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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában és
23.§ (3) bekezdésében, (5) bekezdésének 5. és 6. pontjában valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1)
bekezdésében, 9/B.§ (2) bekezdése b) pontjában, 13.§ (1) bekezdésében és 14/A.§ (2)
bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján készíttetheti el a helyi építési szabályzatot
és a szabályozási tervet.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik:
„A fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 2014. június 30ig elfogadott településrendezési eszköz, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja
szerint módosított településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási
Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési
rendelet figyelembevételével - 2018. december 31-ig alkalmazható.”
A fenti rendelkezés alapján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban:
BLFNR) területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök 2018. december 31-én
hatályukat vesztik.
A Budapest Airport Zrt. kérelmében a fenti jogszabályi rendelkezés miatt kezdeményezte a
BLFNR területére vonatkozóan a településrendezési tervek elkészíttetését (1. számú melléklet) a
mellékelt koncepcionális program alapján (2. számú melléklet).
A BLFNR területe négy önkormányzat közigazgatási területét érinti:
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata;
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc és Pestszentimre Önkormányzata;
- Vecsés Város Önkormányzata;
- Ecser Nagyközség Önkormányzata.
Ebből kifolyólag a BLFNR területére készülő új településrendezési eszközöket is a négy érintett
önkormányzat közigazgatási területére lebontva kell elkészíteni, a partnerségi eljárást lefolytatni és
jóváhagyni.
A BLFNR területén az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
- Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata területén:
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (VI.30.) önkormányzati rendeletével elfogadott Integrált Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzata,
- Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata területén:
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszetimre Önkormányzata
Képviselő-testületének 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletével elfogadott
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata;
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- Vecsés Város Önkormányzata területén:
- Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (IV.26.) számú
határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv;
- Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (I.18.) számú rendelete
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről;
- Ecser Nagyközség Önkormányzata területén:
- Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2006. (IX.14.) számú
határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv;
- Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004. (XI.11.) számú
rendelete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról (a Repülőtér neve időközben megváltozott).
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
alapján a repülőtérrel kapcsolatos településrendezési eszköz készítés nemzetgazdaságilag kiemelt
beruházásnak tekintendő. Ennek alapján a Korm.r 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárással
egyeztethető le a kérelmezett településrendezési eszköz.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/H.§-a alapján amennyiben az önkormányzat a
kérelemre nem módosítja a meghatározott határidőn belül a településrendezési eszközeit, azt a
kormányhivatal készítteti el, és egyezteti le, továbbá intézkedik az önkormányzat jogalkotási
kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás megindítása iránt.
A fentiek miatt Önkormányzatunknak magasabb rendű jogszabályokból fakadó kötelessége a
repülőtér területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetése és elfogadása.
A repülőtér zajterhelésétől kerületünk lakosságának jelentős része hosszú évtizedek óta szenved.
A Budapest Airport Zrt. kérelmében leírja, hogy előre láthatóan utasforgalom növekedést,
járatszám növekedést eredményező fejlesztéseket tervez a repülőtér területén. A
forgalomnövekedés további fény-, zaj-, és levegőszennyezéssel járhat. A várható
környezetszennyezés mértékének és hatásainak felmérése érdekében indokolt és szükséges a
zavaró környezeti hatások mérséklésére is javaslatot adó környezeti vizsgálat elkészíttetése az
egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) előírásainak megfelelően. A környezeti vizsgálat az R. 2. számú mellékletében
foglalt szempontok érvényesítésével és az R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet
védelméért felelős szervek véleményének figyelembe- vételével kell elkészíteni. A környezeti
értékelést az R. 4. számú mellékeltében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell
készíteni, különös tekintettel a 3.6. - 7. pontokban meghatározottakra.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
1.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2. pontban meghatározott feltétellel elkészítteti a Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér Budapest XVII. kerületi részére vonatkozó Kerületi Építési
Szabályzatot.
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A tervkészítés célja: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó
településrendezési eszköz jogszabályoknak megfelelő átdolgoztatása.
Finanszírozó: Budapest Airport Zrt (kérelmező)
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az 1. pontban meghatározott Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetéséhez az
alábbi feltétel teljesülése esetén járul hozzá:
- a Kerületi Építési Szabályzat rendelkezéseinek alátámasztása céljából a Finanszírozó saját
költségén készíttesse el a Budapest XVII. kerület közigazgatási területére vonatkozóan a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működése, járatszám növekedést eredményező
fejlesztései miatt jelentkező környezeti hatások felmérése és kedvezőtlen hatásainak
mérséklése érdekében az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti vizsgálatot.
- A környezeti vizsgálatot az R. 2. számú mellékletében foglalt szempontok érvényesítésével
és az R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek
véleményének figyelembevételével kell elkészíteni. A környezeti értékelést az R. 4. számú
mellékeltében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell készíteni, különös
tekintettel a 3.6. - 7. pontokban meghatározottakra.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 12. pontban foglalt döntéseinek megfelelően, és arról értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül
Budapest, 2018. június 14.

Fohsz Tivadar s.k.
alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei (elektronikus formában):
1. számú melléklet: kérelem
2. számú melléklet: koncepcionális program

- 4/4 -

U R B A N I T Á S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t.
1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. emelet 3.
Tel./fax: 06-1-466-2018, 06-1-466-4220
E-mail: urbanitas@urbanitas.hu; Web: www.urbanitas.hu

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

Megrendelő:
Budapest Airport Zrt.
1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér

2018. június

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

U R B A N I T Á S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t.
1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. emelet 3.
Tel./fax: 06-1-466-2018, 06-1-466-4220
E-mail: urbanitas@urbanitas.hu; Web: www.urbanitas.hu

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ
KONCEPCIONÁLIS PROGRAM
TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETŐ
2. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TERÜLETÉN HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK SZÜKSÉGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI
2.1. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
2.2. A TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
3. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TERÜLETÉN HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA
3.1. A REPÜLŐTÉR TÖBB KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE ESŐ SAJÁTOS FEKVÉSÉBŐL FAKADÓ EGYEDI
HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
3.2. A HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A REPÜLŐTÉR
TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
3.3. AZ REPÜLŐTÉR TERÜLETÉT ÉRINTŐ HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ
BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
4. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
TERVEZETT MÓDOSÍTÁSÁNAK TECHNIKAI RÉSZLETEI
4.1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI FOLYAMATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
4.2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
4.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÉRFÖLDKÖVEI
4.4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE
5. ELŐZETES TERVIRATOK JEGYZÉKE

A DOKUMENTÁCIÓT A BA ZRT. ADATSZOLGÁLTATÁSA
ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.
Tel/fax: 466-2018, 466-4220
e-mail: urbanitas@urbanitas.hu,
honlap: www.urbanitas.hu
Településrendezési
tervező:

Vojnits Csaba Ferenc
Terv. jog.: TT 01-6112

Településrendezési
segédtervező:

Bertyák Ágnes
okl. településmérnök

Ügyvezető:

