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A Szabályozási terv módosítása a hatályos terv felhasználásával készült, 

melyet az UVATERV Zrt. és a SCHŐMER MŰTEREM Kft. készített. 

 
 

 

A jelenlegi módosításhoz az alátámasztó munkarészeket 

- a tervezett Cargo épületek tekintetében a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.; 

- az Aeropark áthelyezéséhez az UVATERV Zrt., 

- a Holiday Lite parkoló bővítéséhez a FŐMTERV Zrt. 

bocsátotta rendelkezésünkre. 
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BEVEZETŐ 
 

Vecsés közigazgatási területén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (továbbiakban: 

LFNR) területére jelenleg a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 

tervéről szóló 9/2010.(III.26.) rendelettel módosított 2/2005.(I.18.) rendelet van 

hatályban. A repülőtér területére nem terjed ki a Vecsés Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet hatálya, amely a 

repülőtér területén kívül az egész város közigazgatási területén hatályos. 

 

Ennek oka, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két település (Vecsés és Ecser) 

valamint két budapesti kerület (a XVII. és a XVIII. kerület) közigazgatási területén 

fekszik és a hatályos szabályozás egységesen szabályozza a repülőtér teljes területét. 

Ezt továbbra sem célszerű másképp kezelni, azonban az egyes közigazgatási 

területekre vonatkozóan a helyi önkormányzatok kompetenciája a terv 

jóváhagyása. 

 

A LFNR területére vonatkozó hatályos szabályozás a 2013. január 1. előtti 

jogszabályokon alapul, amelynek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.) 2015. évi módosítása a terv alkalmazásának lehetőségét 2018. 

december 31-ig meghosszabbította, így eddig az időpontig szükséges lesz az LFNR 

területére a hatályos jogszabályokon alapuló új építési szabályzat jóváhagyása. Ez a 

tervezési-egyeztetési-jóváhagyási folyamat várhatóan hosszabb időt vehet majd 

igénybe, figyelembe véve a több közigazgatási területtel való érintettséget. 

 

Mivel a hatályos jogszabály szerint a hatályban lévő, de még a korábbi 

jogszabályokon alapuló terveket már sehol nem lehetett módosítani, de ez számos, 

országos jelentőségű kiemelt beruházást is érintett, így a Trk. 2017. január 1. napján 

hatályba lépett módosításának Átmeneti rendelkezései közt a 45.§ (2) bekezdése 

lehetővé tette, hogy 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő 

jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig 

módosíthatók legyenek. 

 

A fenti jogszabály-módosítás lehetőségét kihasználva a Budapest Airport Zrt. 

kezdeményezte a hatályos településrendezési tervük kisebb módosítását. Ennek oka 

az alábbiak szerint foglalható össze: 

1. A közeljövőben tervezik a 2. futópályától délre már korábban előirányzott 

cargo bázis megépítését, de új, a nemzetközi cargo üzemeltetési trendeknek 

megfelelő kialakítással, amely az erre a célra kijelölt építési övezet szélesítését 

igényli a gurulópálya irányába. A tervek szerint I. ütemben mintegy 20 ezer 

nm-es cargo bázis létesülne itt, bővítési lehetőséggel. 

2. A parkoló területek növelésének igénye miatt szükséges az Aeropark 

repülőgép múzeum áthelyezése a repülőtér bekötő útjának másik oldalára és 

itt már a korábban felmerült korszerűsítési igényének megvalósítására is 
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lehetőség lesz. Ezzel együtt a jelenlegi Holiday parkoló bővítése miatt az erre a 

célra kijelölt övezet határának módosítása is szükséges. 

3. Szükséges a tervezési területre vonatkozó hatályos vecsési építési szabályzat 

harmonizálása a XVIII. kerületben tavaly év végén végrehajtott 

módosításokkal is. 

4. Tekintettel arra, hogy a repülőtér építési szabályozása meglehetősen elavult, a 

módosítással egyidejűleg szükséges a város hatályos Településszerkezeti 

tervével és Szabályozási tervével való összhang megteremtésére is (Pl. a 

régészeti lelőhelyek pontosítása, mivel ez nem egyezik a Forster Központ TSZT-

hez adott adatszolgáltatásával; az Országos ökológiai hálózat területének és 

az Országos Erdészeti Adattár szerinti erdőterületek feltüntetése, ill. a tervezés 

során felmerülhet egyéb módosítási szükségesség is.) 

5. A hatályos rendelet és a 2010-es módosításának jogtechnikai összhangba 

hozása is szükséges, mivel a rendeletet jelenleg nem lehet egységes 

szerkezetben rögzíteni. 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekben részletezett 

tervezési feladattal 12/2017. (I.24.) számú határozatában előzetesen egyetértett. A 

tervezési megbízást az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.-t kapta meg. A feladat 

elvégzésére háromoldalú tervezési szerződést kötött a Vecsési Önkormányzat 

(Megrendelő), a Budapest Airport Zrt. (Költségviselő) és az Urbanitás Kft. (Tervező). 

 

A tervezési feladat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet és a Trk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe 

vételével készül. 

 

Tekintettel a Trk. 32. § (6) bekezdésének a) pontjára, 

„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.” 

illetve 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 tartalmára, a hatályos Szabályozási terv módosítása a Trk. 42. 

§-a szerinti tárgyalásos eljárásban egyeztethető. 
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A hatályos szabályozási tervhez készült korábbi vizsgálati anyag kiegészítése - jelen 

tervezés kapcsán - csak a tervezett módosítások által érintett területrészekre, és a 

tervezett módosítások mélységének megfelelő részletezettséggel készült. 

 

1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

A módosítandó szabályozási terv, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes 

területe, négy közigazgatási területet érint: Budapest XVII., Budapest XVIII., Ecser és 

Vecsés közigazgatási területét. Az egyes településeken külön-külön kell jóváhagyni az 

esetleges módosításokat, illetve az egyes közigazgatási területekre vonatkozó 

rendelkezéseket. 

 

A hatályos Szabályozási tervet a tervezési feladat keretében Vecsés közigazgatási 

területét érintően módosítjuk, a bevezetőben bemutatott szempontok szerint. 
 

 
Ortofotó forrás: Google 

 

 
Hatályos Szabályozási terv – részlet  
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1.1. Módosítással érintett területek 
 

A bevezetőben bemutatásra került módosítási szándékok miatt, jellemzően új 

szabályozási elemek kerülnek majd fel a tervre, de három részterületet érintően, 

területi változások is tervezettek. 

