó tárolóhelyiségeit, 

c) a személygépjármű-tároló területét az OTÉK, illetőleg a fővárosi vagy helyi parkolási rendeletben 

megállapított férőhely mértékéig, 

d) a c) pont szerinti mértéket meghaladó, épületben elhelyezett személygépjármű-tárolók 

területének felét.” 

A KÉSZ-ben az övezeti paraméterek azonban az egyes övezetekben lévő telkekre határoz meg érvényesíthető 

értékeket (közterületek nélkül), vagyis ebben a tekintetben a beépítési sűrűség a KÉSZ-ek esetében nem 

használható mutató. Ezért a Fővárosban és a kerületi szabályozásokban már korábban is alkalmazott szintterületi 

mutató a lehetséges paraméter, azonban a számításánál már nem lehet figyelembe venni a BVKSZ-ben alkalmazott 

meghatározást. Fontos változás tehát, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a szintterület számítást az OTÉK 

mindenkori előírásai szerint kell megtenni, így egyes korábban figyelmen kívül hagyandó területek a szintterület 

értékét most „növelik”. Ebből adódóan az új TSZT és FRSZ alapján készülő tervekben a szintterületi-mutató értékek 

annak ellenére magasabbak lesznek, hogy a ténylegesen a korábbi tervek alapján beépíthető bruttó szintterület 

nem változik, a metodika változása miatt. 

Az OTÉK a szintterület számítás során figyelmen kívül hagyható elemeket a 7.§ (6) bekezdésben adja meg: 

„(6) A szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell beszámítani az erkély, a függőfolyosó, a 

tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét.” 

A szintterületi mutató sem a Étv-ben., sem a Trk-ban, sem az OTÉK-ban nem meghatározott fogalom, korábban csak 

a BVKSZ alkalmazta, és ennek megfelelően a KVSZ-ekben, KSZT-kben is szerepel. Kerületi szinten az övezeti 

paraméterek meghatározásánál a beépítési sűrűség nem alkalmazható, mivel annak számításánál a közterületek 
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területét is figyelembe kellene venni. A sűrűség igazolására éppen ezért a KÉSZ szintjén továbbra is megfelelő 

mutatószám a szintterületi mutató. A BVKSZ megszűnését követően tehát javasolt továbbra is alkalmazni a 

beépítési paraméterek között a jogbiztonság, az építéshatósági munka megkönnyítése érdekében (is). Mivel a 

szintterületi mutató fogalmát sem az OTÉK, sem pedig a Trk. nem használja, így a KÉSZ-ben kell 

„újradefiniálni”(Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat résznél), figyelembe véve az OTÉK-ot és az FRSZ 

szerinti sűrűségi osztást is. 

Az FRSZ ráadásul meghatároz általános rendeltetésre és kizárólag parkolás rendeltetésre felhasználható beépítési 

sűrűség értéket. Ennek megfelelően a szintterületi mutató szintén két részből: általános szintterületi mutató 

(szmá) és parkolási szintterületi mutató értéből (szmp) tevődik össze. A KÉSZ fogalommagyarázatában az alábbiak 

szerint javasolt a szintterületi mutatót definiálni: 

„Szintterületi mutató (szm): Az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes 

építhető bruttó szintterület értéke az általános szintterületi mutató értékének (szmá) és a kizárólag az 

épületen belül elhelyezhető parkolók– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli 

elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékének (szmp) összege (sum=szám+szép).” 

Zöldfelületi mérték szabályozása a KÉS Z-ben. 

Az OTÉK 7.§ (3) bekezdés 6. pontja szerint és a 2. számú mellékletét figyelembe véve az építési övezetekben a 

legkisebb zöldfelület mértékét is meghatározásra kerül a paraméterek között. Ennek számítási metódusa vagy 

fogalma a korábbi építésjogi rendszerhez képest nem változott. 

Újdonság azonban a fővárosi településrendezési tervek esetében (egészen pontosan a TSZ T-ben) a zöldfelületi 

átlagérték fogalma. A TSZT leírása alapján a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció egyik célkitűzése volt a 

zöldfelületi intenzitás növelése. Azonban az OTÉK Budapest viszonylatában a meglévőhöz képes alacsonyabb 

zöldfelületi arányt határoz meg az övezetekben az építési telkekre vonatkozóan. Ezért a TSZT azon 

területfelhasználási egységekre ahol az OTÉK a fővárosi jellemzőkhöz képest alacsonyabb zöldfelületi arányt határoz 

meg legkisebb zöldfelületi átlagértéket állapított meg, amelyet a közterületekkel csökkentett területre kell számolni 

(kivétel a lakótelepek, ahol a teljes területi egységre vonatkozik). 

Egy-egy területfelhasználási egységen belül meghatározásra kerülő építési övezetek, OTÉK szerinti legkisebb 

zöldfelületi értéke a KÉS Z-ben differenciáltan állapítható meg, viszont összességében nem lehet alacsonyabb a TSZ 

T-ben meghatározott legkisebb zöldfelületi átlagértéknél. 

A tervezési terület vonatkozásában a Vi-1 területfelhasználási egység esetében az a zöldfelületi átlag értéke 10%. A 

területfelhasználási egységen belüli építési övezeteknél úgy kell megállapítani a legkisebb kialakítandó zöldfelület 

mértékét, hogy az megfeleljen ennek az értéknek. 

A KÉSZ tervezett mellékletei 

A Szabályzat rajzi és táblázatban szereplő elemei a rendelet mellékleteként kerülnek elfogadásra. A KÉSZ-ben az 

alábbi mellékletek tervezettek: 

• 1.a. melléklet: Szabályozási terv – Szabályozási elemek (KÉSZ-26/1A tervlap), 

• 1.b. melléklet: Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei (KÉSZ-26/1B tervlap), 

• 1.c. melléklet: Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei, 

• 2. melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése, 

• 3. melléklet: A parkolás helyi rendjének szabályozása - Parkolási előírások a Diószegi út – Daróczi utca – 

Bocskai út – Karolina út által határolt terület vonatkozásában 
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 A tervezett szabályozási paraméterek összefoglalása 2.2.3.

