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Előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 

a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke (Kozma utca, 42528/6 hrsz.-ú 
közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, 

Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca, Régivám utca, Tünde 
utca és Álmos utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának 

programjavaslatáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
együttműködési megállapodást kötött Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke (Kozma 
utca, 42528/6 hrsz.-ú közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, 
Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca, Régivám 
utca, Tünde utca és Álmos utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának (a 
továbbiakban: Újköztemető KÉSZ) elkészítésére. A tervezési terület térképi lehatárolását a 
határozat 1. mellékletét alkotó tervdokumentáció tartalmazza. 

Az Újköztemető KÉSZ a Budapest főváros településszerkezeti tervéről szóló 
1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozat és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet alapján készül. 

A területre jelenleg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelete és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatáról szóló 22/2013 . (V. 22.) önkormányzati rendelete hatályos. 

Az Újköztemető KÉSZ általános célja, hogy a magasabb szintű tervekkel összhangban 
állapítsa meg a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, a táj , az épített és 
a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos 
területhasználati szabályokat, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való 
építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokat. 

A tervezési területre elkészült vizsgálati munkarészeket, valamint a programjavaslatot a 
tervező cég munkatársa szóban ismerteti. 

II. Hatásvizsgálat 

A programjavaslat megalapozza az Újköztemető és környezete építési és fejlesztési 
lehetőségeit szabályozó új jogszabályi környezet kidolgozását. A szabályozási koncepció 
alapján kidolgozásra kerülnek a szabályozás zöldfelületi, környezeti és temető-üzemeltetési 
elemei, a temetőben elhelyezhető épületek köre, azok szabályozási határértékei. 

Az Újköztemető megközelíthetőségének javítása, az új kapuk kijelölése és a különböző típusú 
forgalmak térbeli szétválasztása módosítja az Újköztemető belső területfelhasználási 
rendszerét. A főbejárat térségének rendezettebbé tételét szolgálja egy új műszaki telephely és 
egyéb kiszolgáló építmények számára történő területbiztosítás az Ezüstfa utca mentén. Az 



eddig kizárólag a Kozma utcai főbejáratot terhelő forgalmak térbeli differenciálása, valamint 
az új kapuk révén a látogatóforgalom és a parkolás decentralizálása lehetővé teszi a 
temetőlátogatás létesítményeinek jobb elosztását, az üzemeltetési és gazdasági területek jobb 
elkülönítését. 

A két izraelita temető esetében a telekhatárok javasolt rendezése igazodik a kialakult 
területhasználathoz. 

III. A végrehajtás feltételei 

A tervezési területre vonatkozó Újköztemető KÉSZ elkészítésének egyeztetési, véleményezési 
eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárás 
keretében történik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. június JA '~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2019. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke (Kozma utca, 42528/6 hrsz.-ú 
közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, 

Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca, Régivám utca, Tünde 
utca és Álmos utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának 

programjavaslatáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvis~lő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest X. kerület, Ujköztemető és 
környéke (Kozma utca, 42528/6 hrsz.-ú közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, 
Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt 
utca, Régivám utca, Tünde utca és Álmos utca által határolt terület) kerületi építési 
szabályzatának programjavaslatát az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és 
továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2019. (. ... . .) KKB határozathoz 

Tervdokumentáció (pdf formátumban) 
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Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke, 
Kozma utca – Harangláb utca-Csucsor utca – Meténg utca - 
Fátyolka utca – Bogáncsvirág utca – Tarkarét utca – 
Ezüstfa utca – Eszterlánc utca – Tündérfürt utca – 
Régivám utca – Tünde utca és Álmos utca 
által határolt területre vonatkozó KÉSZ 

I. ütem
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
PROGRAM

2019.június hó



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 
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Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető területre vonatkozó KÉSZ 3 
 

BEVEZETÉS 
 
A  2018.  szeptember  26‐i  Fővárosi  Közgyűlés  megállapodás  megkötéséről  döntött  a  Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest X.  kerület Kőbányai Önkormányzat  között az Új  köztemető  kerületi 
építési  szabályzatának  elkészítésére  vonatkozóan.  A  megállapodás  a  két  fél  között  2018. 
novemberében került megkötésre. 

Az Újköztemető területére jelenleg nincs érvényben a TSZT 2017 és FRSZ szerinti új kerületi építési 
szabályzat, amely meghatározná a terület hosszú távú építési és fejlesztési lehetőségeit. A területre 
jelenleg  a  Budapest  X.  kerület,  Újköztemető  és  környéke  Kerületi  Építési  Szabályzatának  és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelete és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete hatályos. 
A KÉSZ általános célja, hogy a magasabb szintű tervekkel összhangban állapítsa meg a helyi építési 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, a táj, az épített és a természeti környezet, valamint 
a  környezeti  elemek  védelmével  kapcsolatos  területhasználati  szabályokat,  továbbá  az  egyes 
területek  felhasználásával,  az  azokon  való  építés  rendjével  és  intenzitásával  kapcsolatos 
előírásokat. 

A  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Trk.)  32.  §‐a  értelmében  a  kerületi  építési 
szabályzat egyeztetése a teljes eljárási rend szabályai szerint történik. 
 
A tervezési terület lehatárolása: 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 
 
 
 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
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Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

X. kerület határa 

Tervezési terület helye 

1. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 
1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET HELYE, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

A főváros mértani közepén, ugyanakkor az átmeneti és elővárosi zónában elhelyezkedő Kőbánya 
alapvetően városias arculatú és a környező városrészeknél korábban kialakult terület. A topográfia 
helyzetéből, illetve a kiépült vasúthálózat széttagoló hatásából adódóan elválik a környező 
városrészektől. A különböző irányokban futó vasútvonalak Kőbánya belső szerkezetét is 
egyértelműen meghatározzák, míg a finomabb struktúrákat az egyes részterületek úthálózatai 
definiálják.  

Budapest zónarendszere (Forrás: TSZT) 

 

A tervezési terület pontosabban Budapest elővárosi zónájában, Kőbánya legkeletibb, Keresztúri-
dűlő városrészén található, mely a Kozma u. – Sírkert u. – Maglódi út – Álmos u. – Régi vám u. – 
Ezüstfa u. – Bogáncsvirág u. – Meténg u. által közrezárt területet foglalja magában. A tervezési 
terület lehatárolása szinte megegyezik a városrészével, ugyanis területének legnagyobb részét 
a   ̴207 ha kiterjedésű Újköztemető és a szomszédos  ̴70 ha kiterjedésű Izraelita temető adja.  
A tervezési terület részét képezi az Újköztemetőt keletről és délről szegélyező Határ-erdő is. 

A X. kerület egyedi jellegzetessége a kb. 45°-os szögben elforgatott szerkesztőhálón alapuló 
közterület-hálózat, mely eredetileg az óhegyi szőlők parcelláit vette figyelembe. A helyi átlós 
struktúra kapcsolódási pontjaiként alakultak ki a csillagcsomópontok, mint a Mázsa tér, a Hízlaló tér 
vagy az Újköztemető főbejárata, mely a tervezési terület közúthálózathoz való csatlakozásának 
egyetlen jelentős pontját jelenti. 

Kőbánya területét több tervezett fővárosi közúthálózati elem is érinti, melyek közül a tervezési 
területet keletről határoló Határerdő területét a tervezett külső körút nyomvonala érinti. 

Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető területre vonatkozó KÉSZ 5 
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Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

1.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
szerint a „településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és 
környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az 
erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok 
elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.” 
„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 
településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 
társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint 
a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.  
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.” 
 
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció (767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. hat.) 
A Hosszú távú városfejlesztési koncepcióban meghatározott célok közül a „Hatékony és 
kiegyensúlyozott városszerkezet- kompakt város” kapcsolódik az Újköztemető fejlesztéséhez. 
A célon belül meghatározott tematizált feladatok közül pedig egyrészt a városszerkezet és 
területhasználat vonatkozásában a „Fenntartható, kompakt, szabadterületekkel megfelelően tagolt 
város”, másrészt pedig közvetetten a központrendszer vonatkozásában „A hagyományos‐ és az 
újabb kereskedelmi központok, valamint az intermodális központok fejlesztéseinek összehangolása, 
elérhetőségek javítása” feladat kapcsolódik a tervezési területhez. 
Előbbin belül meghatározásra kerültek azok a külső kerületeket tagoló, városba ékszerűen benyúló  
jelentős ökológia potenciállal rendelkező szabadterületek, melyek részét képezi a tervezési terület 
is, és melyek megőrzése és fejlesztése a megfelelő átszellőzési viszonyok, az ökológiai kapcsolatok 
biztosítása, a hősziget‐hatás mérséklése érdekében elsődleges szempont a város számára. Ezen 
kívül a tervezési terület keleti határán került kijelölésre a több kerületet is érintő külső-pesti 
zöldgyűrű vonala, mely kialakítása a távlati infrastruktúra fejlesztés, vagyis a külső körút 
megvalósításával válik elsődlegessé. 

 
Budapest 2030- Zöldfelületi rendszer fejlesztése részlet a tervezési terület határával 
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Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Utóbbi feladaton belül meghatározásra kerültek azoknak a mellék és helyi központoknak a 
fejlesztési célterületei, amelyek elemei a közlekedési hálózathoz viszonyított elhelyezkedésük, 
valamint funkció‐gazdagságuk folytán a környező városrészek lakossága számára nélkülözhetővé 
teszik Budapest városközpontjának rendszeres igénybevételét. A tervezési területhez kapcsolódóan 
helyi központ fejlesztés célterülete került kijelölésre a tervezési területtől délre található 
kertvárosias területen. 

 
Budapest 2030- Tervezett központrendszer részlet a tervezési terület határával 

Kőbánya Budapest X. kerület Városfejlesztési Koncepciója – Iparvárostól parkvárosig  
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a 1271/2007. (XI.15.) KÖKT 
határozattal hagyta jóvá Budapest X. kerület Városfejlesztési Koncepcióját. Az elfogadott koncepció 
a kerület népességmegtartó erejének növelését, szociális rehabilitációt, korszerű, környezetbarát 
munkahelyi központ létrehozását, zöldterületi ellátás növelését, a közlekedési rendszer 
humanizálását és a tradicionális kerületközpont rehabilitációját tűzte ki célként.  

