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TERÜLETI MÉRLEG 

A kerületi bontásban megadott tervezett területfelhasználás a XXIII. kerületre és a kerületek 
összességére vonatkozóan az alábbi pontokon módosul: 

  XXIII.  

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 375,92 8 655,86 

Lakóterület összesen:  562,97 19 340,52 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 20,56 2 105,00 

Vegyes terület összesen:  32,20 4 307,56 

Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 18,46 60,51 

Különleges területek összesen:  209,98 3 084,59 

Beépítésre szánt területek összesen:  1 218,59 30 906,79 

Védelmi erdő Ev 239,91 1 439,26 

Közjóléti erdő Ek 1 095,22 8 812,29 

Erdőterületek összesen:  1 354,14 10 270,56 

Általános mezőgazdasági művelésre szánt terület Má 939,73 1 654,27 

Mezőgazdasági területek összesen:  976,02 2 545,43 

Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 5,20 120,68 

Különleges területek összesen:  12,92 294,60 

Beépítésre nem szánt területek összesen:  2 858,46 21 605,70 

 

A változások a TSZT 2017 területi mérlegét több tekintetben módosítják: beépítésre szánt 
területek megoszlása, beépítésre nem szánt területek megoszlása, lakóterületek, vegyes 
területek, különleges területek (beépítésre szánt), erdőterületek, mezőgazdasági területek, 
különleges beépítésre nem szánt területek megoszlása. A változások a TSZT-ben alkalmazott 
kerekítési pontosságot meghaladják. 

A főváros közigazgatási területe 52512 ha. Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 
30906.79 ha, beépítésre nem szánt terület 21606.70 ha, ami a teljes terület 58,85%-át, illetve 
41,15 %-át jelenti. Utóbbi százalékos eloszlása nem változik. 

Területfelhasználási egységek megoszlása 
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Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 30906.79 ha, ennek megoszlása a jelen 
TSZT/ FRSZ módosítás értelmében a lakó területek, a vegyes területek és a különleges beépítésre 
szánt területek megoszlásában módosul. 

A beépítésre szánt területek megoszlása (27. ábra) szerint a lakóterületek 19340.52 ha-ra nőnek, 
a vegyes területek 4307.56 ha-ra csökkennek, a különleges beépítésre szánt területek 3084.59 
ha-ra csökkennek, a területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás 
mértéke. 

A beépítésre nem szánt területek megoszlása (28. ábra) szerint az erdőterületek 10270.56 ha-ra 
nőnek, a mezőgazdasági területek 2545.43 ha-ra csökkennek, a különleges beépítésre nem szánt 
területek 294.60 ha-ra nőnek. 

A lakóterületek megoszlása (29. ábra) szerint az Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű 
lakóterület módosul, Budapestre vetítve a Lke-1 jelű terület 8655.86 ha-ra nő. A területek 
százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A vegyes területek megoszlása (30. ábra) szerint a Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület módosul, Budapestre vetítve a Vi-2 jelű terület 2105.00 ha-ra csökken. A területek 
százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A különleges beépítésre szánt területek megoszlása (32. ábra) szerint a K-Hull jelű 
hulladékkezelő, -lerakó területe módosul, 60.51 ha-ra csökken. A területek százalék szerinti 
megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A különleges beépítésre nem szánt területek megoszlása (37. ábra) szerint a Kb-Rek jelű 
rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület módosul, Budapestre vetítve az Kb-Rek jelű terület 
120.68 ha-ra nő. A területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás 
mértéke. 

A erdőterületek megoszlása (38. ábra) szerint az Ev jelű védelmi erdőterülete és az Ek jelű 
közjóléti erdőterület módosul, Budapestre vetítve az Ev jelű terület 1439.26 ha-ra nő, az Ek jelű 
terület 8812.29 ha-ra csökken. A területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a 
változás mértéke. 

A mezőgazdasági területek megoszlása (40. ábra) szerint a Má jelű általános mezőgazdasági 
művelésre szánt terület módosul, Budapestre vetítve a Má jelű terület 1654.27 ha-ra csökken. A 
területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A XXIII. kerület vonatkozásában: 

 Beépítésre szánt területen: 

o a Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület nő 375.92 ha-ra, 

o a Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület csökkent 20.56 
ha-ra. 

o a K-Hull jelű hulladékkezelő, -lerakó területe csökkent 18.46 ha-ra. 

 Beépítésre nem szánt területen: 

o a Kb-Rek jelű rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület nő 5.20 ha-ra, 

o az Ev jelű védelmi erdőterülete nő 239.91 ha-ra, 

o az Ek jelű közjóléti erdőterület csökken 1095.22 ha-ra, 

o a Má jelű általános mezőgazdasági művelésre szánt terület csökken 939.73 ha-
ra. 

 

Módosul a 27., 28., 29., 30., 32., 37., 38. és 40. ábra: 
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27. ábra: Beépítésre szánt területek megoszlása 

 

 
 

 

 

 

28. ábra: Beépítésre nem szánt területek megoszlása  
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29. ábra: Lakóterületek megoszlása  

 



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

32 

Budapest XXIII. kerület, Soroksár területére vonatkozóan Budapest főváros településszerkezeti tervének 
(TSZT 2017) és Fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) módosítása 

6 
 

  

30. ábra: Vegyes területek megoszlása 
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32. ábra: Különleges területek (beépítésre szánt) megoszlása 
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37. ábra: Különleges területek (beépítésre nem szánt) megoszlása 

 

  

 

38. ábra: Erdőterületek és természetközeli területek megoszlása  
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40. ábra: Mezőgazdasági területek megoszlása  
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A változások a TSZT 2017 területi mérlegében rögzített Beépítésre szánt területek fejlesztési 
potenciálját is érintik, ugyanis jelentős változással érintett területek is módosulnak.  

A Beépítésre szánt területek fejlesztési potenciálja az alábbi pontokon módosul: 

Területfelhasználási 
egység 

Területfelhasz-
nálási egység 

kódja 

Kialakult 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ALULHASZNO

- SÍTOTT 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ÜRES terület 

(ha) 

Infrastruktúra 
függvényében 
ütemezetten 

igénybe vehető 
terület (ha) 

Összterület 
(ha) 

Vegyes területek 

Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 1089,48 565,87 415,19 34,46 2105,00 

Különleges területek 

Hulladékkezelő, -lerakó 
területe 

K-Hull 42,05 0,00 18,46 0,00 60,51 

ÖSSZESEN: 25832,81 2320,75 1930,74 822,49 30906,79 

 

A módosítás többszintes területfelhasználást, átmeneti területfelhasználást, illetve távlati 
területfelhasználást nem érint. 
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § 
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép ha-
tályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormány-
zat feladatává teszi. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)  
62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi 
rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).

Soroksár kerületi építési szabályzatának aktualizálá-
sa szükséges. A kerületi építési szabályzat beépítési para-
métereinek összhangban kell lennie az FRSZ által bizto-
sított lehetőségekkel.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi épí-
tési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi tele-
pülésrendezési eszközök előzetes módosításáról gondos-
kodni kell.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Soroksár kerületi építési szabályzatának az FRSZ-szel 
való összhangja biztosítása érdekében az FRSZ 1. mel-
lékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 55-
212, 65-432, 65-434 szelvények tartalmának módosítá-
sára vonatkozik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 15/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez1

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási 
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 55-212, 65-
432, 65-434 szelvények helyébe a következő 55-212, 65-432, 65-434 szelvények lépnek:

1 A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest Bárczy István utca 1–3.)
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