Területi változással érintett: 

- A tervezett cargo bázis területe, ahol a meglévő KL-RE/ké övezethatár vonala 

kerül módosításra, a tervezett cargo-épületek megfelelő helybiztosítása miatt. 

- Az M4 autóút és az útra felcsatlakozó reptéri út által körbezárt „sziget” 

területére kerül át az Aeropark Reptéri Múzeum, mely területen emiatt a 

jelenlegi övezeti besorolás módosítása szükséges. 

- Az Aeropark jelenlegi területén és annak bővítésében új parkoló területek 

kerülnek kialakításra, mely változáshoz szintén hozzá kell igazítani a jelenlegi 

övezeti besorolásokat. 
 

 

 

2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 

 

2.1. Területi tervek 
 

A tervezett módosítás kapcsán a hatályos területi tervek (OTrT, BATrT) minimálisan 

érintettek, mivel településszerkezeti szintű átsorolásra nincs szükség. A terv mindössze 

a meglévő területfelhasználási kategórián belül tartalmaz övezeti módosítást. 

 

Új elemként felkerül a tervre az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. 

törvény (OTrT)-ben szereplő országos ökológiai hálózat területe, melyet a Vecsési 

Helyi Építési Szabályzat készítése kapcsán, 2016-ban egyeztettünk az illetékes 

hatósággal is (DINPI). 
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2.2. Településszerkezeti terv 
 

Vecsés Város Településszerkezeti tervét Vecsés Város Képviselő-testülete 94/2016. 

(IV.26.) számú határozatával fogadta el. A hatályos Településszerkezeti terv a reptér 

teljes – Vecsést érintő – területét K-Rept jelű, különleges beépítésre szánt reptér 

különleges területe területfelhasználási kategóriába sorolja, a valós használatnak 

megfelelően. Ezen a jelenlegi módosítás keretében sem változtatunk. 

 

 
Hatályos Településszerkezeti terv – részlet 

 

A Településszerkezeti tervhez, a határozat 2. melléklete szerint kapcsolódik egy 

„Védelmi és korlátozási tervlap” is. Ez a tervlap tartalmazza Vecsés területén a 

legfontosabb területfelhasználást korlátozó/befolyásoló elemeket. Ez a tervlap jelen 

módosítás keretében módosításra szorul, mert a Repülőtér Szabályozási tervén 

feltűntetésre kerülő új korlátozó elemeket, a TSZT ezen tervlapjára is fel kell vezetni. 
 

 
Hatályos Településszerkezeti terv, Védelmi korlátozási tervlap – részlet 

 

A tervlapot érintő módosítások az alátámasztó munkarészben kerülnek részletesen 

kifejtésre.  
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2.3. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve 
 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét Vecsés Város 

Képviselő-testülete 6/2016. (IV.28.) számú rendeletével fogadta el. 
 

 
 

Mivel a hatályos terv nem terjed ki a Repülőtér területére, így jelen módosítás alap 

esetben nem érintené a Város Szabályozási tervét és a Helyi építési szabályzatot 

(VÉSZ), de mivel jelen módosításban olyan elemek is feltűntetésre kerülnek, melyek 

„kilógnak” a Reptér területéről, így az érintett szabályozási tervi szelvények egy 

karbantartás keretében frissítésre kerülnek és a VÉSZ is kiegészül a szükséges 

előírásokkal. 

 

2.4. Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási terve 
 

A Repülőtér vecsési közigazgatási területén jelenleg az 5/2005. (I.18.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott Szabályozási terv és az ehhez kapcsolódó előírások vannak 

hatályban. Annyiban ki kell egészíteni ezt, hogy az alaprendelet 2010-ben 

módosításra került, ám formai hiba miatt nem lehetett egységes szerkezetbe foglalni 

a két rendeletet, így az alaprendeletet azóta a 9/2010. (III.26.) önkormányzati 

rendelettel kiegészítve használják. 

Jelen módosítás keretében a fenti anomáliák kiküszöbölése is tervezői feladat. 

 

3. JELEN MÓDOSÍTÁST ÉRINTŐ EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

 

3.1. A Repülőtér zajgátló védőövezete 
 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatala LR/RK/NS/A61965/0/2014. 

iktatószámú határozatának 8.1. – 8.4. pontjai alapján a zajgátló védőövezetek 

kijelölését követően településrendezési terveket módosítani kell, annak okán, hogy a 

176/ 1997. (X.11.) Korm. rendelet 9-12. §-aiban szereplő építésügyi korlátozásokat 

érvényesíteni lehessen. Ezen döntést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, II. 

fokú Hatósági Főosztály is, az EH/MD/NS/A/171/1/2016 iktatószámú határozatával 

helyben hagyta.  
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A bemutatott határozatok alapján a kijelölt zajgátló védőövezetek feltűntetésre 

kerülnek, mind a TSZT-n, mind az SZT-n és a Repülőtér Szabályozási tervén is. 

 

3.2. A repülőtér területén található veszélyes üzem veszélyességi övezete 
 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója 35100/3830-8/2016. ált. 

iktatószámú határozatában a RÜK Kft. telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem körül, a kijelölt veszélyességi övezetet az alábbi ábra 

szerint módosította: 
 

 
 

A veszélyességi övezetek határai feltűntetésre kerülnek, mind a TSZT-n, mind az SZT-n 

és a Repülőtér Szabályozási tervén is. 

 

4. SZAKÁGI ÉRINTETTSÉG 
 

A tervezett módosítások miatt a hatályos Szabályozási terv szakági vizsgálati 

munkarészei nem igényelnek kiegészítést. A terv által érintett szakági elemek az 

alátámasztó munkarészben kerülnek kifejtésre. 

 

5. RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 
 

A munkarész kiegészítésére azért van szükség, mert a Repülőtér területén jelenleg 

hatályos szabályozási terven és a tavaly elfogadott vecsési hatályos 

településrendezési terveken a régészeti lelőhelyek foltjai - az időben eltérő 

adatszolgáltatás miatt - nem egyeznek.  
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5.1. Vizsgálat 

 

Bevezetés 
 

A jelenlegi hatástanulmány Vecsés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 

tervének módosításához készült a 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet alapján. Fontos 

megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés 

időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, 

lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki. Vecsés területére vonatkozóan a 

közelmúltban 2015-ben készült teljes körű régészeti munkarész, ezért a jelenlegi 

tanulmány csak a tervmódosítással érintett területtel foglalkozik. 
 