X. Kerület Kőbánya Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
Kőbánya Integrált Településfejlesztési Stratégiája a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-
Magyarországi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – 
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” keretében készült. Az ITS középtávon (2014-
2020 között) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat, valamint az azok integrált megvalósítását 
szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés 
eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6‐8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.  
Kőbánya jövőképének elérését 3 darab átfogó cél együttes megvalósulása segíti. A 3 hosszútávra 
szóló átfogó célhoz 19 darab stratégiai cél járul hozzá, amelyek részben tematikusak, részben pedig 
egy-egy konkrét területre koncentrálnak, azaz területi fókuszúak. A célrendszer minden elemét 
horizontális célok egészítik ki. 
A stratégia által megfogalmazott célok közül csak azokkal érintett a tervezési terület, melyek olyan 
általános célokat fogalmaznak meg amelyek egységesen vonatkoznak a teljes kerületre, területi 
diverzifikációjuk nem értelmezhető. Ilyenek a lakosság munkaerőpiaci versenyképességének 
növelése; a kőbányai identitástudat és társadalmi összetartozás valamint Kőbánya kulturális 
szerepkörének erősítése; az aktív, egészséges lakosság; a hátrányos helyzetű csoportok és 
szociálisan rászorulók felzárkóztatása; a gazdasági struktúra eltolódása a magas hozzáadott értékkel 
bíró szolgáltatási és K+F+I tevékenységek irányába; valamint a zöldfelületek rekreációs célú, 
valamint lakókörnyezet kertvárosias jellegű fejlesztése. 
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A városrészi részcélok közül a stratégia Kersztúri-dűlő városrészre a közlekedésfejlesztést emeli ki, 
akcióterület nem került meghatározásra a tervezési területen. 
A stratégiában meghatározásra kerültek akcióterületen kívüli pontszerű beavatkozások is, 
melyekből a tervezési területet érintő Újköztemető előtti virágcsarnok építési engedélyezési és 
kiviteli tervei elkészültek, a projekt előkészítése folyamatban van; valamint a körforgalom kiépítése 
és a kapcsolódó közterületek megújítása 2012- ben megvalósult. 

 
A koncepció és ITS célrendszere, Forrás: X. kerület Kőbánya ITS 

 
Stratégiai célok és a városrészek összefüggése, Forrás: X. kerület Kőbánya ITS   
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1.3. HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI 

A Fővárosi Közgyűlés 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott (módosította 1651/2017. 
(XII. 6.) Főv. Kgy. határozatával)  Budapest főváros településszerkezeti tervének és 5/2015. (II.16.) 
Főv. Kgy. rendelettel elfogadott (módosította 48/2017. (XII. 20.) rendeletével) Fővárosi rendezési 
szabályzatának  a területre vonatkozó megállapításait ismertetjük.  
A két településrendezési eszköz együttes célja, hogy a hatályos jogszabályi keretek között megfelelő 
alapot biztosítson az egységes, élhető és fenntartható főváros számára. 
A településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2017) a főváros „Budapest 2030” hosszú távú 
városfejlesztési koncepciójában foglalt, a településszerkezettel kapcsolatos célok megvalósítását 
hivatott biztosítani, ennek megfelelően határozza meg a település szerkezetét, a 
területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését.  
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás tervlapja szerint a tervezési terület 
legnagyobb része beépítésre szánt, különleges temető területfelhasználásban szerepel, míg a 
fennmaradó terület a tervezési terület déli és keleti határában kijelölt, beépítésre nem szánt Ev jelű 
védelmi erdősáv. A tervezési terület északi határában jelentős változással érintett terült szerepel, 
emellett a terület érintett közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítással is, mely 
a tervezett külső körút nyomvonalának tervezési területre eső szakaszának területbiztosítását 
jelenti. 

 
Területfelhasználási tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 
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A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTŐ TERÜLEFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK FŐBB JELLEMZŐI 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 
K-T Temető területe (K-T) 

területfelhasználási egység kategóriába tartoznak a város működő temetői, valamint 
azok fejlesztési területei, a köztemetők és a felekezeti temetők megkülönböztetése 
nélkül. A temetők, temetőrészek a város zöldfelületi rendszerének is részét képezik. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 
Ev Védelmi erdőterület (Ev) 

területfelhasználási egységbe tartoznak a védelmi funkciójú, jelentősebb 
közhasználatú funkcióval nem rendelkező erdőterületek. Elsősorban a jelentősebb 
közúti és vasúti közlekedési elemek melletti védőerdők, illetve a természetvédelmi 
korlátozás miatt nem látogatható természetvédelmi területek tartoznak ebbe a 
kategóriába. 

EGYÉB SZERKEZETI ELEMEK 
Jelentős változással érintett terület 
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.  
Közlekedési infrastruktúra (közút/vasút) fejlesztés számára irányadó területbiztosítás 
A területfejlesztési koncepcióban, a területrendezési tervekben és a városfejlesztési koncepcióban 
meghatározott, vagy egyéb tervi előzmények alapján már nevesített, de részletes tervek hiányában 
pontosan meghatározott területigénnyel még nem rendelkező, közúti vagy vasúti infrastruktúra 
elemek számára általában (OTÉK szerinti) hálózati szerepének megfelelő szélességben jelölt 
terület. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési infrastruktúra tervlapja szerint a tervezési területet 
nyugatról a Kozma utca határolja, valamint északról a Tündérfürt utca érinti, melyek II. rendű 
meglévő főutak. Előbbi mentén a 28-as villamosvonal, utóbbi mentén pedig a Budapest- Újszász 
vasútvonal fut. A tervezési terület keleti határában jelenik meg tervezett elemként a külső körút 
nyomvonala. 
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Közlekedési infrastruktúra tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 
 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapja szerint a tervezési területen az 
Újköztemető területe nemzeti emlékhely besorolásban szerepel, az izraelita temető területén két 
műemléki védelem alatt álló sírbolt is található, valamint fővárosi helyi védettségű építmény a 
Kozma utca 8. szám alatti egykori lóvasút végállomás, valamint a Sírkert u. és a Kozma u. 
kereszteződésében található gyalogos aluljáró. Ezen kívül a tervezési terület közvetlen 
szomszédságában található helyi védelem alatt álló építmény az Újhegyi út 36. szám alatti Kupa 
étterem. 

 Megnevezés Cím 
Műemlék Schmidl síremlék Kozma u. 6. 

Gries sírbolt Izraelita temető 
Fővárosi helyi védelem Kupa étterem Újhegyi út 36. (Sírkert u. 31) 

Gyalogos aluljáró Sírkert út- Kozma u. sarok 
Egykori lóvasút végállomás Kozma u. 8. 
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Épített környezet értékeinek védelme tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet 
védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapja szerint a tervezési 
terület nem érintett ilyen korlátozással. 

 

Épített környezet értékeinek védelme tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 
 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület‐, táj‐ és természetvédelem tervlapja alapján a tervezési 
területet keletről és délről határoló erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár szerint 
jellemzően kiváló termőhelyi adottságú közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőterület és kisebb 
részben egyéb rendeltetésű erdőterület. Az Újköztemető és az izraelita temető területe egyaránt 
karakterében megőrzendő temető besorolásban szerepel. 
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Zöldfelület-, táj- és természetvédelem tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 
 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű 
területek tervlapja alapján a terület repülőtéri zajgátló övezet belső és középső területével egyaránt 
érintett, valamint délre eső fele országos vízminőség-védelmi övezet területe. A tervezési terület 
határától északra és északkeletre potenciálisan talajszennyezett területek találhatóak. 

 

Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlátozási területek tervlapja a Budapest–Újszász 
vasútvonal mentén vasútvonalak védőtávolságát, az Újköztemető és Izraelita temető déli határának 
vonalában 120 kV-os távvezeték biztonsági övezetét, a védelmi erdősáv mentén pedig 
nagynyomású gázvezeték biztonsági övezetét jelöli. 
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Védelmi, korlátozási területek tervlap kivonat, Forrás: TSZT 2017 

 

A Fővárosi rendezési szabályzat (a továbbiakban: FRSZ) a fővárosban a településrendezés és az 
építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a 
területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, 
a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely 
telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik annak érdekében, hogy a 
területhasználat kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra épületen belüli biztosítása 
továbbra is támogatott legyen. Ennek értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű általános sűrűségi 
érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás céljára is – igénybe vehető, a 
bsp jelű parkolási sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára vehető igénybe. 
Kiemelendő, hogy a bsp érték kifejezetten a parkolás épületen belüli támogatása céljából kerül 
alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a beépítési sűrűség értékébe beépülve. A bsá és a bsp 
érték együtt képezik a bs jelű beépítési sűrűség értéket az OTÉK szerinti meghatározással. 

Az FRSZ 1. melléklet a területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek 
tervlapja alapján a tervezési területen a K-T jelű temető területek beépítésre szánt területek, 
melyek (bs (bsá+ bsp)): 0,25 (0,25+0,0) sűrűségi értékekkel kerültek meghatározásra. 
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FRSZ 1. mellékletének tervezési területre vonatkozó részlete 

 

1.4. HATÁLYOS KERÜLETI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő‐testülete 22/2013. (V. 22.) számú 
önkormányzati rendeletével fogadta el a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ). A 
KVSZ  hatálya  nem  terjed  ki  a  már  elfogadott  kerületi  szabályozási  tervekkel  lefedett 
településrészekre, így az Újköztemető területére sem, ahol jelenleg a kerületi nyilvántartás szerinti 
TRT/X/79 számú szabályozási terv hatályos. 
A KVSZ előírásai az  izraelita temető, valamint a védelmi erdősáv területére vonatkoznak. A KVSZ 
értelmében az izraelita temető területének Kozma u.‐ Fűz u.‐Tarkarét u.‐ Bogáncsvirág u.‐ Fátyolka 
u.‐ Harangláb u. által közrezárt tömbje KV‐TE‐X/SZ‐01 jelű, a Meténg u.‐ Csucsor u.‐ Harangláb u.‐ 
Fátyolka u. által közrezárt tömb pedig KV‐TE‐X/SZ‐02 jelű temetőterület övezetbe sorolt. A határoló 
erdősáv  területe E‐VE‐X/01  jelű védelmi és védőerdő övezet besorolású, a  tervezett külső körút 
nyomvonala valamint a meglévő Kozma u. és Sírkert u. és a Tündérfürt u. tervezési területre eső 
szakasza pedig KL‐KT‐X jelű főutak és szerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe övezetbe sorolt. A 
védőerdő övezet keleti határában kis területű, KV‐EN‐X/SZ‐02 jelű energiaszolgáltató terület került 
kijelölésre. 
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KVSZ Övezeti tervlap kivonata 