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezetek szabályozási 

határértékei: 
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* A … számú végső szakmai véleményben megállapított OTÉK-tól való eltérési engedély alapján 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezetek szabályozási 
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 A fővárosi településrendezési eszközöknek (TSZT, FRSZ) való megfelelés 2.2.4.
igazolása a KÉSZ-ben szabályozott szintterületi mutató értékek és a legkisebb 
kialakítandó zöldfelület vonatkozásában. 

A KÉSZ az új fővárosi tervekkel összhangban készül. A KÉSZ-ben szabályozott szintterületi mutatók által a telkekre 

építhető bruttó szintterületek összessége nem haladhatja meg az FRSZ-ben a területfelhasználási egységre 

meghatározott beépítési sűrűség alapján számított értéket. 

A fővárosi FRSZ-ben meghatározott beépítési sűrűségeknek való megfelelés bemutatása 

Fővárosi terveszközök Kerületi terveszköz 

  

 

Vi-1: 3.0 (2.0+1.0) 

        FRSZ - SZINTERÜLET SŰRŰSÉG 

        

FRSZ 
Területfelhasználási egység 

Terület Beépítési sűrűség Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Bsá Bsp általános parkoló 

Vi-1 122 617,75 2,00 1,00 245 235,50 122 617,75 

        

KVSZ 

Építési övezet, övezet jele 
Terület 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb értéke 
Építhető szintterület m

2
 

m
2
 Szmá Szmp általános parkoló 

1.1 Vi-1-XI-01 8 232,00 3,00 1,25 24 696,00 10 290,00 

1.2 
Vi-1-XI-… 
(K-EÜ-XI) 

5 910,00 2,25 1,10 13 297,50 6 501,00 
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1.3 
Vi-1-XI-… 
 (I-XI/K2) 

15 354,41 2,75 1,25 42 224,63 19 193,01 

1.4 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/K2) 

44 654,33 2,75 1,25 122 799,41 55 817,91 

1.5 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/1) 

19 028,95 1,90 0,95 36 155,01 18 077,50 

1.6 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/2) 

3 631,93 1,50 0,75 5 447,90 2 723,95 

  KÖZTERÜLETEK 39 948,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ∑ 122 617,75     244 620,44 112 603,38 

        ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET (m2) 

    FRSZ   KÉSZ 

általános 245 235,50   244 620,44 

parkolás 122 617,75   112 603,38 

MEGFELEL 

        TSZT - ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

        TSZT   Vi-1 10% 

        

KVSZ 

Építési övezet, övezet 
jele 

Terület 

Az építési 
övezetekben 
szabályozott 
zöldfelület 

megengedett 
legkisebb mértéke 

Zöldfelület területe 

m
2
 % m2 

1.1 Vi-1-XI-01 8 232,00 10,0% 823,20 

1.2 
Vi-1-XI-… 
(K-EÜ-XI) 

5 910,00 20,0% 1 182,00 

1.3 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/K2) 

15 354,41 20,0% 3 070,88 

1.4 
Vi-1-XI-… 
 (I-XI/K2) 

44 654,33 20,0% 8 930,87 

1.5 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/1) 

19 028,95 20,0% 3 805,79 

1.6 
Vi-1-XI-…  
(I-XI/2) 

3 631,93 35,0% 1 271,18 

  KÖZTERÜLETEK 39 948,13 0,0% 0,00 

  ∑ 136 759,75 14,0% 19 495,51 

MEGFELEL 

A tervezési terület csak egy része esik a Vi-1 területfelhasználási egységre, ezért a többi övezet esetében a jövőbeni 

(KÉSZ-2 / Szentimreváros – Gellérthegy KÉSZ) tervezendő értékeket tüntettük fel. 
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Lk-1: 2.25 (1.5+0.75) 

        FRSZ - SZINTERÜLET SŰRŰSÉG 

        

FRSZ 
Területfelhasználási 

egység 

Terület Beépítési sűrűség Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Bsá Bsp általános parkoló 

Lk-1 27 114,68 1,50 0,75 40 672,02 20 336,01 

        

KVSZ 

Építési övezet, övezet 
jele 

Terület 
Szintterületi mutató 

megengedett 
legnagyobb értéke 

Építhető szintterület m
2
 

m
2
 Szmá Szmp általános parkoló 

2.1 Lk-1-XI-01 6 658,45 2,25 1,10 14 981,51 7 324,30 

2.2 
Lk-1-XI-… 
(L3-XI/K7) 

6 701,97 1,90 0,95 12 733,74 6 366,87 

2.3 
Lk-1-XI-.. 

(L3-XI/K7) 
6 669,01 1,90 0,95 12 671,12 6 335,56 

  KÖZTERÜLETEK 7 085,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ∑ 27 114,68     40 386,37 20 026,73 

        ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET (m2) 

  FRSZ   KÉSZ 

általános 40 672,02   40 386,37 

parkolás 20 336,01   20 026,73 

MEGFELEL 
 

A tervezési terület csak egy része esik a Lk-1 területfelhasználási egységre, ezért a többi övezet esetében a jövőbeni 

(KÉSZ-2 / Szentimreváros – Gellérthegy KÉSZ) tervezendő értékeket tüntettük fel. 
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Az építési övezetek paramétereinek ábrázolása a KÉSZ 1-a. mellékletén 
(Szabályozási tervlap – szabályozási elemek) 

A Kerületi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven a tervezett építési övezeteket és övezeteket az alábbi minta 

alapján kell értelmezni: 

Lk-1-XI-01 
600-Z-50-65-pm:8,0-16,0-2,25-1,1-35 

 

1.  2.  3.  4. 

Lk-1 - XI - I - 01 
 

1. „Lk-1”: a Fővárosi Településszerkezeti Tervben meghatározott területfelhasználási módok sajátos építési 

használat szerinti jelei. (pl.: Ln-1, Lk-1…stb.) 

2. „XI”: a Kerület száma, a Fővároson belüli elhelyezkedése. 

3. „I”: a területfelhasználási egységen belüli egyedi övezet (csak abban az esetben, ha van ilyen; pl.: I-

intézményi terület). 

4. „01”: az eltérő építési övezetek, övezetek sorszáma. 

A szabályozási tervlap informatívabbá tétele érdekében az építési övezetekre vonatkozó legfontosabb 

meghatározott paraméterek is feltüntetésre kerülnek, kiegészítve az övezeti jelet, de tájékoztató elemként: 

5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. 