 
1. ábra: A tervezési terület lehatárolása (Google Earth) 

  

Vecsés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Szabályozási tervének módosítása 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

Régészeti munkarész 

Készítette: Archeo-Art Bt. 

2017. február 
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2. ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek a tervezési területen 
 

Régészeti örökség 
 

A vizsgált tervezési területen 8 darab régészeti lelőhelyet tartalmaz a Forster Központ 

(Miniszterelnökség) közhiteles régészeti lelőhely nyilvántartása. A vizsgált területen 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tari Edit 1997-ben végzett terepbejárásai során 

kerültek rögzítésre. A tervezési terület többsége jelenleg biztonsági okokból nem 

hozzáférhető, terepbejárásra nem alkalmas terület. 

 

5.2. Régészeti lelőhelyek védelme 
 

 Nyilvántartott régészeti lelőhely 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a  

alapján a területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem 

alatt állnak. 

 

5.3. A vizsgált tervezési területen található régészeti lelőhelyek rövid bemutatása 
 

Nr. Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Nyilvántartott 

helyrajzi szám 

 

1.  Vecsés, 56. 

lelőhely 

53933 kora-bronzkor település 077/18, 077/19, 

072/50 

2.  Vecsés, 62. 

lelőhely 

53936 római kor, 

szarmata 

település 077/1, 077/2, 

072/50 
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3.  Vecsés, 107. 

lelőhely 

53973 római kor, 

szarmata 

népvándorlás 

kor 

település 

település 

072/50 

4.  Vecsés, 108. 

lelőhely 

53974 római kor, 

szarmata 

település 072/50 

5.  Vecsés, 109. 

lelőhely 

53975 őskor 

római kor, 

szarmata 

Árpád-kor 

település 

település 

település 

072/50 

6.  Vecsés, 110. 

lelőhely 

53976 őskor 

római kor, 

szarmata 

Árpád-kor 

település 

település 

település 

072/50 

7.  Vecsés, 111. 

lelőhely 

53977 őskor 

népvándorlás 

kor, avar 

Árpád-kor 

település 

település 

település 

072/50 

8.  Vecsés, 48. 

lelőhely 

53810 római kor, 

szarmata 

település 055 

 

5.4. A tervezett módosítási szándékok bemutatása 
 

A tervezett módosítások területei 

 

A bevezetőben bemutatásra került módosítási szándékok miatt, jellemzően új 

szabályozási elemek kerülnek majd fel a tervre, de három részterületet érintően, 

területi változások is tervezettek. 

Területi változással érintett: 

- A tervezett Cargo bázis területe, ahol a meglévő KL-RE/ké övezethatár vonala 

kerül módosításra, a tervezett cargo-épületek megfelelő helybiztosítása miatt.  
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- Az M4 autóút és az útra felcsatlakozó reptéri út által körbezárt „sziget” területére 

kerül át az Aeropark Reptéri Múzeum, mely területen emiatt a jelenlegi övezeti 

besorolás módosítása szükséges. 

- Az Aeropark jelenlegi területén és annak bővítésében új parkoló területek 

kerülnek kialakításra, mely változáshoz szintén hozzá kell igazítani a jelenlegi 

övezeti besorolásokat. 

 

5.5. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre 
 

A módosítások közül a tervezett Cargo bázis területe érinti az 53973, 53977 

lelőhelyeket. A lelőhelyeket 1997-ben terepbejárás során figyelték meg, azok valós 

állapota és felszín alatti kiterjedése csak további geofizikai felmérés és próbafeltárás 

alapján határozható meg. Amennyiben ezek eredményeként a lelőhelyen lévő 

régészeti emlékek veszélyeztetettsége fenn áll, akkor azok elkerülésére kell törekedni. 

Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a veszélyeztetett részeken megelőző feltárást 

kell végezni a beruházás terhére. 

 

Az Aeropark tervezett áthelyezéséhez kapcsolódó két területen nem található ismert 

régészeti lelőhely, ezért a módosítások nem veszélyeztetik a régészeti örökséget jelen 

ismereteink szerint. 

 

A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek  
 

A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  

11§-a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános 

védelem alatt állnak. Erre való tekintettel a településfejlesztés során a 

megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi jogszabályok 

figyelembevételével kell tervezni. 

 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, 

létesítmény engedélyezésére irányuló hatósági eljárásokban a 496/2016. (XII. 28.) 

Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § a) pontja és 1. számú 

melléklet alapján a Korm. rendelet 62. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése 

érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban szakhatóság) kell 

megkeresni. 

 

A Korm. rendelet 5.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen 

állapotromlással járó tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető. 

 

Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, 

beruházásokkal (beleértve az erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 
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A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a 

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság 

által előírt módszerekkel megelőző (régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) 

feltárást kell végezni. 

 

• Régészeti megfigyelés 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, 

ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek 

előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem 

éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti 

lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha 

a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem 

végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. 

pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos 

figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása. 

 

• Próbafeltárás 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes 

régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek próbafeltárást, továbbá 

földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy 

rétegsora nem ismert.  

 

• Teljes felületű feltárás 

A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, 

amennyiben a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának 

kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás történeti városmag területén 

valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint – ha a 

feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. 

A hatóság a Kötv. 22.§ (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely 

különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés 

és a Kötv. 22.§ (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra 

jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja 

elő. 

 

A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) 

bekezdés értelmében a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A 

hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
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A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése 

során előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen 

a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a 

beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. 

 

A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, 

akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F.§ 

szabályozza a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások régészeti 

feladatellátás idő- és költséghatárát.  

 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) 

bekezdése és a Kötv. 22. § (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges 

feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a határozza meg. A megelőző feltárásra 

a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. § (10) 

bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) bekezdése írja elő. 

 

Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 21-

29 §-a alapján kell eljárni. 

 

B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 

esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a 

Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás 

nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a 

Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni 

és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a 

hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - 

a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 

A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 

82. § alapján szankcionálják. 

 

5.6. Összefoglalás 
 

Azonosított régészeti lelőhelyek 
 

A vizsgált tervezési területén összesen 8 darab azonosított, régészeti lelőhely van 

nyilvántartva. 