A KVSZ a temetőterületre (KV-TE) vonatkozó 61.§-a értelmében 
(1) A KV-TE keretövezet területe a temetkezés célját szolgálja. 
(2) A KV-TE keretövezetben állandó emberi tartózkodásra alkalmas önálló rendeltetési egység vagy 
helyiség nem létesíthető, kivéve a temető működtetésével, őrzésével, illetve fenntartásával 
összefüggő tevékenységet szolgáló épület helyiségét. 
(3) Termelő vagy üzemi tevékenységre szolgáló épület a temetőterületen nem helyezhető el. 
(4) A koporsó elhelyezésére alkalmas sírbolt (kripta) felépítményének alapterülete legfeljebb 15 m2, 
magassága legfeljebb 3 méter lehet. Az egyes sírboltépítmények (kripták) között legalább 2 méter 
távolságot szabadon kell hagyni. 
(5) Urnafal csak utcai kerítésként, legfeljebb 2,5 méter magassággal létesíthető. 
(6) A sírhelyek zöldfelületei a legkisebb zöldfelület mértékébe nem számíthatók be. 
(7) Működő temetőt a telekhatárok mentén látványzáró kerítéssel vagy háromszintes 
növénysávval kell lehatárolni. A fásított védősávban közösségi kegyeleti hely, kegyeleti 
létesítmény helyezhető el. 
(8) A KV-TE keretövezet 1. melléklet szerinti építési övezetének határértékeit a 4. melléklet 18. pontja 
határozza meg. 

 
Szabályozási határértékek KV-TE jelű övezetben 

A KVSZ az energiaszolgáltató területre (KV-EN) vonatkozó 58.§-a értelmében 
(1)A KV-EN keretövezet az energiaszolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 
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(2)A KV-EN keretövezet 1. melléklet szerinti építési övezetének határértékeit a 4. melléklet 15. 
pontja határozza meg. 

Szabályozási határértékek KV-EN övezetben 

A KVSZ a főutak és szerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területére vonatkozó 63. §-a értelmében  

(1) A főúton és a gyűjtőúton a gépjárműforgalom számára szolgáló várakozóhely az útpályához 
közvetlenül csak az úttengellyel párhuzamosan csatlakozhat. Az úttengellyel nem párhuzamos 
várakozóhely csak többlet-forgalmisáv létesítésével vagy önálló szervizút kialakításával 
kapcsolódhat a gépjárműforgalom számára szolgáló útpályához. 

(2) Amennyiben a közterület szélessége lehetővé teszi, az új autóbuszmegállót öbölben kell 
elhelyezni, a meglévőt pedig át kell építeni. 

(3) A KL-KT övezet területén lévő fő- és gyűjtőútról a határos beépítésre szánt területen lévő 
ingatlan közvetlen gépjármű-kiszolgálása csak akkor biztosítható, ha az ingatlan alsóbbrendű 
útvonallal nem határos, vagy e célra külön szervizsáv létesül. 

(4) A Körvasút menti körút részét képező Kőér utca – Gitár utca útvonal Gyömrői út és a Maglódi 
út közötti szakasza menti telkeken új építmény csak a közúti alagút távlati helybiztosítását 
figyelembe véve létesíthető. 
1A KL-KT keretövezet 1. melléklet szerinti övezetének határértékeit a 4. melléklet 19. pontja 
határozza meg. 
 

 
Szabályozási határértékek KL-KT jelű övezetben 

A KVSZ a védelmi és védőerdő (E-VE) vonatkozó 73.§-a értelmében 
1) Az E-VE keretövezetben épület nem helyezhető el. 
(2) Az E-VE keretövezet 1. melléklet szerinti építési övezetének határértékeit a 4. melléklet 28. pontja 
határozza meg. 
(3) Az E-VE-X/01 övezetben az új beruházásoknál előírt védőerdőt a környezeti terhelés okozójának 
legkésőbb a beruházás használatbavételi engedélyének kiadásáig erdészeti módszerekkel kell 
telepítenie. 

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2. melléklete, a Védelmi és Korlátozási Terv 
értelmében a tervezési területet több védettség is érinti, melyek jelentős része átfedés van a 
településszerkezeti terv védelmi és korlátozási tervlapjainak elemeivel. Nemzeti emlékhely 
besorolásban az Újköztemető felújított 298-as, 300-as és 301-es parcellája szerepel, a határoló 
erdősáv KVSZ szerinti meghatározása alapján fővárosi jelentőségű védett erdőterület, valamint 
egyedileg védett épület az Újköztemető főbejáratánál található kapuépítmény. 
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KVSZ Övezeti tervlap kivonata 

 
1/2006. (I. 20.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Újköztemető 
és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról- TRT/X/79 
A szabályozási tervlapon feltűntetésre kerültek az egyenként kb. 30-40 ha nagyságú, üzemeltetési 
szempontból önálló egységeket alkotó temetői szektorok, melyek elsődleges célja az Újköztemető 
kapcsolatrendszerének bővítése. Az egyetlen főbejárat terheltségének csökkentése érdekében a 
szektorok számára hat új látogatóforgalmi és két gazdasági bejárat került kijelölésre. Ennek 
eredményeképpen a főbejárat elsődlegesen a látogatóforgalom lebonyolításának színterévé válik, 
előterével megtartja diplomáciai felvonulási útvonal szerepét; rendezett, egységes építészeti 
kialakítással méltó fogadótérré válik. 
Az újonnan kialakított kapuk közül a Korányi Frigyes erdősor mentén tervezett 2. sz és 3. sz. kapuk 
a XVIII. kerület felőli oldalon biztosítják a temető megközelítését, míg a 4. sz. és az 5. sz. kapu az 
Ezüstfa utca menti bővítési terület, valamint a temető északkeleti részének megközelítését 
szolgálják. A 6. számú kapu a főbejárattől indított főtengely Városerdő felőli végén kapott helyet, 
mely kialakítása csak hosszabb távlatban valósulhat meg a fővárosi körirányú úthálózat kiépítése 
után. Az „A” és „B” jelű gazdasági bejáratok pedig a Kozma u. és a Tarkarét u. mentén kerültek 
elhelyezésre. 
A temető Ezüstfa utcával párhuzamosan elhelyezkedő, jelenleg használaton kívüli bővítési 
területének jelentős részét a 42536/3 hejrajzi számú ingatlan 22 ha 7604 m2 területe adja, melyhez 
hozzáadódik a határoló utcák szabályozásából adódó nagyjából 1,6 ha terület. 
A Kozma utcai főkapu megközelítésére tervezett körforgalmú csomópont megépítése és a 
kapcsolódó közterületek megújítása 2012-ben megtörtént. 
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Újköztemető és környéke, Kerületi Szabályozási Terv kivonat 

 

 
Újköztemető és környéke, Kerületi Szabályozási Terv, környezetalakítási javaslat 
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1.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.5.1. Jelenlegi területhasználat vizsgálata 
A jelenlegi területhasználat legjelentősebb 
részét, több mint 70%-át az Újköztemető és 
izraelita temető területei adják, melyek 
összesen több, mint 280 ha területen 
helyezkednek el. A második legnagyobb 
arányban az erdőterületek vannak jelen, 
melybe a Határerdő területei tartoznak több 
mint 75 hektárnyi területen. A jelenleg 
használaton kívüli terület a temető északra 
elhelyezkedő bővítési területe, mely 
majdnem 23 hektár fejlesztési területet 
jelent. A legkisebb arányban jelen lévő 
területek a közlekedési területek és az 
erdőterületbe beékelődő tüdőszanatóriumi 
épületekből átalakuló többlakásos 
lakóterület. 

 
Területhasználatok arány a tervezési területen belül 

 
Jelenlegi területhasználat vizsgálata 
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Helyszíni fotók: 

  

Újköztemető, belső részlet Nemzeti emlékhely 301-es parcella 

 

Nemzeti emlékhely 

  

Nemzeti emlékhely 297-es parcella Beékelődő lakóterület, Álmos köz 
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Határerdő     Jelenleg használaton kívüli temető bővítési terület 

 
    Jelenleg használaton kívüli temető bővítési terület 
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1.5.2. Telekstruktúra vizsgálata 
A tervezési területen, a jelenlegi területhasználatból adódóan jellemzően nagyméretű 50 000 m2 
feletti nem közterületi telkek találhatóak. A legnagyobb területet az Újköztemető foglalja el 207 
hektárt meghaladó telkén, valamint hozzá kapcsolódik a külön telken található bővítési terület, 
mely közel 23 ha nagyságú. Az izraelita temető területe összesen 75 hektár, mely egy 70 és egy 5 
hektáros telekből adódik össze. Hasonlóan nagy, 50 000 m2 feletti telekmérettel rendelkeznek a 
Határerdő területei is. 50 000 m2 alatti területű telkek a közterületek telkei, valamint az Álmos 
közben a Határerdő területébe ékelődő lakótelek. 
 

 

Meglévő telekstruktúra, a földhivatali nyilvántartás szerinti közterületek rendszere 
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Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 

 
1.5.3. Tulajdonviszonyok vizsgálata 
A földhivatali nyilvántartásban szereplő adatok alapján az Újköztemető területének jelentős része 
van a Budapesti temetkezési Intézet tulajdonában, míg északi, jelenleg használaton kívüli területe 
a főváros tulajdonát képezi. Az izraelita temető nagyobb – neológ – része a magyar állam tulajdona, 
melynek kezelőjeként került feltüntetésre a Budapesti Izraelita Hitközség, míg északnyugati 
42528/16 hrsz.-ú kisebb telke a Budapesti Izraelita Hitközség az Orthodox Autonóm Hitközség 
tulajdonában van. A 42528/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján ugyan kezelőként nem került 
feltüntetésre, de a területet 2012. óta az Orthodox Autonóm Hitközség üzemelteti. A közterületek, 
illetve az erdőterületbe ékelődött lakóterület lakott terület egyaránt kerületi tulajdonban vannak. 
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Tulajdonviszonyok a tervezési területen 
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1.5.4. Építmények vizsgálata 

Funkció és állapot 
Az épületek állapotát tekintve vegyes képet mutat a terület. Jó állapotú épületek jellemzően a 
főbejáratokhoz kapcsolódó főépületek, építmények. Az üzemi épületek zömmel megfelelő 
állapotban vannak, azonban található néhány elhanyagolt állapotú épület is, mint az Újköztemető 
régi, bontás alatt álló ravatalozója. 