Vojnits Csaba Ferenc

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

2

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

1. BEVEZETŐ
A Budapest Airport Zrt. (a továbbiakban: BA Zrt.) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér (a továbbiakban: BLFNR, vagy Repülőtér) hatályos településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatát tervezi. A felülvizsgálat elsődleges oka
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezései
között meghatározott 2018. december 31-i véghatáridő, melyet követően a
Repülőtér területén hatályos Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv hatályát
veszti.
Elkerülendő a jelenlegi részletesen szabályozott állapot megszűnését, a
meghatározott véghatáridőt szem előtt tartva, a BA Zrt. a hatályos jogszabályi
környezet szerint kívánja átdolgozni jelenleg hatályos terveit.
A tervezési folyamat a Repülőtér sajátos fekvéséből adódóan, összesen négy helyi
önkormányzatot és a tervezett módosítások függvényében Budapest Főváros
Önkormányzatát érinti, ezért a BA Zrt. a tervezett felülvizsgálat során az érintett
önkormányzatok teljes bevonására törekszik és egy minden érintett fél által
elfogadható terv elkészítését tűzte ki céljául.
Jelen dokumentum a tervezési folyamat megindításához szükséges előzetes
információkat foglalja össze, mellyel a BA Zrt. az érintett önkormányzatokat kívánja
hivatalosan megkeresni és a felülvizsgálati folyamat megindításához támogatásukat
kérni.
A BA Zrt. a tervezési folyamatot nem maga kívánja elvégezni, ezzel településtervező
céget, az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft-t bízta meg.
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2. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TERÜLETÉN HATÁLYOS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK SZÜKSÉGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI
2.1. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hatályos településrendezési
eszközeinek hatálya tekintetében, kiemelt szerepet kap a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, mely az átmeneti rendelkezései közt a 45. § (1)
bekezdésében a vidéki települések tekintetében az alábbiakat:
„A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2018.
december 31-ig alkalmazható.”
míg a 46. § (1) bekezdésében a fővárosi kerületek esetében a következőket
tartalmazza:
„A fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint
a 2014. június 30-ig elfogadott településrendezési eszköz, továbbá a (2)
bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított
településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a
Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési
Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével - 2018.
december 31-ig alkalmazható.”
Az idézett jogszabályi rendelkezések következtében megállapítható, hogy a BLFNR
hatályos településrendezési eszközei - a Repülőtér teljes területén - legkésőbb 2018.
december 31-ig alkalmazhatók, ezt követően hatályukat vesztik. A Budapest Airport
Zrt. ennek kapcsán céljául tűzte ki, hogy lehetőleg a jogszabályban meghatározott
határidő betartásával, teljes területére elkészítesse a hatályos jogszabályi
környezetbe illeszkedő, új településrendezési eszközeit.
Amennyiben az új településrendezési eszközök nem készülnek el a jogszabályban
meghatározott 2018. december 31-i határidőre, úgy átmenetileg egy kevésbé
szabályozott állapot jöhet létre, melyben építési engedélyezési eljárás csak az Étv.
18. § (2) bekezdése szerint kezdeményezhető:
„Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat
vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési
tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi követelményekre
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vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott
hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke beépítettség és építménymagasság - valamint módja, rendeltetése
(területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez.”
A BA Zrt-nek elsődleges célja elkerülni ezt az állapotot, így kiemelt szempont a
jogszabályban meghatározott határidő betartása az új településrendezési eszközök
elfogadása kapcsán.
2.2. A TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
2.2.1. A hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés
A településrendezés témakörében az elmúlt években lezajlott jogszabályi változások
következtében, országosan megváltoztak a településtervezés szabályozott keretei,
melyek kihatnak a településrendezési tervek formai és tartalmi elemeire is. A
változások jellemzően – a teljesség igénye nélkül - az alábbi jogszabályokat
érintették:
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.)
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTÉK)
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.)
A jogszabályi változások következtében a települési önkormányzatoknak a
településrendezési eszközeiket
- a Trk. 1. mellékletében meghatározott tartalommal készülő „megalapozó
vizsgálatra” alapozva,
- a Trk. 3. mellékletében meghatározott tartalommal készülő „alátámasztó
javaslatra” építve,
- a Trk. 4-5. mellékleteiben meghatározott tartalommal és
- a Trk. 6. mellékletében meghatározott jelkulcs-rendszer alkalmazásával
kell átdolgozniuk, miközben a felsőbb rendű tervekhez és jogszabályokhoz is
illeszkedniük kell. Az átdolgozás határideje a korábban említett 2018. december 31-i
dátum. A hatályos jogszabályi környezethez nem illeszkedő településrendezési
eszközök ezt követően hatályukat vesztik.
A BLFNR területén hatályos településrendezési eszközök mind a budapesti, mind a
Pest megyei települések viszonylatában még a korábbi jogszabályi környezethez
illeszkedően készültek, így a tervezett felülvizsgálat keretében az új jogszabályi
környezethez illeszkedően kell azokat átdolgozni.
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Az említett jogszabályi változások kapcsán ki kell emelni, hogy 2018. december 31-én
Budapesten is végleg megszűnik a korábbi kétszintű szabályozás rendszere. A
Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat, illetve a Fővárosi Szabályozási
Keretterv előírásain alapuló terveket - ilyenek a BLFNR fővárosi területein hatályos
tervek is – fel kell, hogy váltsák a Fővárosi Közgyűlés 1651/2017. (XII.6.) számú
határozatával elfogadott Településszerkezeti terven (TSZT2017), illetve az 5/2015.
(II.16.) számú rendeletével elfogadott Budapest Főváros Rendezési Szabályzatán
alapuló tervek.
2.2.2. A hatályos településrendezési eszközök elavult tartalmának felülvizsgálata
A BLFNR területén az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
 Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata területén:
o a Fővárosi Közgyűlés 1651/2017. (XII.6.) számú határozatával elfogadott
Településszerkezeti terv (TSZT2017)
o Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (VI.30.) ök. rendeletével elfogadott Integrált
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata
 Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
területén:
o a Fővárosi Közgyűlés 1651/2017. (XII.6.) számú határozatával elfogadott
Településszerkezeti terv (TSZT2017)
o Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszetimre
Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2006.
(IX.12.)
ök.
rendeletével elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata
 Vecsés Város Önkormányzata területén:
o Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (IV.26.)
számú határozatával elfogadott Településszerkezeti terv
o Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (I.18.)
számú rendelete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási
Tervéről (a Repülőtér neve időközben megváltozott)
 Ecser Nagyközség Önkormányzata területén:
o Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2006.
(IX.14.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti terv
o Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004.
(XI.11.) számú rendelete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér
Szabályozási tervének jóváhagyásáról (a Repülőtér neve időközben
megváltozott)
Az
egyes
településrendezési
eszközök
jóváhagyásának
dátumából
is
kikövetkeztethető, hogy nagyobb részük még a korábbi jogszabályi környezethez
illeszkedő terv. A budapesti kerületek esetében a hatályos TSZT2017 már az új
jogszabályi környezethez illeszkedik, de a Kerületi Építési Szabályzatok felülvizsgálata
még mindkét kerület esetében folyamatban van, így ezek jóváhagyásáig a hatályos
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terveik tartalmilag nincsenek összhangban a budapesti TSZT2017-tel. Vecsés
településrendezési eszközei már korábban átdolgozásra kerültek a megváltozott
jogszabályi környezetnek megfelelően, de az átdolgozás a Repülőtér tekintetében
csak a TSZT vonatkozásában történt meg, a helyi építési szabályzatot és szabályozási
tervet az átdolgozás nem érintette, a Repülőtér területén a korábbi önálló helyi
építési szabályzat és szabályozási terv maradt hatályban. Ecser közigazgatási
területén a hatályos TSZT tartalma nem terjed ki a BLFNR területére, azon a 2004-es
Szabályozási terv van hatályban. Ecseren az új jogszabályokhoz illeszkedő, a BLFNR
területére is kiterjedő, új településrendezési eszközök elfogadás előtt állnak.
Az egyes települések hatályos terveinek kapcsolatából is érzékelhető, hogy az elmúlt
több mint egy évtized alatt, a Repülőtér településrendezési eszközei elavultak és
mára jellemzően nem, vagy csak részlegesen illeszkednek az egyes települések
tervrendszerébe. Ezen felül az évek során több kisebb-nagyobb módosításra is sor
került, melyek jellemzően nem a Repülőtér egészére, csak egy-egy érintett
önkormányzat területére készültek, aminek következtében a BLFNR területén
hatályban lévő terv egységessége is megkérdőjelezhetővé vált. Végül nem lehet
elhanyagolni azt a tényt sem, hogy a hatályos terv több olyan, időközben
okafogyottá vált elemet is tartalmaz, melyek a helyi önkormányzatok szintjén
túlmutató tervezett beruházások kapcsán váltak szükségessé (pl. tervezett vasúti
nyomvonalak kijelölése), melyek végül nem, vagy nem a korábban tervezett
formában kerültek/kerülnek megvalósításra. Ezen elemek törlése is szükséges a
felülvizsgálat során.
2.2.3. A Budapest Airport Zrt. által megfogalmazott konkrét fejlesztési irányelvek