 

A tervezett módosítások hatásai 
 

A tervben szereplő módosítások közül a Cargo bázis tervezett területe kettő 

lelőhelyet érint, a további módosítások nem érintenek nyilvántartott, vagy más ismert 

régészeti lelőhelyet. 
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5.7. Nyilatkozat 
 

A Vecsés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Szabályozási tervének módosításához 

készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész 

nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 496/2016. (XII. 28.)  Korm. Rendelet és a 

hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások 

megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 

 

 

         

Vágner Zsolt, okleveles régész   Dr. Türk Attila régész 

osz: 459/2002     szakértői szám2.3.1/575-6/2005 

      

 

  

Pécel, 2017. február 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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6. A FEJLESZTÉSI / VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK BEMUTATÁSA ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A bevezetőben a tervezési feladatot az alábbiakat szerint határoztuk meg: 

1. A közeljövőben tervezik a 2. futópályától délre már korábban előirányzott 

cargo bázis megépítését, de új, a nemzetközi cargo üzemeltetési trendeknek 

megfelelő kialakítással, amely az erre a célra kijelölt építési övezet szélesítését 

igényli a gurulópálya irányába. A tervek szerint I. ütemben mintegy 20 ezer 

nm-es cargo bázis létesülne itt, bővítési lehetőséggel. 

2. A parkoló területek növelésének igénye miatt szükséges az Aeropark 

repülőgép múzeum áthelyezése a repülőtér bekötő útjának másik oldalára és 

itt már a korábban felmerült korszerűsítési igényének megvalósítására is 

lehetőség lesz. Ezzel együtt a jelenlegi Holiday parkoló bővítése miatt az erre a 

célra kijelölt övezet határának módosítása is szükséges. 

3. Szükséges a tervezési területre vonatkozó hatályos vecsési építési szabályzat 

harmonizálása a XVIII. kerületben tavaly év végén végrehajtott 

módosításokkal is. 

4. Tekintettel arra, hogy a repülőtér építési szabályozása meglehetősen elavult, a 

módosítással egyidejűleg szükséges a város hatályos Településszerkezeti 

tervével és Szabályozási tervével való összhang megteremtésére is (Pl. a 

régészeti lelőhelyek pontosítása, mivel ez nem egyezik a Forster Központ TSZT-

hez adott adatszolgáltatásával; az Országos ökológiai hálózat területének és 

az Országos Erdészeti Adattár szerinti erdőterületek feltüntetése, ill. a tervezés 

során felmerülhet egyéb módosítási szükségesség is.) 

5. A hatályos rendelet és a 2010-es módosításának jogtechnikai összhangba 

hozása is szükséges, mivel a rendeletet jelenleg nem lehet egységes 

szerkezetben rögzíteni. 

 

6.1. A cargo bázis területe 

(A Bánáti + Hartvig Építész Iroda terve alapján) 

 

A Budapest Airport Zrt. 2011-ben az akkori koncepció és igények szerinti elrendezésre 

készített engedélyezési tervdokumentációt, melyre jogerős építési engedélyt is 

szerzett. A beruházás azonban a MALÉV csődje miatt akkor mégsem valósulhatott 

meg. 

2016-ban a Budapest Airport a tulajdonosi körtől engedélyt kapott a Cargo City 

projekt elindítására, mely alapján a tervezési munkákra a Bánáti + Hartvig Építész 

irodának adott megbízást. 

 

Tervezési program 
 

A Budapest Airport nemzetközi, megépült példákat vizsgált és látogatott meg, mely 

látogatások során a tervezett épületeket tekintve egy párhuzamos-lineáris telepítés 

igénye fogalmazódott meg. A szállítandó áru cargo-forgalma (handling) a reptérhez 

közelebb eső, 70 m szerkezeti szélességű épületen keresztül mozog, a légi és földi 
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oldal között, míg a reptértől távolabbi 30 m szerkezeti szélességű épület a légi 

szállítmányozási (forwarder) szolgáltatást igénybe vevő szállítmányozóknak ad 

közvetlen kapcsolatot a cargo cégekkel. 

 

 
 

Mindkét épület földszint + részben emeletes kialakítású. A földszinten a logisztikai 

folyamatok és az azokhoz szorosan kapcsolódó irodai funkciók, míg az emeleten 

jellemzően irodai funkciók kerülnek kialakításra. A cargo és szállítmányozási épület 

déli oldalán tehergépkocsik számára dokkoló kapuk, a cargo épület északi oldalán a 

légi oldali kiszolgáláshoz szükséges kapuk, míg a szállítmányozási épület északi 

oldalán targoncás árumozgatáshoz szükséges kapuk kerülnek kialakításra. 

 

A cargo épület alapterülete ~13.700 m2 (+3.100 m2 emelet), a szállítmányozási épület 

alapterülete ~6.000 m2 (+1.750 m2 emelet). A csarnokok tiszta belmagassága 9-11 m 

kell legyen, hogy a szükséges tárolási funkciónak és kapacitásnak eleget tegyen. 

 

Telepítés 
 

Az épületek helyét a déli telekhatárhoz közel húzódó esővíz elvezető árok, a belső 

közlekedés, az épületek teherjárművekkel való megközelítése, az ebből adódó 

manőverezési távolságok és a reptéri gurulóúttól való EASA által előírt minimális 

védőtávolság (57,5 m a gurulóút tengelyétől) határolja be. 
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A jelenlegi övezeti határ 125 m széles építési helyet jelöl ki, melyre az igényeknek és 

nemzetközi, jól működő példáknak megfelelő épületegyüttes nem helyezhető el úgy, 

hogy az figyelembe vegye a logisztikailag és gazdaságilag legoptimálisabb 

telepítést. A kialakuló párhuzamos telepítés figyelembe veszi a jövőbeni 

kapacitásnövekedésből adódó bővítés lehetőségét is. 

 

Szakágakat is érintő műszaki leírás 
 

A terület feltárása a meglévő posta és catering épülettől induló, útról lehetséges, 

melynek terveit 2011-ben készítették. A 2-es terminál melletti meglévő repülőgép-

parkoló állások (apron) bővítésével 2 db „F” kategóriás teherszállító repülőgép 

számára alakítunk ki a cargo áruk ki- és berakodásához szükséges területet. 