 
Épületállag vizsgálat 
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Az épületek funkcióját tekintve az Újköztemető területén jellemzően üzemi épületek, a temető 
területén elszórtan melléképületek illetve egyes helyeken lakó funkciójú épületek találhatóak, 
illetve használaton kívüli az egykori ravatalozó leromlott állapotú épülete. 
Az Izraelita temető területén az egykori főbejárat használaton kívüli épülete, a nagyszabású 
ravatalozó, valamint néhány melléképület található. 
A tervezési területtől északra, főként kereskedelmi és üzemi egységek; nyugatra a Kozma utcai 
börtön épületegyüttese illetve kereskedelmi egységek; délre lakó funkciójú épületek találhatóak. 

 
Épületfunkció vizsgálat 
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Beépítési jellemzők (beépítési mérték, beépítési mód) 
A tervezési területen alacsony beépítettségű telkek jellemzőek, melyek beépítési mértéke nem 
haladja meg a 10 %-ot. Beépítési mód tekintetében a tervezési területen jelen lévő épületek és 
építmények szabadonállók. 
 

 
1.Beépítettség mértékének vizsgálata 
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Szintszám és szintterületi mutató 
Magasság, szintszám 
A tervezési területen jellemzően egyszintes épületek, építmények vannak jelen, ennél magasabbak 
az izraelita temető főbejáratánál álló ravatalozó épülete, az Újköztemető főkapujának építményei, 
valamint az Újköztemető üzemi területén található egyetlen 3 szintes épület. 

 

 
Szintszám vizsgálat 
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Szintterületi mutató 
A tervezési területen alacsony szintterület mutatójú telkek vannak jelen, melyeknél a mutató értéke 
nem haladja a 0,2-t. 

 
Szintterületi mutató vizsgálata 
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1.6. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA 

 
1.6.1. Közösségi közlekedés  
A vizsgált terület és térségének meghatározó közösségi közlekedési eszközét a 28, 28A és 37-es 
közúti vasút (villamos) viszonylatok jelentik. A járatok kapcsolatot teremtenek a temető és a 
belváros között. A járatokkal a Blaha Lujza téri M2-es és a II. János Pál pápa téri M4-es metróvonalak 
is elérhetők. A 28 és 28A villamosok napközben és hétvégén 10, csúcsidőben átlagosan 15 
percenként közlekednek, mert vonala részben azonos a 37-es villamossal. A 37-es viszonylat csak 
hétköznap csúcsidőben közlekedik 12-15 perces követési idővel. A pálya műszakilag kritikus 
állapotban van, felújításra szorul. Az Újköztemető előtt halad át az utcán a 28-as, a 28A és a 37-es 
villamosok nyomvonala, amik aztán az utcával párhuzamosan haladnak egészen a Gránátos utcai 
izraelita temetőig, ahol hurokban végződtek. Ezt a hurokvégállomást 1995-ben felszámolták, így a 
villamosok (pontosabban a 37-es) csak a Kozma utcai izraelita temetőig járnak, utána már csak az 
otthagyott síndarabok, illetve az elektromos vezetékeket tartó, rozsdás oszlopok maradtak meg. Az 
Újköztemető (Kozma utca) és az Izraelita temető megállóhelyek állapota a vágányhoz hasonlóan 
leromlott állapotban van. 

 
Újköztemető villamos megálló 
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Izraelita temető villamos megálló 

 
A kötöttpályás közösségi közlekedésen kívül számos autóbusz viszonylat szolgálja ki a vizsgált 
területet, melyeket az alábbi táblázat mutat be: 

Járatszám Végállomás 1 Végállomás 2 
Követési idő 
csúcsidőben 
(perc) 

 68 Kispest, Vas Gereben utca Akadémiaújtelep, 
525. tér 

 6-8 

 95 Puskás Ferenc Stadion M Felsőcsatári köz  5-7 
 195  Puskás Ferenc Stadion M Rákoskeresztúr, 

városközpont 
 30 

 201E  Kőbánya-Kispest M  Kucorgó tér  17-19 
 202E  Kőbánya-Kispest M  Kucorgó tér  10-20 
 168E  Örs vezér tere  Rákoshegy-Ferihegyi út  7-12 

 
A tervezési terület ellátásában résztvevő autóbuszjáratok főként kerületközi kapcsolatokat 
jelentenek, csatlakozva a nagyobb kötöttpályás közösségi közlekedési csomópontokhoz, mint a 
Kőbánya-Kispest intermodális központja (M3 metróvonal), vagy a Puskás Ferenc Stadion és Örs 
vezér tere (M2 metróvonal).  
A 195-ös és 201E járatok csak munkanaponként közlekednek. 
A tervezési terület környezetének városi közösségi közlekedési hálózatát, és a megállóhelyek 
megfelelő (300-500m sugarú) vonzáskörzetét az alábbi „Jelenlegi közösségi közlekedési hálózat” 
című tervlap mutatja be.  
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1.6.2. Közúthálózat 
A terület közúti közlekedését a főútvonal-hálózatba tartozó Kozma utca határozza meg, amely a 
Felsőcsatári úti folytatásával a Jászberényi út és a Ferihegyi repülőtérre vezető sugárirányú 
főútvonalak, valamint a Sírkert utca-Maglódi út vonala között teremt gyűrűirányú kapcsolatot.  
A 2x1 forgalmi sávos Kozma utca jelenleg II. rendű főút hálózati szerepet tölt be. Szabályozási 
szélessége a vizsgált területtel érintett szakaszán a villamos viszonylatok vágányai miatt 19 m, amely 
a Sírkert úttal alkotott körforgalmú csomópontjában kiszélesedik. Az útvonal jelentős forgalmat 
bonyolít le, napi keresztmetszeti forgalomterhelése 10.400 Ej/nap (Egységes Forgalmi Modell - EFM 
2016 eredménye alapján - BKK) , a reggeli és délutáni csúcsidőszakban az útvonalon torlódások 
jelentkeznek. 
A Sírkert út-Maglódi út vonala szintén II. rendű főút, 2x1 forgalmi sávval jelentős sugárirányú 
kerületi forgalmat bonyolít le. Szabályozási szélessége a folyópálya szakaszán 30,0 méter. A Sírkert 
út napi keresztmetszeti forgalomterhelése csupán 3.300 Ej/nap (EFM 2016 szerint). 
Az Újköztemető körforgalmú csomópontjába délnyugati irányból csatlakozik az Újhegyi út vonala, 
amely 2x1 forgalmi sávos településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút, amely a Kozma utcát kapcsolja 
össze a Gyömrői úttal. Napi keresztmetszeti forgalomterhelése 7.000 Ej/nap (EFM 2016 szerint). 
A vizsgált terület északkeleti sarkát érinti a Tündérfürt utca, amely a Helikopter úttal alkotott 
nyomvonalával összeköttetést teremt a Jászberényi út és Rákoshegy között. Az útvonal 2x1 forgalmi 
sávos főútként funkcionál 9.700 Ej/nap (EFM 2016 szerint) keresztmetszeti forgalomterheléssel. 
A terület legjelentősebb csomópontját a Kozma utca - Sírkert út - Újhegyi út körforgalma jelenti, 
amely a közelmúltban készült el és megfelelően ellátja feladatát. A Kozma utca vizsgált területtel 
érintett szakasza jelzőtáblás forgalomszabályozású. 

 
Kozma utca - Sírkert út csomópontja 

 
A vizsgált terület északi, keleti és déli határoló útjai lakó-kiszolgálóutak a Tündérfürt utca 
kivételével.  
Az északi terület határoló útjai, mint a Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, 
Ezüstfa utca, Eszterlánc utca és Régivám utca az itt található gazdasági funkciójú beépítések 
kiszolgálóútjai jelentősebb teherforgalommal. Az utcák szabályozási szélessége megfelelőnek 
mondható a Régivám utca kivételével, amely csupán 8,0 m. A Régivám utca, az Eszterlánc utca, a 
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Tarkarét utca, a Fátyolka utca, a Csucsor utca és a Fűz utca temető által érintett szakaszai nem 
épültek ki.  
A terület déli határát alkotó Álmos utca lakóutca, az itt található Erzsébettelep északi határoló útja, 
amely 30 km/h sebesség csillapított zónába tartozik. Az utcában egyirányú forgalmi rend van 
érvényben, a közterület szélessége csupán 10,0 m.  
A köztemető déli és keleti oldala mentén húzódó Korányi Frigyes erdősor mellett található 
közterületek az északi használaton kívüli közterületekhez hasonlóan nincsenek kiépítve. 
Az Újköztemető belső úthálózata kiépült. A terület bejáratai a Kozma utca felől közelíthetőek meg. 
A temető egyetlen, mindenki által használható bejáratát a Sírkert úti főbejárat jelenti. A Korányi 
Frigyes utcai bejárat csak gazdasági forgalom számára megnyitott. 
Az Izraelita temető bejárata a villamos vágányokon keresztül csatlakozik a Kozma utcához. A 
behajtó keskeny kialakítása és leromlott állapota nem alkalmas a temető közúti kiszolgálására. 
A vizsgált terület közúthálózatát a „Jelenlegi úthálózat” című tervlap szemlélteti. 
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1.6.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A vizsgált területen önálló kerékpárút nincs kiépítve. A Kozma utca - Sírkert út körforgalmú 
csomópontja úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a kerékpárút átvezetésének helyigényét. 
A tervezési területet határoló közterületeken a gyalogos infrastruktúra csak részben épült ki. A kor 
színvonalának megfelelő minőségű és szélességű járda csak a Kozma utca - Sírkert út 
csomópontjában található. A Kozma utca mentén a gyalogosok biztonságos átvezetésére az 
Izraelita temetőnél és a Sírkert útnál létesült kijelölt gyalogos-átkelőhely. 
A villamos viszonylatok Újköztemető megállójánál található aluljárót a gyalogosok nem használják, 
mivel egyrészt a villamos pályán gyalogos átjáró található, másrészt az aluljáró állapota leromlott, 
a megfelelő vízelvezetés hiányában nagyobb esőzések alkalmával járhatatlan. 