600 - Z - 50 - 65 - pm : 8,0 - 16,0 - 2,25  1,1 - 35 

 

5. „600”: az építési övezetben, övezetben legkisebb kialakítható telekterület m2-ben. 

6. „Z”: az építési övezet, övezet beépítési módja. A beépítési mód a telek épületek elhelyezésére szolgáló része 

és a telek viszonya. (pl.: Z-zártsorú, SZ-szabadonálló, O-oldalhatáron álló, V-vegyes) 

7. „50”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítettség értéke 

(beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya 

százalékban kifejezve. 

8. „65”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség értéke 

(beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya 

százalékban kifejezve. 

9. „pm”: az adott építési övezetben szabályozott beépítési magasság kategóriájának meghatározása. (ém: 

épületmagasság, hm: homlokzatmagasság, pm: párkánymagasság) 

10. „8,0”: az építési övezetben, övezetben megengedett legkisebb beépítési magasság méterben. 

11. „16,0”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság méterben. 

12. „2,25”: az építési övezetben meghatározott általános rendeltetésre felhasználható szintterületi mutató 

megengedett legnagyobb mértéke. 

13. „1,1”: az építési övezetben meghatározott kifejezetten csak parkoló rendeltetésre felhasználható 

szintterületi mutató többletérték megengedett legnagyobb mértéke. 

14. „35”: az építési övezetben, övezet meghatározott a telek méretéhez viszonyított kialakítandó legkisebb 

zöldfelület mértéke százalékban kifejezve.  
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Ahol az építési övezetben meghatározott paraméterek közül valamelyik érték nem kerül szabályozásra, ott az adott 

szakaszon „X”-vel kell jelölni annak hiányát, s ebben az esetben a többi vonatkozó jogszabály betartása szükséges. 

Abban az esetben ha az adott helyen „0” szerepel, ott az adott paraméter nem vehető igénybe, az értéke nulla. 

 

2.3. OTÉK-TÓL VALÓ ELTÉRÉS ÖSSZEFOGLALÁSA. 

Lk-1-XI-01 építési övezet beépítési magasság szabályozása 

A tervezési területen belül a tömb déli részén az Lk-1-XI-01 építési övezet területén a jelenleg hatályos KVSZ/KSZT 

alapján L2-XI/Z” nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület építési övezet van megállapítva (a korábbi 

FSZKT-nak megfelelően). A nagyvárosias építési övezetekben az OTÉK 2. számú melléklete 12,5 méter feletti 

beépítési magasságot enged meg, s ennek megfelelően a KSZT-ben 16 méter van szabályozva. Ezen felül a beépítési 

magasságok vizsgálata alapján (ÉKV-7 vizsgálati tervlap) a tömbben a párkánymagasság jellemzően el is éri vagy 

megközelíti ezt az értéket, de mindenképp 12,5 méter felett van. 

A fővárosi településrendezési eszközök (TSZT-FRSZ) a területet Lk-1 kisvárosias területfelhasználási egységbe 

sorolja, ahol az OTÉK 2 melléklete alapján maximum 12,5 méteres beépítési magasság határozható meg. A korábbi 

szabályozási-, és nem utolsó sorban a kialakult állapotnak megfelelő érték szabályozhatósága érdekében (a 

párkánymagasság 16 méterben való meghatározásához) az Lk-1-XI-01 építési övezetben OTÉK 2. mellékletétől való 

eltérés kérése szükséges. 

Az OTÉK-tól való eltérés megadása esetén a rendeletben az Lk-1-XI-01 építési övezetekben a paramétereket az 

alábbiak szerint tervezett meghatározni: 
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- (m) (m)  (%) (%) (m) (m) (m2/m2) (m2/m2) (m2/m2) (%) 

Lk-1-XI-01 600 14 Z 50 65 
pm: 

8,0 

pm: 

16,0* 
3,35 2,25 1,10 35 

* A … számú végső szakmai véleményben megállapított OTÉK-tól való eltérési engedély alapján 
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2.4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT. 

 Közúti közlekedés. 2.4.1.

A tömböt közvetlenül fő- és gyűjtőút hálózati fejlesztés nem érinti. 

A kiszolgáló utak közül a Diószegi út érintett szakaszán az északi oldalon, az útra merőleges parkoló sáv 

kialakításával lehet növelni a parkoló kapacitást. 

 Közösségi közlekedés. 2.4.2.

A tömb környezetét a közösségi közlekedési hálózat fejlesztése nem érinti. 

 Kerékpáros és gyalogos kapcsolatok 2.4.3.

A fővárosi kerékpáros hálózat tervezett eleme a Karolina úton halad. Várhatóan irányhelyes kerékpársáv 

kialakítására kerül sor, a leállósáv és a forgalmi sáv között. 

 Parkolási javaslat 2.4.4.

Az OSEI udvari melléképületek bontásával biztosít lehetőséget a parkolókapacitás növelésére. 2 szinten, liftes 

megoldással 56 férőhely alakítható ki. 

Közterületen a Diószegi út északi oldalán, merőleges beállással a meglevő fák figyelembevételével kb. 17-20 

parkolóhely alakítható ki. 

 

11.1. ábra: Diószegi út 

közterületi parkolás 

kialakításának lehetséges 

változatai (a jelenleg meglévő 

párhuzamos vagy merőleges 

parkolóhely kialakítással, a 

meglévő fák 

figyelembevételével)  
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2.5. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT. 

Közművenkénti közműfejlesztési javaslat. 

A településrendezési eszközök módosítását az OSEI telkének rendezése és átépítésének igénye tette szükségessé. A 

változtatással érintett területre készített előzetes tervek alapján a jelenlegi beépítés egy részének lebontása 

javasolt, egy része felújítási javaslattal megmarad, a lebontásra kerülő épületrészek helyére és a tömbbelsőbe új 

beépítés javasolt. Az új beépítés felszín felett és alatt is hasznosítja a területet, a megengedett beépítési lehetőség 

alapján felszín felett közel 25 ezer, felszín alatt 10 ezer m
2
-nyi szintterület építésére nyílik lehetőség. 