2.2.3.1. Általános fejlesztési elképzelések
A Repülőtér fennállásának közel 70 éve során szerves fejlődés eredményeként alakult
ki a légiközlekedéshez kapcsolódó különféle tevékenységeket szolgáló infrastruktúra
elhelyezkedése a rendelkezésre álló 1.515 hektáros területen. A privatizációt
követően elindult intenzív repülőtér-fejlesztésnek köszönhetően az elmúlt 10 év alatt
sor került a történelmileg kialakult területfelhasználás optimalizálására, az
infrastruktúra piacgazdasági környezethez és az elérhető legkorszerűbb technológia
színvonalához történő hozzáigazítására, a volumenét és minőségét tekintve is
megnövekedett utas- és áruforgalmi igényeknek megfelelően. A napjainkra lezajlott
folyamat eredményeként megállapítható, hogy a Repülőtér területén mára
kirajzolódtak azok a nagyobb funkcionális zónák, melyek hosszú távon is kijelölik a
további fejlesztések alapvető irányát és megfelelő keretet biztosítanak a hatékony és
gazdaságos üzemeltetés számára. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor megjelent az
igény egyes területek vegyes felhasználása iránt is, mely a lehető legrugalmasabb
szabályozási tervi környezet megteremtését követeli meg az egymással szoros
összefüggést mutató infrastrukturális elemek racionális elhelyezhetősége érdekében.
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A Repülőtér - négy területileg illetékes önkormányzat helyi építési szabályzatába
foglalt - jelenleg hatályos Szabályozási Terve a korábbi módosításoknak
köszönhetően többnyire már megfelelően tükrözi ezeket a zónakiosztással
kapcsolatos funkcionális elvárásokat, a településrendezési eszközökön ebből a
szempontból pusztán kisebb korrekciók elvégzése, illetve egyes területeken
dereguláció végrehajtása szükséges.
A Budapest Airport Zrt. fejlesztési elképzelései szerint a BLFNR főbb területfelhasználási
zónáit hosszú távon is az alábbi fontosabb egységek alkotják majd, melyek azonban
funkcionális összefüggéseik okán természetesen több ponton továbbra is
átfedéseket képeznek egymással, így a repülőtéri fő-funkción belüli, építési övezetek
szintjén történő szabályozási tervi elkülönítésük a jövőre nézve nem tűnik célszerűnek.
Repülőgép mozgási területek
A Repülőtér alap-infrastruktúráját és forgalmi kapacitását a futópályák, gurulóutak,
forgalmi- és műszaki előterek alkotta hálózat határozza meg. A 3.010 m hosszúságú
31L/13R futópálya és a 3.707 m hosszúságú 31R/13L futópálya a leghosszabb távon is
kiszolgálja a forgalmi igényeket, így ezek meghosszabbításának vagy új futópálya
építésének szükségessége nem merülhet fel.
A gurulóutak és előterek rendszere időről-időre felülvizsgálatra szorul, melynek
eredményeként az folyamatosan változik. Ezek az átalakítások azonban kisebb
kivételektől eltekintve a jelenleg is erre a célra lehatárolt területre korlátozódnak,
további jelentősebb területek igénybevétele nem tervezett.
Utasforgalmi területek
A Repülőtér utasforgalmi kapacitása már jelenleg is a 2-es Terminál
létesítménycsoportjára koncentrálódik, ahol a 2A Terminál, a 2B Terminál és a
SkyCourt alkotta épületkomplexum biztosítja valamennyi érkező és induló utas
kiszolgálását. A hosszabb távú fejlesztési tervek között szerepel egy új utasforgalmi
terminál épület kialakítása is szintén a jelenlegi 2-es Terminál környezetében.
Az 1-es Terminál műemlék épülete jelenleg exkluzív rendezvényközpontként
funkcionál, de később esetlegesen egy légiközlekedési múzeumnak is helyet adhat
majd. Utasforgalmi célú hasznosítására a jövőben már csak alkalmi jelleggel, állami
vagy nemzetközi eseményekhez kapcsolódóan kerülhet sor.
A kisgépes forgalom kiszolgálása most és a jövőben is a GAT épületében történik.
Áruforgalom, logisztika
A BA Zrt. a Repülőtér áruforgalmi, szállítmányozási tevékenységét három területen
konszolidálja:
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Integrátor klaszter az 1. Terminál környezetében, ahol 2017 óta üzemel a TNT és a
DHL Express új raktár- és irodaközpontja, közvetlen kapcsolattal mind az 1. forgalmi
előtéren parkoló repülőgépek, mind a közúthálózat irányába. Az Integrátor klaszter
területén a jövőben további logisztikai fejlesztések megvalósítására is lehetőség nyílik.
Szállítmányozó klaszter és kombinált vasúti/közúti szállítmányozási létesítmények
fejlesztése a DHL Global Freight bázisa környezetében olyan szállítmányozók részére,
akik nem igénylik a közvetlen kapcsolatot a légi-oldallal, azonban a kedvező vasúti
és közúti kapcsolatok fontosak számukra.
Általános légiáru-kezelő létesítmény a 2. Termináltól keletre. A Cargo City
építésének 2018-2019-ben megvalósuló első fázisa mintegy 19.800 – 28.000 m2
összterületen légi árukezelő raktárakat és irodákat fog tartalmazni. A beruházás
következő fázisaként az árukezelő épülettel szemben egy második létesítmény épül
majd légiáru-szállítással foglalkozó logisztikai cégek számára. A későbbi fázisokban a
rendelkezésre álló szabad területen a piaci igényeknek megfelelően további
létesítmények elhelyezésére is lehetőség nyílik.
A Budapest Airport multi-modális csomópont projektje a szállítmányozás felsorolt
három területét hatékony szállítási útvonalhálózattal kapcsolja össze és új közúti
megközelítést is biztosít a létesítmények számára.
Repülőgép tárolás, javítás, karbantartás
Az Aeroplex, a Lufthansa Technik és a WizzAir hangárak előtti műszaki előtérrel,
valamint az 1-es Terminál forgalmi előterével közvetlen kapcsolatban álló területek
jelenleg is ideális helyszínt biztosítanak a repülőgép tárolási, javítási, karbantartási
tevékenységek ellátására és ez a terület nyújt lehetőséget a jövőben további
hasonló létesítmények elhelyezésére is.
Kereskedelem, irodák, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
A Repülőtér talán legnagyobb fejlesztési potenciálja a 4-es út melletti, jelenleg
kihasználatlan területben rejlik, ami a repülőgép- és utas kiszolgálás
alapinfrastruktúrájától messzebb helyezkedik el, ezért az azokhoz kapcsolódó
létesítmények kialakítása számára nem kedvező. A Repülőteret körülvevő közúti
infrastruktúra jellegéből és fejlettségéből adódóan kiválóan alkalmas azonban
irodaházak és különféle kereskedelmi egységek telepítésére, melyet „Airport Business
Park” projektje keretében kíván a Budapest Airport megvalósítani.
Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátó funkciók elhelyezése a közlekedési
infrastruktúrához, az utasok és a Repülőtér üzleti partnereinek mozgásához, valamint
a Budapest Airport egyéb irányú fejlesztési terveihez igazodva a 2-es és az 1-es
Terminálok, továbbá a leendő Business Park környezetében tervezett.
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Közlekedési infrastruktúra
A közúti megközelítést biztosító úthálózat fejlesztése a Repülőtér utas- és
áruforgalmának ugrásszerű növekedése, illetve a tervezett beruházások
útkapcsolatainak kialakítása miatt egyaránt elkerülhetetlen. A 2-es Terminál közúti
előterén folyamatban lévő csomópont-építés, illetve a vecsési kettős körforgalom
átépítése és egy új repülőtéri főporta kialakítása 30 éves időtávra hivatottak
biztosítani a Repülőtér gyors és biztonságos megközelítését.
A megnövekedett parkolási igények kielégítését nagyarányú felszíni parkolóhely
építések és egy többszintes parkolóház kialakítása útján biztosítja a Budapest Airport
a 2-es Terminál környezetében.
A vasúti teherforgalom lebonyolítását a felújított és kibővített iparvágány-hálózat, a
kibővített kerozin-lefejtő állomás, valamint egy intermodális konténerátrakó állomás
szolgálják majd az egykori „C” porta és a jelenlegi „J” porta közötti területen.
A Repülőtér kötöttpályás utasforgalmi kapcsolatának tervezését a Főmterv Zrt., a
beruházás teljes körű lebonyolítását a NIF Zrt. végzi. A Budapest Airport Zrt. a saját
fejlesztéseit a vasúti beruházás területigényének és az infrastrukturális elemek
kapcsolódási lehetőségeinek szem előtt tartásával tervezi és valósítja meg.
2.2.3.2. A hatályos Szabályozási tervvel és a vonatkozó Helyi építési szabályzatokkal
kapcsolatos célkitűzések
A Budapest Airport részéről a jogalkotási folyamat során megvalósítani tervezett
célok:
- A Repülőtér főbb fejlesztési területeinek és a területekhez rendelt funkcióknak
a meghatározása;
- A Repülőtér területére jelenleg meghatározott három építési övezet (KL-RE/m,
KL-RE/ké, KL-RE/eé) újra definiálása, az övezetek számának esetleges
csökkentése, a megengedett építményeknek és tevékenységeknek az
újraszabályozása a tervezett fejlesztéseknek, illetve a repülőtér-üzemeltetési,
biztonsági és egyéb szempontoknak megfelelően;
- A szabályozási tervlapon feltüntetésre kerülő elemek körének újragondolása,
törekedve a hatályos jogszabályok által meghatározott minimális tartalom
szerepeltetésére;
- A szabályozási tervlap tartalmának aktualizálása:
o A már elbontott épületek és egyéb szerkezetek törlése;
o A felépült új épületek és egyéb szerkezetek feltüntetése;
o A közlekedési infrastruktúra elemek törlése, feltüntetése, frissítése
(futópályák, gurulóutak, előterek, külső és belső utak, vasúti vágányok)
a bekövetkezett változásoknak megfelelően;
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A közmű infrastruktúra alapvető elemeinek törlése, feltüntetése,
frissítése;
o Környezetvédelmi szempontú területi lehatárolások megjelenítése
(védett állatok, növények élőhelyének feltüntetése, erdő megjelölésű
területek törlése);
o A zajgátló védőövezeti zónák Repülőtér területére eső részének
feltüntetése;
o Biztonsági szempontú területi lehatárolások megjelenítése (a Repülőtér
biztonsági védőövezetének feltüntetése, iparbiztonsági veszélyességi
zónák ábrázolása);
o Örökségvédelmi szempontú területi lehatárolások (a legújabb
kutatások, felmérések szerint meghatározott régészeti lelőhelyek pontos
feltüntetése);
o A „Repülőtér-terület” szabályozási tervi definiálása összhangban a
Repülőtér működési engedélyével.
A helyi építési szabályzatok egyéb rendelkezéseinek felülvizsgálata:
o területfelhasználási előírások;
o beépítési, szintterületi és zöldfelületi mutatók;
o legkisebb és legnagyobb megengedett építménymagasság;
o parkolási előírások – kötelező parkolóhely-szám megállapítása;
o fásítási kötelezettség alóli mentesítés egyértelműsítése;
o telekhatáron és közigazgatási határon átnyúló építés szabályozása;
o egyebek.
o