 

A terület közműellátása a meglévő végpontokból megoldható, a korábbi, nagyobb 

tervhez ennek tervei elkészültek. 

 

Az épületek előre gyártott tartószerkezetű csarnokok, hőszigetelő homlokzati panel 

burkolattal és trapézlemezes födémmel. 

 

Szükséges szabályozási tervi módosítások 
 

Javasoljuk a KL-RE/ké övezeti határ módosítását úgy, hogy az a Budapest Airporttal 

egyeztetett és az érvényes European Aviation Safety Agency (EASA) előírásainak 

(minimum 57,5 m) is megfelelő pozícióba kerüljön, mely a meglévő gurulóút 

tengelyvonalától mért 61 m. 
 

 
A javasolt szabályozási terv - részlet 

 

A tervezett távolságot egyeztettük a Légiközlekedési Hatósággal is, melyről a 

terviratok között található az emlékeztető. 

 

6.2. A Holiday parkoló bővítése és az Aeropark áthelyezése 

(A Budapest Airport Zrt. adatszolgáltatása és a FŐMTERV Zrt. tervei alapján) 
 

Az OTÉK, illetve a HÉSZ kötelező parkolóhely-számmal kapcsolatos előírásainak 

történő hosszú távú megfelelés biztosítása érdekében a Budapest Airport Zrt. a 

181/2016 (VII.1.) Korm. rendelet által biztosított kiemelt nemzetgazdasági státusszal 

bíró parkoló-bővítési projektje keretében különböző szolgáltatásokat nyújtó újabb 

parkoló-egységeket kíván kialakítani.  
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Tervezési program 
 

A „Holiday Lite Parkoló” a meglévő „Holiday Parkolóhoz” vezető, közforgalom elől el 

nem zárt státuszú magánút túloldalán kerül kialakításra, és megközelítését is ez a 

magánút fogja biztosítani. A kiépítés a mellékelt tervrajzoknak megfelelően, a 

parkolási igények emelkedésének ütemében, két (esetleg három) lépcsőben fog 

megtörténni. Az első lépcsőben 600, a második lépcsőben 409 (2022) + 383 (2024) 

parkolóhely létesül. A határoló kerítések, a térvilágítási oszlopok, illetve a fizető 

automaták elhelyezésén túlmenően ebben a parkolórészben más infrastruktúra nem 

kerül telepítésre. 

 

 
Az egyes ütemek bemutatása a FŐMTERV Zrt. tervei alapján 

 

Telepítés és a szükséges szabályozási tervi módosítások 
 

A Holiday Lite Parkoló tervezett területét a jelenleg hatályos szabályozási terv KL-

RE/m övezetbe sorolja, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzatban szereplő 

megengedett tevékenységek és létesítmények felsorolásában a parkolóhely funkció 

nem szerepel. A terület jövőbeli hasznosítására tekintettel, annak KL-RE/ké építési 

övezetbe történő átsorolása indokolt. 
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A javasolt szabályozási terv - részlet 

 

Az Aeropark 
 

Az Aeropark áthelyezésének terveit az UVATERV készítette. Ez alapján: 
 

- A „2. Terminál Parkoló Bővítések” projekt kiemelt nagyberuházás keretében a 

Budapest Airport Zrt. a jelenlegi Repülőgép Múzeum helyén új parkolóhelyeket 

kíván elhelyezni, és a Múzeumot új helyre telepítik át.  
 

- A Múzeum új helyszínére kiszolgáló épületegyüttes telepítésére kerül sor, fedett 

nyitott színnel, a szükséges közművek kiépítésével. Ezen felül a megközelítést 

biztosító út, parkoló, buszforduló és -tároló is létesül. 

Ez az Aeropark új helyszínén létesítendő több funkciós épületegyüttes a 

múzeum üzemeltetésének, valamint egyes múzeumi elemek zárt térben való 

elhelyezését szolgálja. 
 

- A Múzeum régi helyszínén az említett parkoló területek létesítése valósul meg. 

Az üzemelő parkolót eddig gyalogosan a 2B termináltól fedett járdán lehetett 

elérni, a bővítés során e járda meghosszabbítása megépül a parkoló keleti 

oldalán is, 300 m hosszban.  
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A Múzeum új helyszínén az építési övezeti besorolás 

nem engedné meg a szükséges építmények 

elhelyezését, ezért javasoljuk az érintett terület 

övezeti átsorolását.  

 

A parkoló tervezett bővítése mentén kialakítandó 

fedett járda miatt a meglévő út menti magánút 

határát jelölő vonal is pontosításra szorul. 

 

A tervezett módosítást egyeztettük a 

Légiközlekedési Hatósággal is, melyről a terviratok 

között található az emlékeztető. 

 

 

 

 

A javasolt szabályozási terv - részlet 

 

6.3. A hatályos tervek harmonizációja 

(A Budapest Airport Zrt., Vecsés Város Önkormányzata és Budapest XVIII. kerület 

Önkormányzata adatszolgáltatása alapján) 
 

A hatályos vecsési TSZT-vel való összhang megteremtése 
 

A tervezési területen az alábbi új elemeket kell feltűntetnünk a Szabályozási terven, 

melyek egy része a hatályos vecsési TSZT, illetve annak Védelmi korlátozási (VK) 

tervlapjának felülvizsgálatát igénylik, másik részük viszont a TSZT említett tervlapjáról 

származik, így megteremtve a két terv közti teljes összhangot: 

 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezet - „B” jelű övezet határa 

(a TSZT VK tervlapjára is felvezetendő) 

 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezet - „C” jelű övezet határa 

(a TSZT VK tervlapjára is felvezetendő) 

 Veszélyes üzem veszélyességi övezete – középső zóna 

(a TSZT VK tervlapjára is felvezetendő) 

 Veszélyes üzem veszélyességi övezete – külső zóna 

(a TSZT VK tervlapjára is felvezetendő) 

 Országos ökológiai hálózat 

(a TSZT VK tervlapján is szereplő elem) 

 Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtag 

(a TSZT és a TSZT VK tervlapján is szereplő elem) 

 Régészeti lelőhely területe 

(ez nem új elem egyik terven sem, de a két terv eltérő módon ábrázolja ezt az 

elemet, így a régészeti fejezet alapján szükséges a két terv szinkronizálása) 
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Az előzőekben részletezett harmonizáció csak a Repülőtér Szabályozási tervén és a 

TSZT VK tervlapján eredményez változtatást. 