 
Gyalogos aluljáró 

1.6.4. Parkolás 
A Kozma utca - Sírkert út csatlakozásában a közelmúltban kiépített körforgalmú csomópont 
keretében a parkolás viszonyai rendeződtek, 51 db parkoló létesült, melyből 23 db parkoló a 
szomszédos fegyház számára van fenntartva. A Kozma utca mentén a Sírkert út és a Korányi Frigyes 
út között szegéllyel párhuzamos parkolósáv található, amely 45 db autónak biztosít parkolási 
lehetőséget.  
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Kozma utca - Sírkert út csomópontja - közterületi parkolás 

 
Újköztemető főbejárat – beléptető rendszer 

 
A terület északi határát alkotó Ezüstfa utca és Tarkarét utca mentén a szomszédos gazdasági 
területek előtt kijelölt közterületi parkolók találhatók főként tehergépjárművek számára. 
A temetőn belül a parkolás megoldott, sorompóval ellátott beléptető rendszer van, a behajtás díj 
ellenében engedélyezett.  
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1.7. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

1.7.1. Természeti adottságok 
„Magyarország Kistáj-katasztere” alapján a tervezési terület a „Pesti hordalékkúp síkság” kistáj 
része. 
Földtani szempontból a kistáj a Duna (és a belefutó patakok) hordalékaiból épült fel. A tervezési 
területen a genetikai talajtípus (homokon képződött réti talaj) bolygatatlan formában már nem 
lelhető fel. 
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Évi középhőmérséklete 10,2-10,6 oC, az évi csapadék 
550-580 mm. A természetes növénytakaró már nem található meg. 
 
1.7.2. Tájtörténet, tájhasználat - tájszerkezet - tájhasználat értékelése 
Az Újköztemetőt 1886-ban nyitották meg a Keresztúridűlő területén egykor működött tüzérségi 
gyakorlótér helyén, azon célból, hogy a fővárosnak hosszú távon biztosított legyen a temetkezés 
lehetősége. Ma a temető területe 207 ha és északra tőle van egy közel 23 ha-os tartalékterülete is. 

 
forrás: Google Earth 
A tájhasználat a temetők környezetében meglehetősen vegyes, keletre/délre erdők, délre 
lakóterület, és nyugatra, illetve északra gazdasági területek, intézmények, valamint „körben” 
jelentős közutak, illetve vasútvonalak találhatók. 
Zajos, mozgalmas környezetben csendes, elnyugvó funkció – egyfajta táji-települési kontraszt 
jellemzi a tervezési területet és szomszédságát. 
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Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
Az Újköztemető karakterében megőrzendő, nagy zöldfelületű kegyeleti-városüzemeltetési terület 
(TSZT 2017). Jelentős botanikai értéket képviselnek a temető útjait szegélyező fasorok. Egyedi 
védett, illetve védendő természeti értékkel nem rendelkezik. A temető mentén húzódó erdősáv 
nem áll védelem alatt. 
A Sírkert utca és a Maglódi út fasorai településkép-védelmi jelentőségű meglévő fasorok (TSZT 
2017). 
 

1.8. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.8.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
Erdőterületek 

 
forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu 
A körzeti erdőterv szerint a tervezési területen lévő erdő elsődleges rendeltetése: közjóléti erdő, 
további rendeletetés: faanyagtermelés. A hatályos TSZT szerinti besorolása védelmi erdő, ez 
alapvetően az eltérő funkciók izolálása okán lehetséges. Az erdő állami tulajdonban van, védelem 
alatt nem áll. 
Az erdőrészletek összetétele zömében egyéb lomb elegyes-akácos, hazai nyáras-akácos, akácos. 
 
Temetőterületek 
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A mintegy 230 ha összterületű Újköztemető növényzete telepített, vegyes fajösszetétele és 
kormegoszlása terén is. A Kozma utcai főbejárat mellett karakteres vadgesztenye sorok vegetálnak. 
Az elektromos távvezeték védőterületén lévő gyepes sáv vizuális, növényhasználati és funkcionális 
belső határt, „pauzát” képez a temetőterületen. 
A Kozma utcai izraelita temetők zöldfelülete, növényállománya jelentős. 

 
forrás: saját szerkesztés, BTI Zrt adatainak felhasználásával 
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1.8.3. Zöldfelület-intenzitás 
A Zöldfelület Intenzitás érték (ZFI) a vizsgált terület zöldfelületére jellemző %-érték, mely nem csak 
az adott területre eső zöldfelületek arányát, területi kiterjedést, hanem borítottság minőségét is 
kifejezi. Ezáltal az érték nagysága nem egyezik a zöldfelületek tényleges nagyságával, mert egy zárt 
lomkorona szint alatt lévő burkolat nem érzékelhető a műhold felvételeken, melyeken alapul – 
helyszíni bejárással kiegészítve – a zöldfelület-intenzitás értékelése. 

 
forrás: Greenscope Kft; TSZT 2017 
 

1.9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

1.9.1. Talaj 
A tervezési terület földtani felépítése a map.mbfsz.gov.hu adatai alapján: 
- fedetlen földtani térkép szerint kavicsos homok, homok, illetve kőzetliszt, homok – huminites 
agyag betelepülésekkel regisztrálható; 
- földtani térkép szerint a területen kavicsos homok, homok, helyenként lepelhomok és kőzetlisztes 
homok található. 
A területen nincs talajszennyezés a BTI Zrt tájékoztatása szerint. 
 
1.9.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
A tervezési területen felszíni víz nem található. A felszín alatti víz – talajvíz – szintje változó. A 
temető nyugati határánál 2,5-5,0 m mélyen van a talajvíz. Keletre haladva a talajvíz szintje mélyül, 
eléri a 10,0-12,5 m –t, majd emelkedik, s a temetőt szegélyező erdősávnál már 7,5-10,0 m. A talajvíz 
szintje a tevékenységet nem befolyásolja. 
forrás: map.mbfsz.gov.hu 
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1.9.3. Levegőtisztaság és védelme 
A térségben OLM mérőállomás a Gergely utcában üzemel. A közúti forgalmi terhelés hasonló 
mértékű, mint az Újköztemető határán, így közelítően mértékadónak tekinthető a levegőminőségi 
adatsor. Tekintettel arra, hogy a temető területén pontszerű, illetve vonalas források gyakorlatilag 
nincsenek, valamint jelentős növényállomány található a területen, a temető belsejében a 
levegőminőség jobb, mint a határoló útvonalak mentén. 
A Gergely utcai mérőállomás legfrissebb adatai szerint a levegőminőség – a mért szennyezőkre 
vonatkoztatva – jó, illetve kiváló. 

 
 

 
forrás: levegominoseg.hu 
 
1.9.4. Zaj- és rezgésterhelés 
Budapest stratégiai zajtérképe – bár felülvizsgálatra szorul – a zajterhelések főbb forrásait és a 
terhelési trendeket jól mutatja ma is. 
A közúti forgalom zajterhelése csak a Kozma utca és a Felsőcsatári út mentén terheli a temetőt, a 
többi nagyforgalmú út terhelése a gazdasági területek és az erdősáv izoláló hatása okán nem 
releváns. 
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közúti zaj nappal     közúti zaj éjjel 
A vasúti forgalom zajterhelése gyakorlatilag nem hat zavaróan a temetőterületre. 

 
vasúti zaj nappal     vasúti zaj éjjel 
Üzemi eredetű zajhatás csak eseti jelleggel és akkor is csak nem számottevő mértékben éri a 
területet. A temető üzemeltetési zajai nem tekinthetők zavarónak. 
 
A légiforgalom zajterhelése jelentős. A Liszt Ferenc repülőtérről Budapest felé történő felszállások, 
illetve az innen való érkezések mind a temető fölött zajlanak, kis magasságban. 

 
forrás: bud.hu/zajterkep 
A temetőben végzett kegyeleti szertartásokat esetenként a légiforgalom erősen zavarhatja. 
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1.9.5. Hulladékkezelés 
A BTI Zrt –től kapott tájékoztatás alapján a temető hulladékkezelése megoldott, szakszerű. 
A hulladékgazdálkodást alapvetően az határozza meg, hogy zömében kommunális és zöld hulladék 
keletkezik. A hulladékot szerződés szerint a közszolgáltató szállítja el. A tevékenységgel 
kapcsolatban keletkező egyéb hulladékot szelektíven gyűjtik, így a veszélyes hulladékot a SEPTOX 
Kft, az irodai papírhulladékot az INEST kft kezeli az előírásoknak megfelelő dokumentumok és 
engedélyek birtokában. 
A temető közvetlen környezetében esetileg illegális hulladékdepóniák „képződnek”. 
 
1.9.6. Fényterhelés 
A fényterhelés az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett, részben a megvilágítás-igény 
szintje emelkedett, részben pedig a kis fogyasztású fényforrások (LED) terjedtek el nagy 
mértékben. A fényterhelés vizuális zavarokon túl egészségügyi és ökológiai problémákat okoz. A 
20 nW/cm2 feletti szint már terheltnek tekintendő, így elmondható, az Újköztemető lényegében 
fényterhelés-mentes. 

 
forrás: www.lightpollutionmap.info 
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1.10. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

1.10.1 Építésföldtani korlátozások 
A map.mbfsz.gov.hu adatai alapján megállapítható, hogy a tervezési területen építési korlátozással 
járó talajszerkezet, illetve felszínmozgás-veszélyes terület nincs. 
 
1.10.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
A tervezési területen sem felszíni, sem pedig felszín alatti, a tevékenységet veszélyeztető vízrajzi 
elem nem található. 
 