-

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

11

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

3. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TERÜLETÉN HATÁLYOS
TERÜLETRENDEZÉSI
ÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK
ÖSSZEFOGLALÓ
BEMUTATÁSA
3.1. A REPÜLŐTÉR TÖBB KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE ESŐ SAJÁTOS FEKVÉSÉBŐL FAKADÓ
EGYEDI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
A BLFNR teljes területének sajátossága, hogy összesen négy közigazgatási területre
esik:
- Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata;
- Budapest
Főváros
XVIII.
kerület,
Pestszentlőrinc
és
Pestszentimre
Önkormányzata;
- Vecsés Város Önkormányzata;
- Ecser Nagyközség Önkormányzata
Ebből kifolyólag a BLFNR területére készülő új településrendezési eszközöket is a négy
érintett önkormányzat területére lebontva, az egyes közigazgatási területekre
vonatkozólag, az adott önkormányzatoknak kell majd jóváhagynia.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a négy érintett közigazgatási területre, négy önálló
terv készül. A cél egy egységes fejlesztési koncepció alapján kidolgozott új
szabályozási terv és helyi építési szabályzat megalkotása, mely illeszkedik az egyes
érintett önkormányzatok tervrendszerébe is.
3.2. A HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A
REPÜLŐTÉR TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
3.2.1. Az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
vizsgálata
Az Ország szerkezeti tervének tartalma alapján a tervezési terület szinte teljes
egészében
mezőgazdasági
térségbe
sorolt.
Észak-keleti
részén
kisebb
erdőgazdálkodási térség nyúlik területére, míg dél-keleten a keresztülfolyó csatornák
vízgazdálkodási térségbe soroltak.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül
a területet ÉNy-DK-i irányban nagysebességű vasútvonal szeli ketté. Déli területeit
termékvezeték, dél-keleti részét kőolajszállító vezeték, míg északi és dél-keleti határait
földgázszállító vezeték nyomvonala érinti. A tervezési terület nemzetközi kereskedelmi
repülőtérként jelölt. A terület déli és dél-nyugati határait főútvonal (Ferihegyi
Repülőtérre vezető út), gyorsforgalmi út (4-es út) és egyéb országos törzshálózati
vasúti pálya (100. sz.) kíséri.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

12

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT)
2. melléklet - Az Ország szerkezeti terve - részlet

Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül az alábbiak érintik a
BLFNR területét:
a) országos ökológiai hálózat övezete a
tervezési terület dél-keleti részét érinti.

d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete a tervezési terület észak-nyugati,
észak-keleti határát, továbbá néhány
kisebb területet a repülőtér súlypontjában
érinti.
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f)
világörökségi
és
világörökségi
várományos terület övezete a tervezési
terület teljes Budapestre eső részét lefedi.
(Budapest teljes terülte a világörökségi és
világörökségi-várományos
terület
övezetébe tartozik.)

g) országos vízminőség-védelmi terület
övezete a tervezési terület teljes egészét
érinti.

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület
övezete a tervezési terület Budapestre eső
részét érinti, mivel ez az övezet a főváros
egész területét lefedi.

Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül a b) kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület, a c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, az e)
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, illetve a h) nagyvízi meder
és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területe nem érinti a tervezési területet.
A bemutatott érintettségek kapcsán az OTrT az alábbi előírásokat tartalmazza:
„OTrT 13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi
és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait
nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület
övezetbe kell sorolni.”
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A fővárosi, vecsési és ecseri TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv készítésekor a fenti
előírásokat figyelembe vették. Bányászattal érintett terület a Repülőtér területén
nincs.
„OTrT 14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.”
A fővárosi és települési TSZT-k készítésekor a fenti előírásokat figyelembe vették. A
hatályos TSZT-k alapján beépítésre szánt terület nem érint kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületeket, ugyanakkor, ha jelen módosítás keretében szükségessé válik új
beépítésre szánt területek kijelölése, akkor ezen adottságot is figyelembe kell venni
az új területfelhasználás kijelölésekor.
„OTrT 14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.”
A budapesti, vecsési és ecseri TSZT alapján a Repülőtér területét nem érinti sem
világörökségi, vagy világörökségi várományos terület, sem azok védőövezete.
„OTrT 15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban
az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.”
Az érintett települések TSZT-inek készítése során a fenti előírásokat figyelembe vették.
Ezek értelmében a tervezési terület dél-keleti részein (Vecsés területén) „B”
hidrogeológiai és „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület található. A BLFNR
Budapestre eső területe pedig az országos vízminőség-védelmi övezet szennyvizek
szempontjából érzékeny vízgyűjtőterületébe tartozik.
„OTrT 16/C. § A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem
szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”
Az új budapesti, valamint a vecsési és ecseri TSZT szerint honvédelmi terület nem érinti
a tervezési területet.
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BATrT 2. sz. mellékletét képező - Szerkezeti terv alapján a tervezési terület szinte
teljesen építmények által igénybe vett térségbe sorolt. Kivétel ez alól a 4-es út
mentén található kisebb erdőgazdálkodási térség.
A tervezési terület országos jelentőségű polgári repülőtérként jelölt melynek déli
területén logisztikai központ, keleti, dél-keleti oldalán vízfolyás található. Több helyen
a repülőtér kiterjedésének határaiban erdőállomány kataszter szerinti erdőterületek
nyúlnak a területére.
A tervezési területet egy nagysebességű vasútvonal szeli ketté, tőle dél-nyugatra
pedig a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal található. Északi és dél-nyugati oldalán főutak, míg dél-keleti
határában gyorsforgalmi utak futnak. Északi és déli területeit térségi, míg dél-keleti
területeit nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek érintik.
A fenti elemek jellemzően az OTrT szerkezeti tervlapjának tartalmával összhangban
szerepelnek a tervlapon.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
2. melléklet - Szerkezeti terv - részlet
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Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül az
alábbiak érintik a BLFNR területét:
b) ökológiai folyosó övezete a
tervezési terület dél-keleti részét
(Üllő irányában) érinti.

e) ásványi nyersanyagvagyonterület övezete a tervezési
terület teljes egészét lefedi

g) földtani veszélyforrás terület
övezete a tervezési terület XVIII.
kerületbe eső részét érinti.
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A bemutatott érintettségek kapcsán az OTrT az alábbi előírásokat tartalmazza:
„OTrT 18. § (1)Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
[…]
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.”
Az érintett vecsési és ecseri TSZT készítésekor a fenti előírásokat figyelembe vették.
Jelen tervezési folyamat keretében e tekintetben a TSZT-k tartalmának módosítása
előzetesen nem tervezett. Az országos ökológiai hálózat elemeit/területét az érintett
települések helyi építési szabályzatukban lehatárolták.
„OTrT 19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
A fővárosi és települési TSZT-k készítésekor a fenti előírásokat figyelembe vették. A
tervezési területet a TSZT-k szerint nyersanyagvagyon-terület nem érinti.
„OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz
a bányaterület a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.”
Az érintett fővárosi TSZT készítésekor a fenti előírásokat figyelembe vették. Esetleges új
beépítésre szánt területek kijelölése esetén a fenti előírás betartandó.
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3.3. AZ REPÜLŐTÉR TERÜLETÉT ÉRINTŐ HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
3.3.1. Településszerkezeti tervek
Budapest Főváros hatályos településszerkezeti tervének bemutatása
Budapest hatályos településszerkezeti tervét Budapest Főváros Közgyűlése 1651/2017.
(XII.6.) számú határozatával fogadta el. A terv hatálya kiterjed a Főváros teljes
közigazgatási területére.

Hatályos TSZT, Szerkezeti
tervlap
1. Területfelhasználás részlet

A tervlap rögzíti, hogy a tervezési terület meglévő nemzetközi kereskedelmi repülőtér.
A területfelhasználást tekintve a tervezési terület jelentős része KÖl jelű (bézs), légi
közlekedési terület, azonban dél-nyugati részén K-Rept jelű (lila) területfelhasználás
található, mely a repülőtér területét jelöli. Ezen utóbbi területrésznek nagyobb része
jelentős változással érintett területként jelölt. Ezen felül a tervezési területet É-Ny és DK irányban távlati kötöttpályás fejlesztés közelítő nyomvonala (alagútban) szeli ketté.
A jelentős változással érintett területek kapcsán a TSZT2017 az alábbiakat
tartalmazza: „Összhangban a városfejlesztési koncepcióval, a város belső
tartalékterületein meghatározásra kerültek a fejlesztésre kijelölt, jelentős mennyiségi
fejlesztési potenciállal rendelkező területek. A területek jelenleg részben használaton
kívüliek, részben alulhasznosítottak. A területek belső tagolását, differenciált
használatát a kerületi építési szabályzatban kell meghatározni, a tervezett
területhasználattal összhangban a közlekedési célú területekkel és zöldterületekkel
együtt.”
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 4.1.3.4. fejezetében a beépítési sűrűségek meghatározására került sor, mely
szerint a beépítésre szánt, különleges területeken belül a Repülőtér területe (K-Rept)
bs (beépítési sűrűség) értéke 1,5, ahol a bsá (területfelhasználási kategória szerint
általánosan elhelyezhető funkciók értéke) 1,5 és bsp (kizárólag épületen belül
elhelyezett parkolók számára igénybe vehető érték) nincs (-).
Érdemes kiemelni, hogy a Repülőtér hatályos Szabályozási terve szerint a Repülőtérre
vezető út mentén a Szabályozási terv beépítésre szánt területeket, míg az új
budapesti TSZT2017 a közigazgatási határtól mért 200 m-es távolságban beépítésre
nem szánt területet jelöl. A BATrT vonatkozó 5. § (3) bekezdése szerint:
„Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új
beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél
közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.”
Ez azt jelenti, hogy a közigazgatási határhoz 200 m-nél közelebb eső területeken,
amennyiben beépítésre szánt terület kijelölése válik szükségessé, úgy a TSZT2017
módosítását megelőzően egy területrendezési hatósági eljárás lefolytatása is
szükséges.

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap
2. Közlekedési infrastruktúra - részlet

A tervezési területrész dél-nyugati oldalán elsőrendű főút fut (Ferihegyi repülőtérre
vezető út), melyet a déli felén meglévő, az északi felén tervezett településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonal kísér. Az út egy fontosabb
különszintű közúti csomóponttal az elsőrendű 4-es számú útba, illetve az M4 jelű
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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gyorsforgalmi útba torkollik. Utóbbiról településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút ágazik
a Repülőtér 2. Termináljai felé. A tervezési területhez közel, északon ugyancsak egy
elsőrendű út fut (Csévéző utca - Baross utca - Ferihegyi út), mely a XVII. kerület
központjának irányába jelent kapcsolatot.
A Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett a Budapest – Cegléd 100. számú felszíni
vasútvonal halad, melynek két megállója is a tervezési terület közelében van
(Szemeretelep, Ferihegy). A ferihegyi vasútállomás közelében egy minimum 100
férőhelyes P+R rendszerű parkolási létesítmény kialakítása tervezett.
A tervezési területet átszelve egy nagysebességű vasúti nyomvonal került
ábrázolásra, ami egy tervezett távlati nyomvonal, melynek a Budapestre eső
repülőtéri része alagútként, míg Vecsésre eső része felszíni vasútként jelölt.
A tervezési területrészen feltűntetésre került a meglévő nemzetközi kereskedelmi
repülőtér, illetve egy tervezett, jelentősebb logisztikai központ ikonja is.
Az előzetes egyeztetések és vizsgálatok alapján, a TSZT-n jelölt vasúti nyomvonal, a
Repülőtér kötöttpályás utasforgalmi kapcsolatát lesz hivatott biztosítani, melynek
kialakításáért a NIF Zrt. felelős. A vasútvonal tervezési folyamata engedélyezési tervi
szinten tart, így a jelen tervfelülvizsgálat keretében a kialakult nyomvonalat is
figyelembe kell venni, de a TSZT vonatkozó tartalmát emiatt módosítani nem
szükséges, mivel az ábrázolt távlati nyomvonal jelölését tekintve megfelel a
részletesebb terveknek is.