Közműves szempontból a változással érintett terület jelenleg is teljes közműellátással rendelkezik, az új beépítés 

számára is a teljes közműellátás biztosítása szükséges. Az épületek bontásával a jelenlegi közműellátás lebontásra 

kerül, az új beépítéssel így mód és lehetőség nyílik arra, hogy a kor elvárásainak megfelelő, korszerű, a 

klímaváltozás hatáskezelésére alkalmas, takarékos fogyasztású, környezettudatos és fenntarthatósági 

szempontokat is figyelembe vevő közművesítést alakítsanak ki. 

A közműellátási struktúra tervezésénél, a várható igények meghatározásánál figyelembe kell venni a többször 

módosított 7/2006 TNM rendelet előírásait és annak megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már 

a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell teljesíteni. Ezen 

követelményszintek mellett fontos új elem, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az 

összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt 

megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően az új épületet 

energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával 

kell megoldani. Erre több lehetőség van és a rendeleti követelmény nélkül is a fenntartási költségek csökkentése 

érdekében, beruházói igény és szándék is, a megújuló energiaforrások hasznosításának igénybe vétele. A 

továbbtervezés során ennek kielégítési lehetőségét meg kell oldani. 

A helyzetfeltáró vizsgálatokban rögzítettek szerint a vizsgált területen megújuló energiahordozóként a föld és a nap 

energiájának hasznosítási lehetősége vehető figyelembe, amelyek közül előzetesen rentábilisabbnak a napenergia 

hasznosítása ígérkezik. Napenergia hasznosítása esetén, figyelembe kell venni a napnak energiahasznosítási 

lehetőségének időjárás függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 

energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves 

fogyasztása csökkenthető.  

Az új épületegyüttes teljes közműellátására a közüzemű vízellátást, a közcsatornás szennyvízelvezetést, a 

csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia ellátást, a termikus energiaellátást vezetékes energiahordozóval, 

földgázzal, vagy távhővel és megújuló energiahordozó hasznosításával kell megoldani és az épületegyüttes 

funkciójához nélkülözhetetlen elektronikus hírközlést is ki kell építeni.  

A térségben jelenleg a távhőszolgáltatás igénybe vétele preferált termikus energiaellátásra, amely fűtési célra 

hasznosítható. A hűtés megoldása helyi bázis létesítést igényel. 

Meg kell említeni, hogy a teljes közműellátás termikus energiaellátásra vonatkozó követelményeit ki lehet elégíteni 

távhőszolgáltatás, és/vagy földgázellátás igénybevétele nélkül is, ha azt megújuló energiahordozó és 

villamosenergia ellátással elégítik ki. 

A változással érintett terület jelenlegi közműkapcsolatait a jelenlegi beépítéshez igazítva alakították ki, annak 

felszámolásával célszerű azokat is felszámolni és az új épületegyüttes számára, lehetőleg megőrizve a közhálózati 

csatlakozási pontokat, onnan új bekötések kiépítése javasolt. Ha az új épületegyüttes gépészeti csatlakozási igénye 

szükségessé teszi, a régi csatlakozási pontok is felszámolhatók, azok szakszerű lezárásával és új csatlakozások 

kiépítése is megoldható a közműszolgáltatókkal egyeztetve. 
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A változással érintett terület megengedett beépítési lehetőségének igénybevételével kialakítható új beépítés teljes 

közműellátásának kielégítésére a következő közműigények jelentkezése prognosztizálható: 

OSEI területe     

vízigény m3/nap 132 

tüzivíz igény     

külső l/min 1500 

belső l/min 300 

keletkező szennyvíz m3/nap 119 

villamosenergia igény kW 1662 

ebből   

közhálózatról kW 1246 

megújuló energiahordozóval kW 415 

termikus energia igény kW 1809 

ebből   

távhőigény (távhő és megújuló igénybevétele esetén) kW 1357 

         földgázigény (földgáz és megújuló igénybevétele esetén) nm3/h 188 

megújuló energiaigény (távhő, vagy földgáz igénybevétele mellett) kW 452 

megújuló energiaigény teljes termikus energiaellátásra kW  1809 

A prognosztizált igények csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak a közműszolgáltatók számára. A továbbtervezés 

során a beruházó döntheti el, hogy az épületegyüttes termikus energiaellátását, távhő, és/vagy földgáz, vagy 

kizárólag megújuló energiahordozó igénybe vételével szeretné megoldani. A beruházói döntés alapján ténylegesen 

meghatározott igényeket kell a szolgáltatók felé bejelenteni. 

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, továbbá a 

közhálózatok, bázisok kapacitás biztosítása, amelyhez vízi közműveknél a ténylegesen igénybe veendő 

kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél 

szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-

gazdasági feltételei rögzítheti. Fel kell hívni a figyelmet, hogy az új beépítéssel érintett terület jelenleg is rendelkezik 

lekötött közműkontingenssel, így annak beszámításával, csak a többlet új igények után kell közműfejlesztési 

hozzájárulást fizetni. 

 Vízellátás. 2.5.1.

Ivóvízellátás. 

A helyzetfeltáró vizsgálatokban részletezettek alapján a kerület vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja a 

főváros egységes kiépített vízelosztó hálózati rendszerén keresztül. A vízellátó hálózat ellátási zónákra van felosztva. 

A vizsgált tömb telkeinek az ellátása a Vízművek 20-as számú zónájába tartozik, a területet ellátó medence 

fenékszintje 137,92 mBf. A vizsgált terület terepszintje 106-112 mBf.  
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A tömböt körülvevő utcákban a Daróczi úton NÁ 150-es, a Diószegi úton NÁ 100-as, a Karolina úton NÁ 1000-es és 

NÁ 200-as, míg a Bocskai úton egy NÁ 600-as és egy NÁ 200-as ivóvízvezetékek üzemelnek.  

A körzet hálózatában a nyomásviszonyok megfelelőek, mint az ivó-, mint pedig a tüzivíz ellátás szempontjából.  

A változással érintett terület jelenleg több közhálózati vízcsatlakozással rendelkezik. A tervezett épületegyüttes 

vízellátására az optimális csatlakozási hely, illetve helyek igényét majd a továbbtervezés során az épületgépész fogja 

meghatározni, előzetesen gerincellátásra a Karolina út irányából történő bekötés ígérkezne előnyösebbnek, mivel  a 

Karolina úton NÁ 200-as vezetékről lenne megvalósítható a bekötés, amely tüzivíz ellátás szempontjából 

kedvezőbb, a Karolina úton haladó nagyobb átmérőjű közhálózatról nagyobb tüzivíz mennyiség vételezéshető.  