1.10.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
A tervezési területen, illetve annak közvetlen környezetében, a BM-OKF által nyilvántartott, a 
219/2011. Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagokkal működő üzem nem található. 
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1.11. KÖZMŰVIZSGÁLAT 

1.11.1. Vízellátás 
A köztemető és térségének vízhálózata a 23. számú Kelet-pesti felső nyomászónához tartozik. A 
rendszer ellennyomó medencéi a Cinkotai úti 2 x 5.000 = 10.000 m3-es medencék, amelynek 
fenékszintjei 168,8 mBf-i szinten vannak. Az ivóvízellátást és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. biztosítja. 
A temető mellett van a Kozma utcában a dél-pesti ipari vízműtől kiinduló ipari vízhálózat végpontja, 
a Kozma utcai ipari medence, mint ellennyomó medence. Az ipari hálózat mérete a Sírkert és Kozma 
utcában DN 600-as méretű, anyagát tekintve pedig öntött vas. 
Jelentősebb átmérőjű (DN ≥ 300) ivóvízvezeték a következő helyeken találhatók a tervezési 
területen és környezetében: 

• Kozma utcában: DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Jászberényi úton: DN 500-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, illetve egy 

szakaszon ezzel párhuzamosan épült DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Bogáncsvirág utca DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Ezüstfa utca DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Csillagvirág utca DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Napmátka utca DN 300-as méretű és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Sírkert út – temetőn keresztül – Fűz utca – Tarkarét utca nyomvonalon: DN 300-as méretű 

és eternit anyagú főnyomóvezeték, 
• Felsőcsatári út – Kozma utca nyomvonalon: DN 400-as méretű és öntött vas anyagú 

főnyomóvezeték. 
A tervezési terület és környezetének elosztóhálózata (DN < 300) jellemzően DN 250-es, DN 150-es, 
DN 125-ös, DN 100-as, DN 80-as és DN 50-es átmérővel épült ki, anyagát tekintve pedig öntött vas,  
KPE és eternit. 
 
1.11.2. Csatornázás 
A vizsgált térség csatornázása két vízgyűjtőterülethez tartozik, az Angyalföldi és a Ferencvárosi 
szivattyútelep vízgyűjtőterületéhez. A Ferencvárosi szivattyútelep a Budapest Központi 
Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT), az Angyalföldi szivattyútelep pedig a palotaszigeti Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepre juttatja a szennyvizeket. Jelenleg a temetőt körülvevő térségek 
csatornázása attól függően, hogy melyik vízgyűjtőterülethez tartoznak, egyesített, illetve elválasztó 
rendszerűek. Mind a szennyvízelvezetést, mind a csapadékelvezetést a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. (FCSM Zrt.) biztosítja. 
Nagyobb átmérőjű csatornák a tervezési terület és környezetében az alábbi helyeken találhatók: 

• Zöldpálya utca – Jászberényi útnyomvonalon: Ø 80 – Ø 100 – Ø 140-es méretű, beton 
anyagú elválasztott rendszerben kiépített csapadékcsatorna, 

• Fátyolka utcában: Ø 80-as méretű, beton anyagú elválasztott rendszerben kiépített 
csapadékcsatorna, 

• Tarkarét utcában: Ø 80-as méretű, beton anyagú elválasztott rendszerben kiépített 
csapadékcsatorna, 

• Kozma utcában: 60/90-es méretű, beton anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 
• Korányi Frigyes utca – Maglódi út – Újhegyi út nyomvonalon: Ø 80 – 60/90 – Ø 100-as 

méretű, acél és beton anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 
• Maglódi úton az Újhegyi úttól északra: Ø 120-as méretű, ÜPE anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna. 
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A Korányi Frigyes erdősor utcában a Tünde utca felől egy nyomott üzemű szennyvízcsatorna köt rá 
az utcában lévő egyesített rendszerű csatornára, amely a szóróparcella és a műszaki üzemi terület 
vizeit is fogadja.  
A tervezési terület és környezetében található a XVIII. kerületi Felsőcsatári úti átemelő, a Ferihegyi 
gyorsforgalmi út aluljárójának támfalában. Az átemelő beépített névleges kapacitása: 22 l/s. 
A terület egy részét érinti az „Országos Területrendezési Tervről" szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/7. 
melléklete alapján kijelölt Országos vízminőség-védelmi terület övezete. 
 
1.11.3. Villamosenergia-ellátás 
A térség középfeszültségű elosztása két feszültségszinten történik: 

• a X. és XVIII. kerületben 10 kV-os kábelhálózaton történik az elosztás, amelynek az egyik 
táppontja a Kőbánya, a másik a Lőrinc 120/10 kV-os alállomás, 

• a XVII. kerületben a középfeszültség 20 kV, amelynek táppontja a Rákoskeresztúr 120/20 
kV-os alállomás. 

Az Újköztemető közelében található a Kőbánya 120/10 kV-os alállomás. Az alállomás a tápenergiát 
nagy kapacitású távvezetéken kapja az országos alaphálózatról megtáplált Zugló és Soroksár 
alállomások felől. Ezt az energiát továbbítja a főváros belső területei (Népliget), illetve az 
agglomeráció (Rákoskeresztúr) felé. A Kőbánya alállomás – Rákoskeresztúr között létesült 120 kV-
os légvezetékes nagyfeszültségű elosztóhálózat és biztonsági övezete érinti a tervezési területet a 
Fűz utca nyomvonalon.  
A Kőbánya alállomásból kiinduló 10 kV-os kábelhálózat biztosítja a X. és a XVIII. kerület 
villamosenergia-ellátását. 10 kV-os kábelek a Kozma utca, Sírkert utca, Maglódi út és Korányi Frigyes 
utca nyomvonalon létesültek a közelben. 
A XVII. kerületben a középfeszültségű elosztást 20 kV-os hálózat végzi. A rendszer táppontja a 
Rákoskeresztúr 120/20 kV-os alállomás. A 20 kV-os hálózat az Eszterlánc utcában 
szabadvezetékként, a Tünde utcában kábelként létesült. 
A villamos energia középfeszültségű (10, illetve 20 kV-os) hálózatai csak kis tartalékkapacitással 
rendelkeznek. 
Ez a középfeszültségű hálózat látja el villamos energiával a temető létesítményeit, illetve a 
közvilágítási hálózatot, transzformátorokon keresztül. 
 
1.11.4. Gázellátás 
A temető észak-keleti sarka mellett épült ki az országos nagynyomású gázrendszerről megtáplált és 
a fővárost ellátó nagynyomású gáz-körvezeték. Ez a vezetékszakasz Vecsés és Rákospalota felől 
szállítja a gázenergiát a XVII. kerület felőli véderdőben üzemelő gázátadó állomásba. A gázátadó 
állomásban a 25 bar nyomásról állítják elő a 6 bar nyomást. Ez az ún. nagyközépnyomású rendszer 
szállítja a gázenergiát a terhelési súlypontokban elhelyezett gáznyomás-szabályzók részére. 
A Kispesti Erőmű rekonstrukcióját a gáz-gőz körfolyamatú erőműblokkal 2004-ben kiépítették. 
Ennek a rendszernek a tüzelőanyaga nagynyomású gáz, amit a Kőbányai gázátadó állomástól 
kiépített DN 300 méretű vezetéken szállítják az erőműbe. A gázvezetéket a temetőt elkerülve az 
erdő területén építették ki. 
A nagyközépnyomású vezetékek közül a legjelentősebb a DN 400 méretű gerincvezeték, ami az 
Eszterlánc utca – Újköztemető főútja – Sírkert utca, illetve a Kozma utca – Hangár utca 
nyomvonalon épült ki. 
A Kozma utcában DN 200-as vezeték, a Jászberényi út menti ipari területek ellátására, a Meténg 
utca – Fátyolka utca – Bogáncsvirág utca – Napmátka utca – Ezüstfa utca és Tündérfürt utca 
nyomvonalon épült ki, és kapcsolódik a gázátadó állomásból kiinduló DN 160, illetve DN 250 méretű 
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vezetékekhez. Ez a rendszer látja el gázenergiával a térségben lévő ipari létesítményeket, illetve a 
lakóterületeket. 
A temető Kozma utca felőli részén még két gáznyomás-szabályzó található, amelyek a kertészet és 
a műszaki telephely ellátására létesültek. 
A temetőben lévő nyomásszabályozókból kisnyomású vezetékek biztosítják a létesítmények 
gázellátását: 

• a műszaki telephelyen a kazánházat közvetlenül megtápláló vezeték épült ki, 
• a kertészetben lévő nyomásszabályozótól kiinduló vezeték nyomvonala és mérete is 

bizonytalan, de erről történik a kertészet kazánházának, valamint a sírkőtároló épületeinek 
és a főbejárat közelében lévő virágüzlet gázellátása is. 

A főbejárat létesítményeinek gázellátását a Sírkert utcában lévő DN 200 méretű kisnyomású 
gázvezeték biztosítja. 
 
1.11.5. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 
A kerületben elérhető megújuló energiaforrásként elsősorban a napenergiát, a biomassza-biogázt 
és a geotermikus energiát lehet említeni. A tervezési területen a terület funkciójából eredően 
megújuló energiaforrás-hasznosítás nem jellemző. 
 
1.11.6. Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A kerületben található távközlési és adatátviteli hálózat a Magyar Telekom Nyrt. (korábban MATÁV 
Rt.) Pesti Távközlési Műszaki Szolgáltató Központ ellátási övezetéhez tartozik. 
A térségben lévő intézmények és lakóházak távközlési ellátását a X. kerület Kőér utcában lévő 
Kőbánya HOST nevű AXE típusú távbeszélőközpont biztosítja. 
A térség beépítési jellegéből adódóan a vizsgált területen földfeletti hálózat nincs, csak földalatti 
alépítménybe fektetett kábelhálózat található. 
A központból indított törzskábelekről nagyelosztós rendszer biztosítja az előfizetők ellátását.  
A térség jellegéből adódóan földfeletti hálózat nem jellemző, csak földalatti – a távközlési 
nyomvonalak jellemzően alépítmény hálózatként létesültek. Az alépítmény hálózatban lévő 
megszakító létesítmények törzsirányban nagy befogadóképességű aknák, míg a helyi – elosztó – 
hálózaton kisebbek, melyek szekrények. Ezen műtárgyak a kábelek behúzásához, illetve 
szereléséhez nyújtanak lehetőséget, melyekben a hálózatok elágazópontjain, a kábelek 
kötéspontjai találhatók. A különböző nyomvonalas létesítmény (elektromos, víz, gáz stb.) 
tulajdonviszonyaitól eltérően az ún. házi bekötés nem az ingatlan tulajdonosának, illetve 
kezelőjének, hanem a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona. A házi bekötés az alsó szinten elhelyezett 
tápszekrényben végződik, ahonnan egyéni felszállóvezetéken jut a csatlakozás az előfizetőig. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
Mobilhálózatok vonatkozásában a szolgáltatók hálózata megfelelő lefedettséget biztosít a tervezési 
területen és azon kívül jellemzően tetőszerkezeteken elhelyezett mobil bázisállomások 
szektorsugárzóinak köszönhetően. Az elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztését a szolgáltatók 
saját beruházásban végzik, szolgáltatásaikat a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan 
fejlesztik. 
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1.12. VÁROSI KLÍMA 

A tervezési terület városi hatás által kissé módosított síksági klímatípusba tartozik Tőkei L. (2005.) 
klímatípus beosztása szerint. A főbb időjárási jellemzőket lásd az 1.7.1. Természeti adottságok 
fejezetben. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
2.1. ÉRTÉKEK 

Épített értékek: 
• Műemléki védettségű az Izraelita temető területén található Schmidl-síremlék valamint Gries sírbolt. 
• Fővárosi helyi védettségű épület a Kozma u. 8 szám alatti egykori lóvasút-végállomás. 