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap
3.a. Az épített környezet értékeinek védelme - részlet

A tervezési területrész észak-nyugati részén található egy műemléképület, melyhez a
tervlapon jelölt műemléki környezet is tartozik. Az emlék a Ferihegy 1. Terminál
utasforgalmi, felvételi épülete, mely Dávid Károly tervei alapján épült 1938 és 1950
között (muemlekem.hu).

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

21

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap
4. Zöldfelület-, táj- és természetvédelem - részlet

A tervezési területrész dél-nyugati oldalán, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mentén
településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor húzódik. A Repülőtér több pontján
is, elszórtan Országos Erdőállomány Adattár szerinti védelmi elsődleges rendeltetésű
erdőterületek találhatóak, melyek jelentős része kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületbe sorolt.

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap
5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek - részlet

A tervezési terület teljes Budapestre eső része küszöbérték alatti veszélyes üzemként
jelölt. Középső és déli részei potenciálisan talajszennyezett területként ábrázoltak. A
terület déli részén, Vecsés közigazgatási határán is átnyúlva alsó küszöbértékű
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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veszélyes üzem található, melynek veszélyességi zónái is feltűntetésre kerültek
(középső, külső zóna). A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint légügyi hatóság által
szolgáltatott adatok segítségével ábrázolásra kerültek a repülőtéri zajgátló
védőövezetek is (B- sötétkék; C-világoskék). A tervezési terület az országos
vízminőség-védelmi
övezet
–
Szennyvizek
szempontjából
érzékeny
vízgyűjtőterületébe esik.

Hatályos TSZT, Szerkezeti tervlap
6. Védelmi, korlátozási területek - részlet

A tervezési terület Budapestre eső részének dél-nyugati oldalán vasútvonalak
védőtávolsága fut. Délen gyorsforgalmi utak és főútvonalak külterületi szakaszának
védőtávolsága található. Ugyancsak délen, egy kisebb szakaszon egy 120 kV-os
távvezeték biztonsági övezete érinti a Repülőteret. Északon egy nagynyomású
gázvezeték és létesítményeinek biztonsági övezete keresztezi a tervezési területet.
Vecsás Város hatályos településszerkezeti tervének bemutatása
Vecsés
Településszerkezeti
tervét
Vecsés
Város
Önkormányzata
a
94/2016.
(IV.26.)
számú
határozattal
fogadta el.

Vecsés város TSZT-részlet
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A tervezési terület Vecsés közigazgatási területére eső része beépítésre szánt, K-Rept
jelű repülőtér területe. Ezt keleten egy V jelű, beépítésre nem szánt vízgazdálkodási
terület szeli át. Ettől keletre egy kisebb az Országos Erdőállomány Adattár szerinti
erdőtag nyúlik a területre.
A közlekedési infrastruktúra tekintetében a területet országos mellékút érinti, mely a
működő terminálok megközelítésére szolgál. A területtől délre országos I. rendű főút
található (4-es út).
A tervezési területet nyugaton és dél-keleten tervezett nagysebességű vasútvonal
érinti. Nyugaton két lehetséges nyomvonal is feltűntetésre került.

Vecsés város TSZT, Védelmi és korlátozási tervlap -részlet

A tervlapon feltűntetésre került a fent említett nagysebességű vasútvonal, és a
részére fenntartandó terület is, mely a tervezési terület dél-keleti részét érinti. A
Repülőtér Vecsésre eső részének nyugati oldalát veszélyes üzem veszélyességi
övezete – középső és külső zónája, valamint egyes részterületek tekintetében
közművezetékek és védőtávolságaik érintik.
A tervezési területet kis mértékben (nyugaton) érinti a „B” hidrogeológiai védőterület,
és nagyobb részben (keleten) a „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni
vetülete. Keleten fenntartási sávot igénylő vízgazdálkodási terület (csatorna) szeli át
a Repülőtér területét, melyet az Országos ökológiai hálózat területe kísér. A tervezési
területen továbbá több régészeti lelőhely is található
A tervlapon ábrázolásra került a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
környezetében kijelölt zajgátló védőövezet - „B” (sötétkék) és „C” (világoskék) jelű határa.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

24

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

KONCEPCIONÁLIS PROGRAM

Ecser Nagyközség hatályos településszerkezeti tervének bemutatása
Ecser Településszerkezeti tervét Ecser Nagyközség Önkormányzata a 105/2006.
(IX.14.) számú határozattal fogadta el, mely a Repülőtér területén területfelhasználás
szempontjából csak a „repülőtér területe” jelölést tartalmazza. A terület déli
szegletében Vecsés terveihez igazodóan egy csatorna menti vízgazdálkodási terület
és annak mentén az ökológiai hálózat területe, illetve attól délre közművezetékek és
védőtávolságaik kerültek kijelölésre.
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3.3.2. A BLFNR területén hatályos egységes szabályozási terv
Az egyes érintett önkormányzatok a BLFNR területére készült egységes Szabályozási
tervet – annak idején – külön-külön fogadták el és azóta egyes részeit illetően
módosításokat is végrehajtottak. Az egyes önkormányzatok a saját közigazgatási
területükre eső részeket saját tervrendszerükbe illesztették, így jelenleg az egyes
önkormányzatok területén az alábbi hatályos rendeletek vonatkoznak a BLFNR
területére:








Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata területén:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (VI.30.) ök. rendeletével elfogadott Integrált
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata
Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
területén:
Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszetimre
Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2006.
(IX.12.)
ök.
rendeletével elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata
Vecsés Város Önkormányzata területén:
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (I.18.)
számú rendelete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási
Tervéről (a Repülőtér neve időközben megváltozott)
Ecser Nagyközség Önkormányzata területén:
Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004.
(XI.11.) számú rendelete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér
Szabályozási tervének jóváhagyásáról (a Repülőtér neve időközben
megváltozott)

Az
egységes
Szabályozási
terv
jellemzően
három
különböző
építési
övezetet/övezetet tartalmaz:
 Légiközlekedéssel közvetlenül kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló
terület övezete (intenzív beépítést lehetővé tevő övezet)
 Légiközlekedést kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület övezete
(átlagos beépítést lehetővé tevő övezet)
 Repülőtér mozgási, biztonsági és védő területének övezete (jellemzően
beépítésre nem szánt terület)
A BLFNR területére az egységes Szabályozási terv eredeti (2004 év vége -2005 év
eleje közti) elfogadása óta elvégzett helyi tervrendszerbe való integrációkat és
átdolgozásokat követően, a Repülőtér területén alkalmazott építési övezeti/övezeti
jelölések és előírások egységessége már nem teljes.
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4. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR HATÁLYOS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TERVEZETT MÓDOSÍTÁSÁNAK TECHNIKAI RÉSZLETEI
4.1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI FOLYAMATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok köréről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm.
rendelet a BLFNR területén tervezett beruházások jelentős részét kiemelt
jelentőségűvé nyilvánítja.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastrukturaberuházással összefüggő ügyek esetében szükséges településrendezési tervek
készítésére a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/D-R.§
előírásai alkalmazhatók.
Tekintettel arra, hogy a Repülőtér területén gyakorlatilag az összes tervezett
beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik,
így a településrendezési eszközök módosítása a Trk. (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet)
42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében történhet, melyre a kormányrendelet 32. §
(6) bek. a) pontja ad felhatalmazást:
„A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik,
amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá
tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt.”
A Trk. 42. § szerinti tárgyalásos eljárásra az alábbi előírások vonatkoznak:
„42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz
tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt
véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett
véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a
döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a
képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el
nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt
követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.
A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az
elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy
másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.
(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a
kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető
tárgyalást.
(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az
egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt
legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz megküldésével
meghívja:
a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett
területi, települési önkormányzatot,
c) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi
önkormányzatot.
(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok
beszerzése szükséges, a polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti véleményeztetést
megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz
szerinti előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az
adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton 5 napon belül teljesíti.
(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai
véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési
eszköz elfogadásához.
4.2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A településrendezési eszközök módosításának tartalmi követelményeit szintén a Trk.,
illetve annak alábbi mellékletei tartalmazzák:
- Trk. 1. melléklet: A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei;
- Trk. 3. melléklet: Alátámasztó javaslat tartalmi követelményei;
- Trk. 4. melléklet: A Településszerkezeti terv tartalmi követelményei
(amennyiben TSZT szintű módosításra is szükség lenne);
- Trk. 5. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat tartalmi követelményei;
- Trk. 6. melléklet: A településrendezési eszközök jelmagyarázata
Természetesen a mellékletek általános tartalmi követelményeket fogalmaznak meg,
melyek az illetékes önkormányzatok főépítészeinek előzetes igényei alapján a
tervezési területre specifikusan pontosíthatók.
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4.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÉRFÖLDKÖVEI

I/A. ütem

•A tervezett felülvizsgálatot megalapozó egységes fejlesztési koncepció
kidolgozása, mely valamennyi közigazgatási egységekre egységesen készül el,
az érintett önkormányzatokkal való egyeztetések és a BA Zrt. célkitűzései
alapján.

I/B. ütem

•A településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának, alátámasztó
munkarészeinek és jóváhagyandó munkarészeinek tervezet szintű kidolgozása,
mely az érintett önkormányzatokkal együttműködésben, a véleményeik
tükrében kerülhet véglegesítésre.

II. ütem

•A Trk. 42. § (1) bekezdése szerinti, partnerségi egyeztetési dokumentáció
véglegesítése, mely a településrendezési eszközök véleményezésre szánt
végleges verzióját tartalmazza.

III. ütem

•A jogszabályban előírt partnerségi egyeztetések lefolytatása a Trk. 29/A. § és
az érintett önkormányzatok saját partnerségi rendeletei szerint.

IV. ütem

•A partnerségi egyeztetés alapján véglegesítésre kerül a Trk. 40. § szerinti végső
szakmai véleményezésre szánt dokumentáció, mely a partnerségi
egyeztetések lezárását tartalmazó önkormányzati döntések meghozatalát
követően kerülhet megküldésre az illetékes állami főépítészek* részére.

V. ütem

•A jogszabály szerinti egyeztető tárgyalás lefolytatását követően az illetékes
állami főépítészek kiadják végső szakmai véleményüket, mely alapján a
jóváhagyásra szánt terveszközök tartalma véglegesítésre és benyújtásra kerül
az önkormányzatok felé.

•Az érintett önkormányzatok jóváhagyják a tervet.

VI. ütem

* A BLFNR teljes tervezési területe két állami főépítész illetékességi körébe tartozik, a budapesti
kerületek a budapesti állami főépítész illetékességébe, míg Vecsés és Ecser a Pest megyei
állami főépítész hatáskörébe. Az előzetes egyeztetések során a két állami főépítész részéről
adott tájékoztatásnak megfelelően a jogszabály szerinti egyeztető tárgyalás megtartására
közösen kerül sor, így valóban egységesen kezelhető marad a terv.

A bemutatott mérföldkövek a vonatkozó jogszabály tartalmára épülnek, de a teljes
folyamat részleteit a BA Zrt. az érintett önkormányzatokkal közösen kívánja
pontosítani.
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4.4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE
4.4.1. A Trk. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás ütemezése
Az alábbi táblázatban a Trk. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás lépéseit és az egyes
fázisok becsült időigényét mutatjuk be, de ki kell emelni, hogy a táblázatban
szereplő, az egyes fázisokhoz kötődő, becsült időszükségletek csökkentése a teljes
tervezési folyamat alatt elsődleges szempont, szem előtt tartva a jogszabályban
meghatározott 2018. december 31-i határidőt:
Ütemek

Időszükséglet
Általános eset

0. ütem: Háromoldalú tervezési szerződések
megkötése a tervezővel és az érintett
önkormányzatokkal, adatszolgáltatás és
munkaindító megbeszélések

A jogalkotási folyamat megindításáról szóló
képviselőtestületi döntések meghozatalától számított
kb. 15 nap

I/A. ütem:
Egységes fejlesztési koncepció megalkotása a
BLFNR teljes területére és ennek
véleményeztetése az érintett
önkormányzatokkal és a BA Zrt-vel

A szükséges adatszolgáltatásoktól számított kb. 60
nap

I/B. ütem:
A megalapozó vizsgálat, az alátámasztó
munkarészek és a jóváhagyandó
munkarészek tervezetének elkészítése belső
véleményezésre

A fejlesztési koncepció véglegesítésétől számított kb.
60 nap

II. ütem:
A Trk. 42. § (1) bekezdés szerinti partnerségi
dokumentáció elkészítése

Az összes résztvevőtől származó belső vélemények
beérkezésétől számított kb. 20 nap

III. ütem:
A Trk. 29/A. § szerinti partnerségi egyeztetések
lefolytatása az érintett négy önkormányzatnál

Kb. 30 nap, de ez az egyes önkormányzatok helyi
partnerségi rendelete alapján eltérő lehet

IV/A. ütem:
A Trk. 40. § szerinti végső szakmai
véleményezési dokumentáció elkészítése

A partnerségi egyeztetéseket lezáró önkormányzati
döntésektől számított kb. 20 nap

IV/B. ütem:
A Trk. 40. § szerinti végső szakmai
véleményezés lefolytatása

Jogszabály szerint kb. 30 nap

V. ütem:
A jóváhagyásra szánt dokumentáció
véglegesítése

Az állami főépítészek záró szakmai véleményének
beérkezésétől számított kb. 20 nap

VI/A. ütem:
A tervmódosítás jóváhagyása az érintett
önkormányzatok által

Az érintett önkormányzatok ütemezése szerint

VI/B. ütem:
A jóváhagyott terv dokumentálása

A jóváhagyó önkormányzati döntésektől számított
kb. 15 nap

A táblázatban nem számoltunk az olyan jellegű, előre nem látható körülményekkel,
melyek lassíthatják a véleményezési és jóváhagyási folyamatot.
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4.4.2. A budapesti TSZT2017 esetleges módosításának kihatása az ütemezésre
A hatályos budapesti Településszerkezeti terv (TSZT2017) módosításának
szükségessége a tervezési folyamat jelen fázisában még nem dönthető el
egyértelműen. Ahhoz, hogy egyértelműen állást lehessen foglalni a módosítás
szükségességét illetően, részletes vizsgálatok elvégzése szükséges. Amennyiben a
vizsgálatokat követően az az eredmény születik, hogy a TSZT2017 módosítása is
szükséges, úgy az ütemezés az alábbiak szerint egészül ki:
TSZT2017 módosításának ütemezése
Ütemek

Időszükséglet
Általános eset

TSZT/1. ütem: Főváros megkeresése
(az érintett Kerületi Önkormányzat által)
a TSZT módosításának igényével, az ehhez
elkészített teljes tervdokumentációval.

Az előző táblázat II. ütemét,
a Trk. 42. § (1) bekezdés szerinti partnerségi
dokumentáció elkészítését követően.

TSZT/2. ütem:
A Főváros képviseletében Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes személyesen dönt a
tervezett módosítás támogatásáról.

A megkeresést követő 30 napon belül.

TSZT/3. ütem:
A Trk. 29/A. § szerinti partnerségi egyeztetések
lefolytatása.

A Főváros partnerségi egyeztetésekre vonatkozó
saját rendelete alapján,
kb. 30 nap.

TSZT/4. ütem:
A partnerségi egyeztetés lezárásáról és a
beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy
el nem fogadásáról (annak indoklásával)
Budapest Főváros Önkormányzatának
képviselőtestülete dönt.