A felhagyásra kerülő bekötések felszámolása, az új bekötés és fogadó-mérőhely helykijelölése a továbbtervezés 

során a szolgáltatóval egyeztetéssel alakítható ki.  

Tüzivíz ellátás. 

Az egészségügyi, kórházi funkcióra tervezett épület gondosabb tüzivíz ellátást igényel. Az előzetesen becsült külső 

tüzivíz igény 3600 l/perc. A továbbtervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet annak ellátás módját 

megtervezni. A közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó tüzivíz igényt helyben tüzivíz tárolással kell 

biztosítani. 

Iparivíz ellátás. 

A terület funkciója alapján, és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében, a nem ivóvíz minőségű vizet kedvezőbb 

lenne nem a közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés, helyi kút létesítése lenne célszerű. A terület tervezett 

beépítése azonban erre csak nagyon korlátozott lehetőséget biztosít, de megoldási lehetősége nem kizárt, az ahhoz 

szükséges engedélyek beszerzésével és az abban előírtak betartásával. Távlatilag megfontolandó a kedvezőbb helyi 

vízbeszerzés lehetőségével rendelkező szomszédos területek használóival ezirányú együttműködés kialakítása. 

 Vízelvezetés. 2.5.2.

A területen a szolgáltató Fővárosi csatornázási Művek Zrt egyesített rendszerű vízelvezetése üzemel, ezen érdemi 

változtatás a tervezés távlatáig nem várható. De zárójelben meg kell jegyezni, hogy nagyobb távlatban az egyesített 

rendszerű vízelvezetés elválasztottá történő átépítése nem lesz elkerülhető, ezért a változással érintett területről a 

kivezetéseket már elválasztottan kell megalakítani, hogy nagyobb távlatban, a fejlesztéssel érintett területen belüli 

átalakítási igény nélkül az elválasztott rendszerű továbbszállítás megoldható legyen. 

Szennyvízelvezetés. 

A helyzetfeltáró vizsgálat alapján a csatornahálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A térség a 

szolgáltató egyesített rendszerű hálózatának körzetébe tartozik, amely az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeket 

a Kelenföldi szivattyútelepre, majd onnan Csepel szigeten üzemelő, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre 

szállítja, amelyből a vizeket tisztítás után vezetik be a befogadó Dunába.  

A helyzetfeltáró vizsgálatok alapján a tömböt határoló utcák közül a Daróczi úton 60/90-es, a Diószegi úton Ø 40-es, 

a Karolina úton 80/120-as, míg a Bocskai úton 63/95-ös egyesített rendszerű csatornák üzemelnek.  

A változással érintett terület jelenleg valamennyi határoló út irányába rendelkezik közhálózati vízcsatlakozással. A 

tervezett épületegyüttes szennyvízelvezetésére az optimális kivezetési hely, illetve helyek igényét majd a 

továbbtervezés során az épületgépész fogja meghatározni, előzetesen célszerű mindhárom irányba, a Daróczi út, a 

Diószegi út és a Karolina út irányába is a kivezetés lehetőségét fenntartani, az épületegyüttesen belüli szennyvíz 

összegyűjtése nem javasolt.  

A felhagyásra kerülő csatlakozások felszámolása, az új csatlakozás helykijelölése a továbbtervezés során a 

szolgáltatóval egyeztetéssel alakítható ki. 
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés, árvízvédelem. 

A helyzetfeltáró vizsgálatokban rögzítettek szerint a fejlesztéssel érintett területen egyesített rendszerű 

csatornahálózat került kiépítésre, így a keletkező csapadékvizek a szennyvízzel együtt kerülnek elvezetésre. 

Az új beépítéssel érintett területről a csapadékvizet telken belül elválasztott rendszerrel javasolt kiépíteni. A 

csapadékvíz kivezetésre a kedvezően kiépített közhálózat rendelkezésre állásával valamennyi határoló út irányába a 

kivezetés jelenleg is megoldott és ez távlatilag is fenntartható.  

A csapadékvíz jelenlegi közhálózati csatlakozási helyeinek megőrzésre javasolt, mivel a tervezett beépítéssel a 

terület burkoltsága nem nő, az elvezetendő csapadékvíz mennyisége sem változik. Így a változással érintett 

területről elvezetendő csapadékvíz mennyisége a jelenleg elfolyó csapadékvíz mennyiségét nem haladhatja meg, 

ezért vélelmezhető, hogy csapadékvíz elvezetése a kiépített közhálózati rendszeren keresztül továbbra is 

biztosított.  

A továbbtervezés során a szolgáltatóval egyeztetve lehet a csapadékvíz elvezetés megoldását pontosítani. A 

szélsőséges csapadékeseményekre történő felkészülés érdekében a szolgáltató a közhálózat tehermentesítésére 

helyi vízvisszatartás megoldását kezdeményezheti. Vízvisszatartásra helyi záportározó létesítési igénye merülhet fel, 

amelyből a víz továbbvezetése késleltetve és fékezetten valósítható meg.  

A helyi záportározó méretezésénél a szolgáltató meghatározhatja a kivezetés megengedett intenzitását és a 

vízvisszatartás mértékét. 

Nagyobb távon a csapadékvizet a nem ivóvíz minőségű vízellátásba célszerű bevonni. Erre locsolóvíz tároló 

létesítése javasolható. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a záportárolót és a locsolóvíz tárolót lehet kombináltan is 

kialakítani, de a záportároló kapacitásrészt a csapadék esemény után ki kell folyatni, hogy az új csapadékesemény 

fogadására üresen álljon rendelkezésre. A nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítéséhez a szürkevíz használatának 

távlati igénye is felmerülhet. 

A fejlesztésre tervezett területet árvízi veszélyeztetés nem érinti. 

 Energiaellátás. 2.5.3.