 
Táji, környezeti és zöldfelületi értékek: 

• A temető(k) idős fasorai jelentenek botanikai értéket. 
• A köztemető mellett lévő beállt erdők klimatikus hatása és izoláló hatása fontos. 
• A hatalmas – többszintes – zöldfelület klímajavító hatása jelentős. 

 
Közlekedési értékek: 

• A tervezési területet érintik közúti vasút viszonylatai, amelyek kedvező eljutást biztosítanak a 
Belváros felé. 

• A Kozma utca - Sírkert út - Maglódi út, valamint a közeli Jászberényi út, Tündérfürt utca, valamint a 
Ferihegyi repülőtérre vezető út, mint főúthálózati elemek kedvező közúti kiszolgálást jelentenek a 
vizsgált terület számára. 

• A Kozma utca - Sírkert út csomópontjának körforgalmú átépítése a temető főbejáratánál jelentkező 
forgalmi konfliktusokat rendezte. A temető főbejárata kedvező kialakítású. 
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2.2. PROBLÉMÁK 

Az épített környezet problémái: 
• Területhasználati konfliktus adódik az erdőterületbe beékelődő tüdőszanatóriumi 

épületekből átalakuló többlakásos lakóterület jelenlétéből fakadóan. 
•  

 
Közlekedési problémák: 

• Az Újköztemető közlekedési kiszolgálása jelenleg is egyközpontú, a Kozma utca - Sírkert út 
csomópontjában található főbejáraton összpontosul. 

• A Kozma utca 2 x 1 forgalmi sáv széles, jelentős teher- és átmenő forgalommal, leromlott burkolattal 
rendelkezik. 

• A temető körüli közterületek egyáltalán nem, vagy csak részben épültek ki.  
• A területet érintő kötöttpályás viszonylatok pályái leromlott állapotban vannak, az utazási idő 

jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. 
• A vizsgált terület tágabb környezetében található sugárirányú útvonalak (Jászberényi út, Ferihegyi 

repülőtérre vezető út) között hiányzik egy településszerkezeti jelentőségű hálózati kapcsolat, amely 
a Külső Keleti körutat jelenti. 

 

Táji, környezeti és zöldfelületi problémák: 
• A temetőn belül a területrészek fenntartottsága egyenetlenséget mutat. A lezárt (illetve használaton 

kívüli) parcellák felől induló spontán szukcesszió keretében az invazív növényfajok térhódítása 
jelentős, ami többlet fenntartási igényeket támaszt. 

• A nagy méretek miatt a köztemető bejárhatósága, áttekinthetősége – látogatóforgalmi 
használhatósága – korlátozott. 

• A légiforgalom zajterhelése sok esetben határértéken felüli, így a temető funkcióját zavar(hat)ja. 
• Vizuális zavaró hatása van)a nagyfeszültségű elektromos távvezetéknek (kvázi „tájidegen” elem, 

további vizuális környezetterhelésnek tekinthető az egykori krematórium „rom-együttese”. 
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3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 

3.1. ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA 

3.1.1. A hatályos terv 2006. évi elfogadása óta megvalósult fejlesztések a területen 
Főbejárat előtti tér rendezése 

  
2008 2019 

 
A Kozma utcai főbejárat előtti tér rendezése megtörtént, a Kozma utca - Sírkert út - Újhegyi út 
keresztezésénél a tervezett körforgalmú csomópont megépült. Lebontásra kerültek a korábban 
igen rendezetlen képet adó virágárusító pavilonok, helyettük parkosított felületeket létesítettek.  
A tér rendezetté vált, a korábbi közlekedési konfliktusok megoldódtak. 
 

 
2008. és 2012. 

Forrás: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
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298., 300. és 301. parcella felújítása és a 297-es parcellában látogatóközpont építése 

  
2008 2019 

 
Az Újköztemető 298., 300. és 301. parcellái – az 1945 utáni magyar történelem „temetői 
emlékhelye”, ahová az 1945 és 1956 utáni törvénytelen perekben, hamis vádak alapján elítélt és 
kivégzett emberek földi maradványait temették – az elmúlt években megújításra kerültek.  
Az Újköztemető 298., 300. és 301. parcelláját 2012-ben nemzeti emlékhellyé nyilvánították a 
kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása nyomán.  
 
Helyszíni fotók: 
 

  
300. parcella 298. parcella 

  
301. parcella 298. parcella 

 
A nemzeti emlékhely megújításának második ütemében látogatóközpont épült meg, ahol az 
emlékezők megismerhetik az emlékhely és a parcellák történetét.  
Az Újköztemető 297-es parcellájába Markó Béla építész készítette a látogatóközpont terveit.  

„A hangsúly az emlékezésen van, nem az épületen. Az épületet semleges akar maradni 
ebben a környezetben, a növényzet, ami változó színeivel, formájával takarja az épületet, 
segíteni akar az összpontosításra, a körbenézésre, az emlékezésre.” 
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(Markó Béla, tervező) 
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Krematórium felszámolása 
A krematóriumot 2007. január 1-jén bezárták, szerepét a csömöri krematórium vette át.  
A krematórium épületegyüttese részben bontásra került. A megmaradó épületrészek jelenleg 
üresen állnak. Új krematóriumi funkció létesítése nem tervezett a területen. 
 
Helyszíni fotók: 
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3.2. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS SZEMPONTJAI 

 
A javaslati munkarész a tervezési területen lehetséges fejlesztéseket mutatja be. A fejlesztési 
lehetőségeket behatárolják az alábbi adottságok, amelyeket a beépítési terv kidolgozása során 
figyelembe vettünk: 

 tervezett közlekedésfejlesztési elem helybiztosítása 

A tervezési terület keleti határában jelenik meg tervezett elemként a délkelet-pesti kerületek 
összekötő út nyomvonala. 

 az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek 

A terület keleti és déli határán az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek találhatóak.  

 a kelet-nyugati irányban áthaladó 120 kV-os távvezeték  

Az Újköztemető északi, illetve a Kozma utcai izraelita temető déli határának vonalában 120 kV-os 
távvezeték biztonsági övezetén belül építési korlátozás van érvényben. 

 a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest felőli leszállási és Budapest irányú 
felszállási útvonalát 

A repülőtér leszállási és felszállási útvonala pontosan a terület felett vezet át. A repülők jelentette 
zajhatás csupán időszakosan jelentkezik, így átlagban nem jelentős a terhelés, azonban az 
alkalmankénti zajterhelés igen kedvezőtlen. 
 
 
A beépítési terven ábrázolt környezetalakítási elemek: 

A javasolt környezetalakítási elemeket a temető kialakult geometrikus térszerkezeti adottságai, 
annak továbbfejlesztési lehetősége, a bővítési terület fekvése, a meglévő-megmaradó 
létesítmények (központi ravatalozó, műszaki telephely) elhelyezkedése mellett alapvetően az új 
külső kapcsolati lehetőségek, elsősorban az úthálózat és a tömegközlekedés fejlesztési lehetőségei 
határozták meg a javaslatot. 

A feltárt problémák kiküszöbölése érdekében távlatban hat látogatóforgalmi és két gazdasági 
bejárat („A” és „B” kapu) javasolt az Újköztemető megközelítéséhez. 
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A meglévő Kozma utcai, jelenlegi főbejárat a főváros belső kerületei felől továbbra is az elsődleges 
megközelítést fogja biztosítani, előtere pedig a Sírkert utcai rávezetéssel részben megtartja 
diplomáciai felvonulási útvonal szerepét. 

A bejárat elsősorban a látogatóforgalom lebonyolítását szolgálja, mivel a műszaki telephely és a 
központi ravatalozó kiszolgálása („A” jelű kapu”) önálló gazdasági bejáratról történik. 

 

Az eddig kizárólag a Kozma utcai főbejáratot terhelő forgalmak térbeli differenciálása, valamint az 
új kapuk révén a látogatóforgalom és a parkolás decentralizálása lehetővé teszi a sírjel bemutatás, 
a virág- és kegytárgyárusítás létesítményeinek elosztását. 

A főbejárat térségének rendezettebbé tételét szolgálja egy új műszaki telephely és egyéb kiszolgáló 
építmények (pl. kisüzemi sírkőfaragás, ill. sírkőjavítás létesítményeinek) számára történő 
területbiztosítás az Ezüstfa utca mentén. 

A Korányi Frigyes erdősor mentén tervezett 2. és 3. számú kapuk a XVIII. kerület felőli oldalon 
biztosítják a temető megközelítését. 

A 2. számú kapu helykijelölését a szóróparcella közelsége indokolja, amely önmagában egy kisebb 
önálló temető forgalmát bonyolítja le éves szinten. 

 

A 3. sz. kapu a jelenlegi munkásszálló közelben nyílna, ahol korábban már volt provizórikus bejárat, 
de közbiztonsági okokból bezárták. Megnyitása és komplex funkciókkal történő kialakítása a temető 
délkeleti részének feltárása és intenzívebb hasznosítása miatt lehet szükséges. 

Mindkét új bejárat esetén a kapcsolódó közönségforgalmi építmények (fogadó-előtér, 
árusítóépületek,) a temetőkerítés hátrahúzásával a temető telkén belül javasolt, az út és a parkolók 
pedig a Korányi Frigyes erdősor mentén közterületen kerülnek kialakításra. 