A döntést meghozatalára a partnerségi
egyeztetésre előírt idő leteltét követő közgyűlésen
kerülhet sor.

TSZT/5. ütem:
A Trk. 40. § szerinti végső szakmai
véleményezés lefolytatása

Jogszabály szerint kb. 30 nap

TSZT/6. ütem:
A tervmódosítás jóváhagyása

Az állami főépítészek záró szakmai véleményének
beérkezésétől számított maximum 60 nap.
(Trk. 33. § (3) bekezdésében meghatározott idő)

A TSZT2017 módosítására vonatkozó táblázatban meghatározott időszükségletet ki
kell egészíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a teljes véleményezési folyamat nem
egyértelműen növekszik meg a táblázatban meghatározott idővel, mivel bizonyos
folyamatok párhuzamosan is történhetnek a 4.4.1. fejezetben meghatározott
folyamatokkal.
Ezen felül azt is ki kell emelni, hogy amennyiben a TSZT2017 módosítása olyan új
beépítésre szánt területfelhasználási egységek kijelölésével jár, melyek a
közigazgatási határhoz 200 m-nél közelebb esnek, akkor a BATrT 5. § (3) bekezdése
szerint az „csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak
a
területrendezési
hatósági
eljárás
során
kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki”, mely engedély meg kell előzze a
TSZT2017 módosítását, ami tovább növeli a teljes folyamat időszükségletét.
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5. ELŐZETES TERVIRATOK JEGYZÉKE
1. Emlékeztető – BLFNR településrendezési terveinek módosítása
2018. 03. 09. – Budapest Főváros Kormányhivatala, Állami Főépítészi Iroda
2. Emlékeztető – BLFNR településrendezési terveinek módosítása
2018. 05. 17. – BFVT Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 10. szám alatti irodája
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EMLÉKEZTETŐ
Tárgy:
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata a
négy érintett közigazgatási területre és a budapesti Településszerkezeti terv kapcsán Budapest
Főváros érintettségének vizsgálata
Helyszín:
BFVT Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 10. szám alatti irodája
Időpont:
2018.05.17., 9:00 óra
Jelen voltak:
Albrecht Ute – BFVT Kft.
Mártonffy Miklós – Budapest főépítésze
Szarvas Gábor – BA Zrt.
dr. Kovács Attila – BA Zrt.
Vojnits Csaba Ferenc – Urbanitás Kft.
A megbeszélésen érintett témák összefoglalása:
A megbeszélés alapvetően tájékoztató jellegű volt.
1. A megbeszélésen először a BA Zrt. képviselői tájékoztatták a jelenlévőket a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér (továbbiakban: BLFNR) hatályos településrendezési
eszközeinek tervezett módosításáról, annak indokáról és előzetes céljairól. Ennek keretében
elhangzott, hogy az új terv elkészítését elsősorban nem konkrét repülőtéri beruházások
indokolják, hanem a hatályos tervek, jogszabályban rögzített, ez év végi hatályon kívül
helyezése és a hatályos jogszabályoknak megfelelő új terv elkészítése. Ezen felül cél, hogy a
hatályos terv tartalma, abban az évek során összegyűlt, sok esetben okafogyottá vált elemek is
felülvizsgálatra kerüljenek. A felsorolt célokkal a jelenlevők egyetértettek és támogatásukról
biztosították a BA Zrt. a tervek elkészítésének folyamatában. Előzetesen tisztázásra került az
is, hogy a tervezett módosítások ún. „tárgyalásos eljárás” keretében folytathatók le, mivel a
BLFNR területén folyó beruházások jellemzően mind állami kiemelt beruházásként zajlanak.
2. A megbeszélés során elhangzott, hogy az érintett önkormányzatokkal és az illetékes állami
főépítészekkel már történt előzetes egyeztetés a lehetséges eljárási metódusok és az egyes
véleményezési szakaszok összehangolása okán. Ebbe a folyamatba a Fővárosi Önkormányzat
is integrálható abban az esetben, ha a Településszerkezeti terv módosítása is szükségessé
válik. Mártonffy Miklós arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a fővárosi TSZT esetleges
módosítása nagyjából milyen átfutási idővel és milyen fázisokban folytatható le:
 Főváros megkeresése (az érintett Kerületi Önkormányzat által) a TSZT módosításának
igényével, az ehhez elkészített teljes tervdokumentációval.
 A Főváros képviseletében Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes személyesen dönt a
tervezett módosítás támogatásáról, vagy nem támogatásáról.
 Ezt követően a partnerségi egyeztetés lefolytatására, annak keretében lakossági fórum
megtartására kerülhet sor.








A partnerségi egyeztetés lezárásáról és a beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el
nem fogadásáról (annak indoklásával) Budapest Főváros Önkormányzatának
képviselőtestülete dönt.
A döntést követően kerülhet megküldésre a teljes tervdokumentáció a budapesti állami
főépítész részére, aki összehív egy egyeztető tárgyalást az összes érintett és érdekelt
államigazgatási és egyéb szerv számára.
A tárgyalást követően az állami főépítész jogszabályban meghatározott határidőn belül
küldi ki végső szakmai véleményét, mely alapján a tervezett módosítás elfogadható.
A teljes folyamat kb. 4 hónapot vesz igénybe.

3. Az egyeztetésen jelenlévők részleteiben is megvitatták azokat a körülményeket, melyek
esetlegesen szükségessé tehetik a TSZT módosítását is a helyi településrendezési eszközök
módosítását megelőzően.
 A BLFNR kötöttpályás vasúti kapcsolatának NIF Zrt. lebonyolításában megvalósítani
tervezett nyomvonala kapcsán megállapításra került, hogy a TSZT már tartalmaz egy
közel azonos nyomvonalon futó távlati nyomvonalat, mely megfelelően képes biztosítani
az érintett területek fenntartását vasútépítés céljára. A nyomvonal pontosítása, az önálló
területfelhasználási egység feltüntetése, illetve az övezeti kijelölés újra szabályozása a
vasútépítés végleges tervei ismeretében válik majd csak lehetségessé. Ennek megfelelően
a TSZT módosítása jelen pillanatban egyrészről még nem lehetséges, másrészről pedig a
BLFNR helyi szintű szabályozási terv módosítási eljárásainak lefolytatásához nem is
szükséges. A vasút Repülőtér területén kívül eső szakasza nem kötődik közvetlenül a
BLFNR településrendezési terveszközeinek módosításához.
 A TSZT és a helyi szintű településrendezési eszközök között a XVIII. kerületben a
„beépítésre szánt” és a „beépítésre nem szánt” területek kijelölése tekintetében mutatkozó
eltérés feloldása, valamint a beépítési mutatók hatályos jogi szabályozásnak való
megfeleltetése mindenképpen szükséges. (Ezen a szakaszon a BLFNR hatályos
szabályozási terve magas beépítettséget is megengedő, beépítésre szánt területeket
tartalmaz, míg a hatályos budapesti TSZT a közigazgatási határtól mért 200 m-es sávban –
az Agglomerációs törvénynek megfelelve – csak beépítésre nem szánt területeket jelöl.)
Amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapot kialakítható a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv megfelelő módosításával – esetlegesen az OTÉK előírásai
alóli eltérési engedélyezés igénybevételével – úgy, hogy a BLFNR fejlesztési elképzelései
se sérüljenek, a TSZT – előzetes területrendezési hatósági eljárást is igénylő – módosítása
elkerülhető. Ennek megítélése azonban csak a jelenleg már meglévő területfelhasználás
beépítettségi mutatóinak és a BLFNR fejlesztési terveinek beható elemzése útján
lehetséges, mely a szabályozási terv módosítást megelőző tervezési és egyeztetési
folyamat részét kell, hogy képezze.
2018. 05.17.
Az emlékeztetőt összeállította:
Vojnits Csaba Ferenc – Urbanitás Kft.