A vizsgált változtatással érintett terület energiaellátására jelenleg a vezetékes energiahordozók közül a 

villamosenergia, a távhő és a földgáz áll rendelkezésre. A vezetékes energiahordozók rendelkezésre állása a 

területen a korszerű termikus ellátást biztosítja.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy technológiai 

célú energiaigények kielégítésére használják. A tervezett új épület termikus célú energiaellátása a közhálózat 

jelenlegi kiépítettségét figyelembe véve, akár a távhő, akár a földgáz hasznosításával megoldható. A továbbtervezés 

során a beruházó választhatja meg, hogy a vezetékes energiahordozók közül melyik hasznosítását választja.  

Úgy a villamosenergia ellátás, mint a termikus célú energiaellátás fenntartási költségeit jelentősen csökkenheti a 

megújuló energiahordozók kiegészítő hasznosítása. Erre elsődlegesen a nap és a föld energiája hasznosítható és a 

hasznosítás megoldására előírások is kötelezik.  

A továbbtervezés során így a beruházó döntheti el, hogy a termikus energiaellátását milyen energiahordozóra, 

hordozókra támaszkodással tervezi biztosítani. A döntésénél meghatározó feltétel, hogy a terület környezeti 

állapota nem romolhat. Ezt a döntést a beruházás tényleges megvalósításakor célszerű meghozni. 

Villamosenergia ellátás. 

A vizsgálatok alapján a vizsgált tömb térségében a villamosenergia szolgáltatását a Budapesti ELMŰ Hálózati Kft 

biztosítja. A terület a szolgáltató 10 kV-os középfeszültségű elosztási körzetéhez tartozik. Az ellátás táppontja a 

132/10 kV-os alállomás, ahonnan induló 10 kV-os földkábel hálózaton keresztül történik a villamos energia ellátás. 

A 10 kV-os kábelhálózat fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. 
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Az ELMŰ nyilvántartása szerint 10 kV-os kábelek haladnak a tömböt körülvevő Diószegi úton, a Karolina úton és a 

Bocskai út járdái alatt. Továbbá a Karolina út tervezési tömb felőli oldalán fut a szolgáltató  132 kV-os villamoseregia 

földkábele és üzemviteli optikai földkábel nyomvonala is. 

A vizsgált tömbben jelenleg a 4618/23 hrsz-ú telken, épületen belül üzemel a szolgáltató 53490/10 nyilvántartási 

számú transzformátor állomása. A fejlesztéssel érintett terület jelenlegi ellátása a Diószegi út északi oldalán az 

Országos Vérellátó Szolgálat 4604/4 hrsz-ú telkén üzemelő 53192/10 és 53194/10 nyilvántartási számú 

transzformátorokról táplált kisfeszültségű csatlakozással megoldott.  

A tervezett fejlesztésnél célszerű a prognosztizált villamosenergia igény kielégítésére a tervezett új beépítésen belül 

egy új transzformátor állomáshelyet kialakítani. Az új állomás betáplálását akár a Karolina út, akár a Diószegi út 

irányából is, az ott haladó 10 kV-os fölkábelről elméletileg ki lehet építeni, a közhálózati csatlakozás lehetőségét a 

tényleges igény bejelentésekor a szolgáltató határozza meg.  

Az épület tervezett funkciója a kétoldali független betáplálás igényét is felvetheti, ennek megoldását a 

továbbtervezés során, a szolgáltatóval egyeztetve lehet megoldani. 

A megújuló energiahordozó hasznosítás rentabilitása a villamosenergia hálózattal való szoros együttműködés 

igényét veti fel, ez is a szolgáltatóval történő egyeztetés, megállapodás alapján valósítható meg. 

Földgázellátás. 

A vizsgálatok alapján a vizsgált terület térségében a földgázellátást a NKM Zrt. biztosítja. A fejlesztéssel érintett 

terület a szolgáltató kisnyomású elosztóhálózattal ellátott területéhez tartozik. A tömböt határoló utcákban, a 

Daróczi úton, a Bocskai úton és a Karolina úton is dn 200-as PE kisnyomású vezeték üzemel. A fejlesztéssel érintett 

terület bekötése jelenleg a Daróczi út felöl megoldott, a jelenleg MTA által hasznosított épület bekötését a Karolina 

út felöl építették ki. 

A továbbtervezés során a beruházó döntheti el a tervezett épületegyüttes termikus energiaellátásának megoldását, 

amennyiben a földgáz hasznosítását szeretné, arra közhálózati csatlakozásra a jelenlegi csatlakozások is 

megőrizhetők, de új bekötés kiépítése is megoldható a szolgáltatóval történő egyeztetéssel.  

Távhőellátás. 

A vizsgálatok alapján a vizsgált terület távhő ellátásának biztosítója a Fővárosi Távfűtő Művek Zrt. Az ellátás 

tápbázisa a Kelenföldi Hőerőmű. Az erőműből induló forróvíz szállítórendszer vezetékei érintik a vizsgált tömböt. A 

régebbi építésű forróvíz vezetékek a közterületi nyomvonalon földalatti vasbeton védőcsatornában vannak 

elhelyezve.  

A tömböt határoló Daróczi úton  2xNÁ 200-as használati meleg víz és 2xNÁ 200-as forróvizes vezetékek üzemelnek.  

A fejlesztéssel érintett területen a volt Ortopéd klinika régen távhővel ellátott intézmény volt. A gőzszolgáltatás 

felszámolásáig a primer energiahordozója gőz volt. A gőzszolgáltatás felszámolását követően a forróvizes 

rendszerről épült ki a terület bekötése. A fejlesztéssel érintett terület belső udvarán üzemel a hőfogadó 

hőközpontja, amelynek a bekötése jelenleg a Daróczi út felöl, a bejáraton keresztül van kiépítve. Az intézmény 

udvarán haladó vezetékről van a Karolina út menti MTA épülete is ellátva. 

A földgázellátásnál leírtakhoz hasonlóan a továbbtervezés során a beruházó döntheti el a tervezett épületegyüttes 

termikus energiaellátásának megoldását, amennyiben a távhő igénybevételét szeretné, arra közhálózati 

csatlakozásra a jelenlegi csatlakozás vehető igénybe. A jelenlegi hőközpont és a belső hőelosztó rendszer teljes 

felszámolása szükséges. Az épületgépészeti tervekhez igazítva, ha a jelenlegi csatlakozási hely nem kedvező, akkor 

új bekötés kiépítése szükséges a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei. 