 

 
A TSZT javasolt Védelmi korlátozási tervlapja – részlet 

 

A hatályos vecsési SZT-vel való összhang megteremtése 
 

Vecsés Város Képviselő-testületének Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

6/2016. (IV.28.) számú rendelete nem terjed ki a Repülőtér területére. Ugyanakkor a 

fent felsorolt új szabályozási elemek közül az alábbiak kilógnak a Repülőtér 

területéről, így ez alapján a vecsési szabályozási terv érintett szelvényeit is frissíteni 

szükséges: 

 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezet - „B” jelű övezet határa 

 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezet - „C” jelű övezet határa 

 

, illetve a régészeti lelőhelyek jelölését is - a régészeti fejezet alapján - szinkronba kell 

hozni a TSZT-vel és a Repülőtér Szabályozási tervével. 

 

A VÉSZ előírásai is kiegészítendők a fenti korlátozási területekre vonatkozó 

előírásokkal, az alábbiak szerint: 

„24.§ (3) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló védőövezetekben 
elhelyezkedő lakó-, vagy vegyes területekhez sorolt építési övezetekben 
a) új épületek létesítése, 
b) a zajgátló védőövezetek kijelölésekor már meglévő épületek engedélyköteles bővítése, átalakítása és 
c) az épületek használatbavétele 
esetén be kell tartani a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának 
és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály előírásait.” 
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A szomszédos Budapest XVIII. kerületben lezajlott tavalyi módosítással való összhang 

megteremtése 
 

A fentieken túl egy szabályozási elemmel egészül még ki a Szabályozási terv, ez 

pedig a „fokozottan védett állatfaj élőhelyével érintett terület” jelölés. Erre azért van 

szükség, mert a XVIII. kerületi Önkormányzat véleményezési eljárásakor a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatósága részéről felmerült, hogy a repülőtér területének nagy 

gyepes részei érintik a fokozottan védett ürgék élőhelyét. Mivel részletes vizsgálat 

nem készült az élőhely pontos kiterjedésére, így a Szabályozási terven az övezeti jel 

mellé került egy kiegészítő jelzés, amely arra az adott övezetre vonatkozik. 

 

Mivel a természet védelméről szóló 1996. LIII. tv. előírásai vonatkoznak az érintett 

területre, így a jelölésen túl, az előírásokat nem szükséges erre vonatkozóan 

kiegészíteni, mivel felsőbb rendű jogszabály rendelkezik erről. 

 

A XVIII. kerületben lezajlott módosítás kapcsán a KL-RE/m jelű övezeteket látták el 

ezzel a jellel. Most ezen övezetek közül egynek az övezeti határvonala, másiknak a 

besorolása változik, de figyelembe véve a jelenlegi állapotot, a jelölést ezen 

módosított övezeteken is meghagytuk. 
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IV. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének módosítása 

  



 

 

Határozati javaslat 

 

……/2017.(………….) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Trk.) településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Vecsés Város 

Településszerkezeti terve módosításáról - az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja Vecsés Város 94/2016. (IV.26.) számú határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve 2. mellékletét képező Védelmi-korlátozási 

tervlapjának (M=1:10.000) módosítását a jelen határozat 1. mellékletét képező új 

Védelmi-korlátozási tervlap (M=1:10.000) szerinti tartalommal. 

 

2. Jelen határozat melléklete az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

3. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási terveket, 

a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a Településszerkezeti 

terv módosított Védelmi-korlátozási tervlapját figyelembe véve kell végezni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a képviselő-testületi döntést követő 15 napon 

belül Vecsés város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot tájékoztassa és 

küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek a Trk. 43.§ (2) bekezdése szerint. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére 15 nap 

 

Felelős:      Szlahó Csaba 

     polgármester 

 

 

 

 Szlahó Csaba sk.      Mohainé Jakab Anikó sk. 

    polgármester          jegyző 

 

 

  



 

 

1. melléklet a …./2017.(…..) határozathoz 

Védelmi-korlátozási tervlap (M=1:10.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási tervének módosítása 
  



 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: VÉSZ) 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezetekben elhelyezkedő lakó-, vagy vegyes területekhez sorolt építési övezetekben 

d) új épületek létesítése, 

e) a zajgátló védőövezetek kijelölésekor már meglévő épületek engedélyköteles bővítése, 

átalakítása és 

f) az épületek használatbavétele 

esetén be kell tartani a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek 

kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály előírásait.” 

 

2. § 

 

(1) A VÉSZ a Szabályozási Terv jellemzően belterületi szelvényeit M=1:2.000 

méretarányban tartalmazó 2/A. mellékletének 

a) 2/A-5 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/A. mellékletének 2/A-5-K1 sorszámú 

szelvénye, 

b) 2/A-10 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/A. mellékletének 2/A-10-K1 

sorszámú szelvénye, 

c) 2/A-11 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/A. mellékletének 2/A-11-K1 

sorszámú szelvénye, 

d) 2/A-13 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/A. mellékletének 2/A-13-K1 

sorszámú szelvénye, 

lép. 

(2) A VÉSZ a Szabályozási Terv jellemzően külterületi szelvényeit M=1:4.000 

méretarányban tartalmazó 2/B. mellékletének 

a) 2/B-1 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-1-K1 sorszámú 

szelvénye, 



 

 

b) 2/B-2 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-2-K1 sorszámú 

szelvénye, 

c) 2/B-3 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-3-K1 sorszámú 

szelvénye, 

d) 2/B-4 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-4-K1 sorszámú 

szelvénye, 

e) 2/B-5 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-5-K1 sorszámú 

szelvénye, 

f) 2/B-6 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-6-K1 sorszámú 

szelvénye, 

g) 2/B-7 sorszámú szelvénye helyébe jelen rendelet 1/B. mellékletének 2/B-7-K1 sorszámú 

szelvénye, 

lép. 