Ma már a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül energiagazdálkodási és környezetvédelmi igények nem 

elégíthetők ki. Budapest területén a megújuló energiahordozók közül a leghatékonyabb hasznosításra a napenergia 

alkalmas. Budapest térségében a 1800-1900 körüli napos órák hasznosítási lehetőségének igénybe vétele segíti a 

racionális energiagazdálkodás megvalósítását. A napenergia aktív és passzív hasznosítási lehetősége biztosított. 

Aktív hasznosítására a napkollektorok és a naperőmű panelek alkalmazhatók. A fejlesztésre tervezett terület 

egészségügyi-kórházi funkciója jelentős használati melegvíz igényű, amelynek kielégítéséhez szükséges közhálózati 

energiafogyasztás lényegesen csökkenthető napkollektorok alkalmazásával. A naperőmű panelek alkalmazásával a 

közhálózati villamosenergia fogyasztás csökkenthető. A napkollektorok és naperőmű panelek az egyes épületek 

tetőszerkezetére helyezhetők el. Az épület terhelésének tervezésénél ennek igényét is figyelembe kell venni. 

Az új beruházásoknál a napenergia passzív hasznosítására is van lehetőség, amely az épületek energiatudatos 

tervezésével, az egyes épületek tájolásával, energiatakarékosságot szolgáló építészeti elemek alkalmazásával 

érhető el. A vizsgált épületegyüttesnél építészeti elemek alkalmazásával lehet takarékosabb üzemeltetést elérni. 

 Elektronikus hírközlés. 2.5.4.

Vezetékes elektronikus hírközlés. 

A vizsgált terület térségében a vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A 

Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest primer központ a vizsgált terület vezetékes távközlési 

hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve 

nemzetközi távhívó hálózathoz. A tervezési területen a Magyar Telekom hálózatán kívül még több szolgáltató 

hálózata is üzemel. 

A vezetékes hírközlés, benne a távközlés és a műsorelosztás is alanyi jogú szolgáltatás, így egyénileg köt a 

felhasználó szerződést a szolgáltatóval, s az ahhoz szükséges hálózatépítést a szolgáltató saját terveztetéssel és 

beruházással oldja meg.  

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés. 

A kórházi funkció igényes elektronikus hírközlési ellátást, szélessávú internet kapcsolatot igényel, amelyhez a 

területen belül üzemelő hírközlési berendezésekkel, antennákkal a terület megfelelő lefedettséggel rendelkezik, a 

hírközlés fejlődése újabb antennák elhelyezési igényét vetheti fel. Az egészségügyi intézményi területen elméletileg 

telepítési akadálya nincs, amennyiben egyéb előírások korlátja azt nem akadályozza. 
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2.6. ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI ÉS TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 A tervezett zöldfelületi rendszer elemei 2.6.1.

Közpark rendszer 

A tervezési területtel határos a Karolina út - Bocskai út- kereszteződésében lévő Függetlenségi park - a lakók 

számára könnyen elérhető közpark. A Diószegi úti játszótér is csak 300 méter távolságban van. 

Közterületek kialakítása 

A közterületi zöldfelületek a fasorokhoz kapcsolhatók. A védett fasorok megőrzése és fenntartásuk javítása a 

feladat. Kiegészítésre szorul a Karolina út járdájában található fasor és a Daróczi út fasora is. Az OSEI épület 

bejáratának tervezett áthelyezése a régi bejárat előtt új zöldfelület és új fák elhelyezésére ad lehetőséget.  

A Diószegi út  helyi favédelmi rendeletben védett fasorát javasoljuk megőrizni. Az utca átépítése során a parkolási 

helyek számának csekély növelési lehetősége - véleményünk szerint nem áll arányban a fasor elvesztésével. 

Amennyiben mégis ez történne, akkor a védettség miatt új fasor telepítendő az útszakaszon. 

Intézményterületek zöldfelületei 

Az OSEI épület felújítására javasolt beépítés egy földszintes előcsarnokot helyez el a jelenlegi háromszög alakú 

belső udvarban. Javasoljuk ennek tetején olyan intenzív tetőkert létrehozását, amely nemcsak látványelemként, 

hanem a betegeknek használható kertként is szolgálna. Erre nagy szükség lenne a más zöldfelülettel alig rendelkező 

telken, hiszen a másik udvart a gazdasági bejárat és a parkoló fogja inkább uralni. Az MTA épület mellett lesz 

lehetőség kisebb zöldfelület kialakítására. 

A tervezett építési övezetek zöldfelületi szerepe- növényborítottsága 

 A TSZT -ben előírt zöldfelületi minimum Vi-1 övezetben 10 %. Az egész Vi-1 övezetben az átlagérték számítással 

meghatározott érték 14,3 % lesz, tehát az előírás teljesül. A konkrét területre az előírt zöldfelületi minimum 15 % 

lesz. Ez a korábbi K- Eü-XI övezetben telkenként előírt  40 %-hoz képest kedvezőtlen szabályozási változás. 

Funkcionálisan a hiányzó parkolóterületeket növeli a zöldfelületek kárára. 

A lakóterületen a korábbi 35 %-os zöldfelületi minimum továbbra is változatlan  marad. 

 Tájhasználat, tájkép védelem 2.6.2.

A területen ütközik a településképvédelmi jelentőségű fasorok megtartásának és a nagy parkolási igényű 

intézmények működésének igénye. Erre városrendezési megoldás nincsen. Parkoló liftes udvar az OSEI területén 

illetőleg parkolóhely bérlés a Daróczi út szomszédos telkein enyhíthetne a problémákon.  

Az OSEI és a Vérellátó közötti összekötő híd lebontását tervezik. Ez nagyon kedvező lesz a Diószegi út utcaképe 

szempontjából is, de az épület ablakaiból is feltárul majd a Sas-hegy látványa. 

A kórház felett a tetőszintek átalakítása tervezett, miután a működtetéséhez szükséges gépészeti területek egy 

része a tetőkre kerül, s ezzel együtt a kórház lapostetős kialakításúvá válik . Amennyiben a műszaki megoldások 

megengedik javasolható zöldtető kialakítása a felső szinten. Innen kiváló kilátás nyílna, valamint enyhítené a 

használható zöldfelületek hiányát. 
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2.7. KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 

Talajvédelem - vízvédelem 

A szabályozási területen az építési hely meglévő épületet, jelenleg degradált zöldfelületeket és betonburkolatú 

területeket vesz igénybe, értékes termőföld nem található. Új aktív zöldfelület létesítésénél új kertészeti 

földkeveréket kell használni. A bontott, esetlegesen szennyezett burkolatok elszállítandók. Tereprendezés során a 

talajvédelmi hatóságtól beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be. 