(3) A VÉSZ 2/A. és 2/B. mellékletének jelmagyarázata, jelen rendelet 2. melléklete szerint, az 

alábbi elemekkel egészül ki: 

a) Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló védőövezet - 

„B” jelű övezet határa 

b) Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló védőövezet - 

„C” jelű övezet határa 

 

3. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Vecsés, 2017. … 

 

 

 

                Szlahó Csaba                                  p. h.                            Mohainé Jakab Anikó 

                polgármester                                                                                  jegyző 
 

 

 

A rendelet kihirdetve 2017. ….:                                                       Mohainé Jakab Anikó 

                                                                                                                         jegyző 

  



 

 

1/A. melléklet a …/2017. (……) rendelethez 

A VÉSZ 2/A. mellékletének jelen módosítás által érintett 

módosított Szabályozási szelvényei 

M=1:2000 
  











 

 

1/B. melléklet a …/2017. (……) rendelethez 

A VÉSZ 2/B. mellékletének jelen módosítás által érintett 

módosított Szabályozási szelvényei 

M=1:4000 
  

















 

 

2. melléklet a …/2017. (……) rendelethez 

A VÉSZ 2/A. és 2/B. melléklete jelmagyarázatának módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 

tervének módosítása 
  



 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 

2/2005. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 

Szabályozási Tervéről szóló 2/2005. (I.18.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletét képező 

„T-01/m1 rajzszámú Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér módosított Szabályozási 

terve”
1
 helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti „T-01/m2 rajzszámú Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér módosított Szabályozási terve” lép. 

 

2. § 

 

(1) A R. 2. számú mellékletét képező „Kiegészítő építési előírások” (továbbiakban: Kée.) 1. 

fejezet 1.2 pont d) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

„d) Vecsés Város közigazgatási területén: 

- Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV. 28) önkormányzati 

rendelet (VÉSZ), valamint” 

(2) A Kée. 2. fejezet (fogalom-meghatározások) 2., 3. és 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek és e fejezet kiegészül az alábbi 7. ponttal: 

„2. Futópálya: a merevszárnyú repülőgépek fel és leszállásának földi pályái, 

3. Fő-gurulóutak hálózata: a futópályákkal párhuzamos meglévő és tervezett guruló 

utak, amelyek a futópálya küszöbök megközelítését szolgálják, valamint a két futópálya 

között meglévő kettős gurulóút, amelyek együttesen a repülőtér fő-gurulóút hálózatát 

képezik. 

6. Állóhely (repülőgép állóhely): az előtér területén belül a repülőgépek kijelölt 

várakozási helye 

- terminál közeli állóhely, ha terminálból mozgó gyalogoshíddal (utas híd) 

megközelíthető az ott álló gép, 

- távoli állóhely, ha az ott álló gépeket csak busszal lehet megközelíteni. 

7. Móló: a terminálhoz közvetlen csatlakozó, vagy az utasok számára külön szinten 

megközelíthető közlekedési épület, amelyből az utasok utasforgalmi hídon keresztül, 

vagy busszal, vagy gyalogosan jutnak a repülőgép utasterébe.”  

                                                           
1
 Módosította: Vecsés Város Önkormányzatának 9/2010. (III.26.) számú rendelete 



 

 

(3) Kée. 3.1.1 pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„A kiegészítő előírások szerint elrendelt kötelező elemek: 

- tervezési terület határa, 

- tervezett szabályozási vonal, 

- építési övezet (vagy övezet) jele és határa, 

- építési hely határa, 

- kötelező zöldfelület helye, 

- kötelező megszüntetés jele, 

- iparvágány tervezett nyomvonala, 

- kötött pályás közlekedés nyomvonala, 

- repülőtér, és a területén kívül tervezett légiközlekedéssel közvetlenül kapcsolatos 

tevékenység kapcsolódási vonala, 

- erdő keretövezetbe sorolt repülőtér terület.” 

(4) Kée. 3.1.2 pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„Más jogszabályokban meghatározott kötelező elemek: 

- műemlék épület, és telke 

- régészeti lelőhely területe, 

- felszín alatti vízvédelmi terület határa, 

- közút, vasút védőtávolsága, 

- közművezetékek védőtávolsága, 

- fokozottan védett állatfaj élőhelyével érintett terület, 

- Országos ökológiai hálózat területe, 

- LFNR környezetében kijelölt zajgátló védőövezet „B” és „C” jelű övezetének 

határai, 

- Veszélyes üzem veszélyességi övezetének középső és külső zónája. 

(5) Kée. 3.2 pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„A Szabályozási tervlap irányadó és tájékoztató elemei: 

- magánút irányadó telekhatára és minimális szélessége, 

- közműsáv határa és irányadó szélessége, 

- javasolt telekhatár, 

- tervezési területen kívül tervezett szabályozási vonal, 

- javasolt megszüntetés jele, 

- Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtag.” 

(6) Kée. 4.1 és 4.2 ponjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„4.1 A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 71. § 10. 

pontjában meghatározott légi közlekedési tevékenységek a repülőtér beépítésre nem szánt 

területén – munkaterületén – végezhetők. 

4.2 Az Lt. 71.§ 12. pontjában meghatározott légi közlekedéssel összefüggő tevékenységek 

céljára területet kijelölni és azokon épületet emelni a légi közlekedéssel közvetlenül 

kapcsolatos építmények, és a légi közlekedést kiszolgáló építmények elhelyezésére 

szolgáló területeken lehet.” 

(7) A Kée. 6.5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.5.1 A tervezési területen országos jelentőségű védett, ill. védelemre tervezett 

természeti terület nincs, de a Repülőtér területét érinti az Országos ökológiai hálózat 

területe.” 

(8) A Kée. 6. fejezete az alábbi 6.7 ponttal egészül ki: 

„6.7 Veszélyes üzemekre vonatkozó előírások 

6.7.1 Az 1. melléklet szerinti Szabályozási terven ábrázolt veszélyességi övezetek 

határán belül a veszélyességi övezetekre vonatkozó jogszabályok előírásait kell 

figyelembe venni.”  



 

 

(9) A Kée. 7.2.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.2.2.1 Vasúti fő- vagy szárnyvonal, valamint kéreg- és mélyvezetésű metró, vagy 

villamos csak felszín alatt vezethetők és csak abból a célból, hogy a repülőtér 

utasforgalmát is elősegítsék. A ma ismert lehetséges nyomvonalakat a Szabályozási terv 

feltünteti: 

a) MÁV kedvezményezett számára: gyorsforgalmi fővonal, vagy szárnyvonal a 

Budapest-Újszász, vagy a Budapest-Cegléd fővonalból kiágazva Vecsés észak felől 

elkerülő új nyomvonal felé, vagy a 2. Terminál alatti végállomással, 

b) BKV kedvezményezett számára: 

- 3. metró továbbvezetése a repülőtérre, 

- Budapest, Kispest - Pestszentlőrincet feltáró kéreg-gyorsvillamos továbbvezetése 

a 2. Terminál alatt kialakítandó végállomásra.” 