Az építési munkálatok során esetlegesen előkerülő talajszennyező anyagot, vagy szennyezett talajt be kell 

vizsgáltatni. A kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelően – az illetékes környezetvédelmi hatóság előírásai 

alapján - kell eljárni az elszállíttatás és az ártalmatlaníttatás során. 

Vízvédelem 

A szabályozási területről a szennyvizet közcsatornával kell elszállítani, amelybe csak az előírásoknak megfelelő 

szennyezettségű szennyvíz vezethető, ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

 A terepszint alatti építkezés során a mélyépítési műtárgyakat úgy kell kialakítani, hogy a rétegvizek továbbvezetése 

biztonságosan megoldható legyen. A terület a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába 

tartozik, amelyre a vonatkozó rendeletek előírásai betartandók. 

A felszín alatti vizek minőségét a talajhasználat befolyásolja. A szabályozási terület beépített, a felszín alatti vizek 

minőségét a talajvizet érintő tevékenységek nem érintik. Az utóbbi évek szélsőséges csapadékeseményei alapján 

kiemelten kell kezelni a csapadékvíz elvezetését, tekintettel az egyre gyakrabban előforduló „villámárvizekre”, 

különösen a magas kockázatú területeken. A területen közműpótló berendezések, műtárgyak nem létesíthetők. 

Levegőtisztaságvédelem 

A szabályozási terület levegőminőségének meghatározó tényezői: közlekedés, fűtés, háttérszennyezettség. A 

tervezési területen a háttérszennyezettség és a közlekedési eredetű légszennyezés határozza meg a távlatban is a 

levegő minőségét. A levegőminőség romlásának megelőzése érdekében a Karolina út, Daróczi út, Bocskai út hiányos 

fásítását pótolni kell, a Diószegi út fásítását megőrizni és kiegészíteni, valamint a zöldsávokat felújítani az öntözés 

biztosításával egyidejűleg. Az új beépítés megszünteti a rendezetlen talajfelületek kiporzását, új aktív zöldfelületek 

és zöldtetők létesítésével kell a terület kondicionálást javítani.  

A levegő védelméről a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A légszennyezettségi agglomerációk és 

zónák kijelölését a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet tartalmazza, melynek értelmében a szabályozási terület az 1. 

Budapest és környéke légszennyezési agglomerációba tartozik.  A levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeire a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltakat 

kell betartani. 

Zaj és rezgésvédelem 

A zajhelyzetet a távlatban is döntően a közúti közlekedés határozza meg, a Karolina út, Bocskai út, Daróczi út, 

Diószegi út gépkocsiforgalma és az egészségügyi intézmény kiszolgáló forgalma. A Karolina út melletti épületeknél 

mind nappal, mind éjjel 5-10 dB-lel nagyobb zajterhelés várható a távlatban is. 

A meglévő épületek zajvédelme a nyílászárók nagyobb hanggátlású szerkezetekre való cseréjével biztosítható. Az 

átépítendő kórházépület létesítése során megfelelő passzív akusztikai védelem szükséges, az épületek védendő 

helyiségeire vonatkozó belsőtéri zaj határérték kielégítését biztosító épületszerkezetek kialakításával, szerkezeti 

elemek beépítésével - különös tekintettel a védendő (védett) épület, helyiség esetén (kórtermek és betegszobák).  

A kórház működése szempontjából a rezgés kiemelt védelmet igényel. Az utakon kiemelten fontos a zöldfelületek 

megőrzése, új zöldfelületek létesítése a rezgésterjedés gyengítésére egyéb környezetvédelmi előnyök mellett.  
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A környezeti zajt okozó tevékenységek és létesítmények működése során a zaj-és rezgésterhelésre a 284/2007. 

(X.29) Kormány rendelet vonatkozik. A 91/2015. (XII. 23.) FM rendeletben foglaltak hatályosak a zajkibocsátási 

határértékek megállapítására, a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet módosítására.  

Rendezvények esetén a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 12/2009./III.24./ XI.ÖK sz. rendeletét 

kell alkalmazni, mely a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására vonatkozik. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 

közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi szabályaira, 

minden olyan, e rendelet hatálya alá tartozó – szabad térben vagy zárt térben működő – zaj- és rezgésforrásra, 

amely kellemetlen, zavaró vagy károsító terhelést okoz. 

Hulladékkezelés 

A szabályozási területen a kommunális hulladékelszállítást az FKF Zrt. biztosítja, a tervezett kórházépület 

bekapcsolhatók a közszolgáltatásba, a mai állapotnak megfelelően.  

Az új létesítmények építésekor a bontási-építési hulladék külön kezelendő, s engedéllyel rendelkező hulladék lerakó 

helyre szállítandó. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok elkülönítéséről gondoskodni kell, s a veszélyes hulladékot 

engedéllyel rendelkező céggel elszállíttatni. 

A kórházban keletkező, speciális kezelési igényű veszélyes hulladékok (kórházi, konyhai stb. hulladékok) mellett 

nagy mennyiségű vegyes és szelektív (papír, műanyag, fém és üveg), valamint zöldhulladék keletkezése várható. A 

hulladékgazdálkodás tervezése során a keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálása, szelektív gyűjtése és 

elszállítása alapvető elvárás. A veszélyes hulladék keletkezésével (kórház működése) járó tevékenységek a 

vonatkozó jogszabályok szerint, az átmeneti gyűjtés és tárolás szabályainak betartásával végezhetők. A kórház 

működése során a helyben keletkező veszélyes hulladékok átmenti tárolása megengedett, külső forrásból származó 

veszélyes hulladék tárolása, kezelése, ártalmatlanítása tilos. 

Budapest egész területén kiépült a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszert a papír, fém és 

műanyaghulladékokra, a tervezett átépített épület – a mai állapotnak megfelelően – a rendszer része marad.   
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