(10) A Kée. 10.1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10.1.2 A 4 számú főút Vecsés felőli bevezető szakasza mentén az Üllői úti csomópontig a 

kialakítható legkisebb előkert 50,0 m, amelyben kötöttpályás közlekedés vonala szint 

alatti – nyitott rézsűs, támfalas vagy zárt kialakítással – elhelyezhető.” 

(11) A Kée. 10.1 pontja az alábbi új 10.1.4 alponttal egészül ki: 

„10.1.4 Az A7-A8 gurulóutak tengelyétől számított 71 méteren belül épületet elhelyezni 

nem lehet.” 

(12) A Kée. 10.2 pontja az alábbi új 10.2.4 alponttal egészül ki: 

„10.2.4 A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 

védőövezetekben elhelyezkedő építési övezetekben 

a) új épületek létesítése, 

b) a zajgátló védőövezetek kijelölésekor már meglévő épületek engedélyköteles 

bővítése, átalakítása és 

c) az épületek használatbavétele 

esetén be kell tartani a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek 

kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály 

előírásait.” 

(13) A Kée. 11.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11.1.1 Az övezet telkein: 

a) a légi járművek fel- és leszállására, gurulására szolgáló utak, 

b) az előterek építményei, beleértve többek között 

- a terminálokhoz csatlakozó, vagy az utasok számára külön szinten megközelíthető 

épületrészeket, amelyek segítségével utasforgalmi hídon, vagy aluljárón 

keresztül a termináltól távoli állások is közvetlenül elérhetővé válnak, 

- terminálhoz, cargo-hoz, vagy műszaki bázishoz tartozó eszközöket tároló, vagy 

közmű, vagy üzemanyag szállítást elősegítő építmény, vagy épület, 

c) légijármű karbantartás, javítás, tárolás épületei vagy építményei, 

d) a légi közlekedés és a repülőtér munkaterületének biztonságát szolgáló 

létesítmények, mint fénytechnika, vagy egyéb korszerű (ILS stb.) irányítástechnikai, 

katasztrófavédelmi (tűzoltó tgk. állás stb.), üzemviteli (jégtelenítő stb.) építmények 

és épületek, 

e) a munkaterületének védelmét szolgáló létesítmények (kerítés, őrház stb.) 

építmények és épületek helyezhetők el szabadon álló beépítési mód szerint.” 

(14) A Kée. 11.2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

„11.2.2 Az övezet telkeinek beépítési mértéke 3%-ot nem haladhatja meg." 

(15) A Kée. 12.1 pontja az alábbi új i) és j) ponttal egészül ki: 

„i) valamint a KL-RE/m övezetben építhető létesítmények – a légi járművek fel- és 

leszállását szolgáló futópályák kivételével –  



 

 

j) szálláshely szolgáltatási épületek 

helyezhetők el.” 

(16) A Kée. 12.4 pont 1. számú táblázatának 5. sor 8. oszlopa az alábbiak szerint módosul: 

 
(17) A Kée. 13.4 pont 2. számú táblázatának 5. sor 8. oszlopa az alábbiak szerint módosul: 

 
 

3. § 

 

(1) A R. 1.§ (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„c) A Kiegészítő Építési Előírások az alábbi kiegészítéssel együtt érvényesek: 

ca) A 12. fejezet szerinti KL-RE/ké légiközlekedéssel közvetlenül kapcsolatos 

építmények elhelyezésére szolgáló terület övezetében, illetve a 13. fejezet szerinti 

KL-RE/eé légiközlekedést kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület 

övezetében az 50-nél több személygépjármű parkoló igényű vagy 25 

tehergépkocsi/nap kiszolgáló-forgalomnál nagyobb igényű új létesítmény építési 

engedélyezése esetén igazolni kell a létesítmény és környezete forgalmi 

viszonyainak megfelelőségét, illetve a megfeleléshez tervezett fejlesztés módját. 

Ezek megvalósulása a használatba vétel feltétele. 

cb) A 12. fejezet Vecsés Város közigazgatási területén kiegészül a 2. terminál és a 

Régi Ecseri út között tervezett cargo létesítésének egyedi előírásaival, az 

alábbiak szerint: 

- A vecsési határ menti KL-RE/ké övezet beépítésének feltétele a II. 

futópályával és a A7-A8 gurulóúttal párhuzamosan tervezett új gurulóút 

megépíthetőségének igazolása a légügyi hatóság egyedi követelménye 

szerint. 

- A repülőtér telekhatára mentén tervezett közforgalom számára megnyitott 

belső útra a szomszédos területeken létesülő, kapcsolódó funkciójú 

létesítmények felől útcsatlakozások létesíthetők.” 

(2) A R. 1.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Vecsés város közigazgatási területére eső 

része és a 4. sz. autóútig terjedő gazdasági fejlesztési területek egy településszerkezeti 

egységet képeznek, ezért a szerkezeti egységen belül a közutaknak és a közforgalom 

számára megnyitott magánutaknak egységes hálózatot kell képezniük. A szerkezeti 

egységen belül tervezett új létesítmények forgalmát a Régi Ecseri útra csatlakoztatni csak 

a 4. sz. autóúttal való csomópontjának kiépítése után lehet.” 

  



 

 

4. § 

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen Vecsés Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletet (VÉSZ) e rendelet 1-2. 

mellékletében meghatározott előírásokkal együtt kell alkalmazni.” 

 

5. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2010.(I.18.) számú rendelete hatályát veszti. 

(3) E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő, még el nem bírált építési engedély kérelmek 

esetében is alkalmazhatók, amennyiben az építtető számára a jelen rendelettel elfogadott 

módosítások kedvezőbbek, illetve ha azt az építtető kéri. 

 

Vecsés, 2017. … 

 

 

                Szlahó Csaba                                  p. h.                            Mohainé Jakab Anikó 

                polgármester                                                                                  jegyző 
 

 

 

A rendelet kihirdetve 2017. ….:                                                       Mohainé Jakab Anikó 

                                                                                                                         jegyző  



 

 

1. melléklet 
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