A Határerdő területét csak a 3. sz. kapuhoz bevezető út érinti, amely a Vajk utca 
meghosszabbításában létesít kapcsolatot az Álmos utca és a Korányi Frigyes erdősor között. 

 

Az 5.sz. kapu az Ezüstfa utca menti bővítési terület, valamint a temető északi,  X. illetve XVII. kerület 
felé eső részének megközelítését szolgálja. 

Ugyancsak ebből az irányból - az Ezüstfa utca mentén - adódik új külső kapcsolat az újonnan javasolt 
üzemeltetési és gazdasági területek megközelítéséhez. („B” jelű gazdasági kapuk). 

 

Az ismertetett lehetséges új megnyitásokon túl az 
Ezüstfa utca mentén a nemzeti emlékhelytől északra 
eső területen is lehetőség lenne egy önálló bejárat 
megnyitására (lásd: Nemzeti Emlékhely környezetének 
a beépítési terven javasolt változattól eltérő rendezése 
rész), azonban a Beépítési tervlapon itt, a nemzeti 
emlékhelytől északra nem került ábrázolásra új 
kaputérség. A többi javasolt kapu megnyitása során 
elsődleges szempont volt a jobb elérhetőség 
biztosítása, azonban ezen a területen fontosabbnak 
tűnik megőrizni a hely eredeti pozícionálását, a hely 
szellemét.  

Nemzeti Emlékhely környezete 
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A forradalmat követő és nagyszámú áldozatot követelő kommunista megtorlás során különböző 
időpontokban temettek ide kivégzetteket, tehát a hatalmas Újköztemető bejáratától a lehető 
legtávolabb eső, ekkor még nagy felhasználatlan, elvadult területek övezte parcellát nem 
esetlegesen, hanem tervszerűen használták erre a célra.  

A 298. 300. és 301. parcellák mentén legalább tíz méter szélességben egy markáns elválasztó 
zöldsáv fenntartása javasolt a terület szeparáltságának megőrzésre. 

   
 

A temető bővítése az Ezüstfa utcával párhuzamos, jelenleg parlagon heverő, csaknem 210 méter 
széles területsáv temetőhöz történő távlati csatolásából származik. 

A növekmény jelentős része a 42536/3 helyrajzi számú, 22 ha 7574 m2 területű ingatlan 
csatolásából adódóik. Ehhez még hozzájön kb. 0,22 ha az Eszterlánc utca szabályozásának 
módosításából következően. 

Az előbbiekben említett telekalakítással az Eszterlánc utca szabályozása a temető melletti 
szakaszon a kialakult állapothoz igazodva a jelenlegi 25 m-ről 15 m-re csökken. 

A bővítés ily módon összességében mintegy 23 ha -os területet érint. 

Az Újköztemető 42536/1 hrsz. alatti területe jelenleg: 207 ha 292 m2. A ~ 23 ha-os  
bővítés után a távlati terület ~ 230 ha lesz. 
 

A külső kapcsolatok számának növelése, a különböző típusú forgalmak térbeli szétválasztása és a 
kegyeleti terület intenzívebb használata módosításokat eredményez az Újköztemető belső 
területhasználati rendszerében is. 

A korábbi tervek készítése óta megszűnt a krematórium. Javasolt a frekventált helyen kialakított 
sírkőtároló felszámolása, a kiszolgáló raktár- és irodaépületek, a köztemető területén, a bejárat 
közelében található szolgálati lakóépületek, valamint az egyéb melléképületek, melléképítmények 
bontása. 

 
A meglévő Kozma utcai műszaki telep területét tehermentesítő új műszaki telep, valamint a 
kertészet és a sírkőtárolás céljára területet jelöltünk ki a bővítési területen (Tarkarét utca - Ezüstfa 
utca sarok), valamint e mellett határoltuk le a sírkőbemutatás és a kisüzemi jellegű 
sírkőmegmunkálás, illetve - javítás lehetséges bővítési területét a Kozma utcai, ill. Sírkert utcai 
telephelyeken folyó tevékenységek decentralizálására. 

 
Az egykori krematórium (romos) építményeinek teljes elbontása és a terület szükség szerinti 
megtisztítása után a helyén díszkert létesítése javasolt. 
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Az elektromos távvezeték biztonsági övezetében gyep- és cserjeszinti növényállomány telepítendő, 
amely intenzív fenntartás mellett vizuális értékeket hordoz. 
 

A tervezési területen belül az Újköztemetőn kívül további két működő temető található. 

A Kozma utcai izraelita temető az Újköztemető mellett 1893-ban nyílt meg. Magyarország 
legnagyobb zsidó temetője jött itt létre.  

   
Kozma utcai izraelita 
temető  ravatalozója 

Forrás:https://24.hu/kultura/2016/02/25/ismeretlen-budapest-a-
felbecsulhetetlen-ertekkel-teli-pusztulo-kozma-utcai-zsido-temeto/ 

A temető ma a Budapesti Zsidó Hitközség gondozásában működik, ami a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége tagja. 1927-ben választották le a Kozma utca menti izraelita temetőt az 
Újköztemetőtől, melynek északi fele a  Gránátos (Csucsor) utcai izraelita temető az ortodox 
izraeliták számára került átadásra. 

A Gránátos (Csucsor) utcai izraelita temető Budapest egyetlen működő orthodox izraelita temetője. 
1995-ben a temető bejárata előtt 28-as villamos végállomását felszámolták, a temető előtti 
területet sűrű növényzet nőtte be. Bejárata a Gránátos utca ezen szakaszáról nyíló egyetlen, rövid 
zsákutca, a Csucsor utca végén van.  

   
Gránátos utcai izraelita temető 

ravatalozója 
Gránátos utcai izraelita temető Csucsor utca 

A temetőt kerítés veszi körül, bejáratánál a sárgára festett háromosztatú ravatalozó áll. A temető 
legfőbb érdekessége, hogy a temetkezési hagyományok szerint a sírokat nem lehet lefedni, 
befedésük kizárólag neves személyek esetében lehetséges, egy sátortetőhöz hasonlító 
megoldással. Jelenleg a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség gondozásában áll, 
akik a Mazsihisztől vették át a feladatot 2012-es önállósodásuk után (Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1n%C3%A1tos_utcai_izraelita_temet%C5%91). A temető 
tulajdonosa a tulajdoni lap szerint a Budapesti Izraelita hitközség. 

 

Mindkét izraelita temető területe kialakult állapotként lett figyelembe véve, településrendezés 
témakörben fejlesztési javaslatok nem érintik a területet, azonban a kialakult területhasználat 
alapján a telekhatárok rendezése szükséges. 
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Nemzeti Emlékhely környezetének a beépítési terven javasolt változattól eltérő rendezése (NE: 298; 
300; 301. parcella) 

Itt reprezentatív területek kialakítása lehetséges és esetleg önálló bejárat, valamint 
megemlékezések tartására alkalmas területrészek létesítése. A terület kialakítása és felszereltsége 
díszburkolat, bútorzat, világítótestek, vízarchitektúra, térplasztikák, egyedi növénytelepítés, 
mindez a kiemelt funkciót szolgálja. A területrész rendezési javaslatát négy változatban mutatjuk 
be. 

  
 

bővítési terület és a kiemelt parcellák térségének rendezése 1. és 2. változat 
 

  
bővítési terület és a kiemelt parcellák térségének rendezése 3. és 4. változat 

 
A bővítési terület és a Nemzeti Emlékhely környezetének kialakítását, a bővítési területen a 
parcellaosztást és az üzemi terület konkrét elrendezését az alátámasztó fejezet jeleníti meg, a 
jóváhagyandó munkarész – az építési szabályzat és annak melléklete, a szabályozási tervlap – nem 
tartalmazza. A jelenleg meglévő parcellák is csak tájékoztató elemként szerepelnek. 
 
Időről időre felvetődő – településrendezési, üzemeltetési – kérdés a temetővel kapcsolatban a nagy 
méretű összefüggő terület problematikája, illetve a temetőterület esetleges megosztása. 
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Az Újköztemető területe üzemeltetési okok és a megközelíthetőség miatt hosszú távon több 
szektorra osztva is kialakítható.  
A területi megosztás új bejáratok létesítését (és üzemeltetését) igényli, valamint átgondolandó az 
is, hogy szükséges-e a kiszolgáló-infrastruktúra elemei közül valamelyiket megépíteni a kialakításra 
kerülő temetőrészben, illetve azt működtetni. 
 
E gondolat keretében szükséges egy közösen (vagy akár megosztva) működtethető központi és 
háttér-infrastruktúra terület létrehozása is. E célból javasolt (úgy, mint az egyben működtetett 
temető esetén is) az Ezüstfa utca menti bővítési terület, mely a temető „közönségforgalmi” 
részének érintése (zavarása) nélkül is megközelíthető. 
 
Megoldandó feladatok esetleges megosztás/telekosztás esetén a kialakuló temetőrészekben: 

 A kialakításra kerülő temető-részek vizuális-fizikai és üzemeltetési elválasztásának 
megoldási lehetőségei: 

a) kerítés – csak jelképes, legfeljebb 0,5 m magas, vagy poller sor, a 
parcellahatárokon, a közöttük lévő utak szabadon hagyandók, vagy 

b) a határvonalon a jellemző „sarokpontokon” jelzőtábla (temető-rész 
„név”/parcellaszám), legfeljebb 1,0 m magasan; 

 Porta és bejárati fogadótér kialakítása részterületenként; 

 Temető-üzemeltetési épületek elhelyezése részterületenként (ami a mai meglévő 
létesítményekkel megoldható, azt nem szükséges „duplikálni”); 
 

 Parkolóhelyek létesítése a temetőrészek bejáratai közelében (lehetőleg lezárt, illetve 
használaton kívüli parcellákon, vagy a kerítés mentén); 

 A közműhálózat szükség szerinti kiegészítése és a meglévők felújítása, a hálózat 
szétválasztása a felosztáshoz igazítva (ellátás, üzemeltetési – adminisztratív szempontból); 
 

Amennyiben az Újköztemető területi megosztásra igény jelentkezne – elvi szinten – négy javaslat-
változatot mutatunk be az alábbi ábrákon: 

 

 
önállóan működtethető temető-részekre osztás 1. változat 
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Felosztás: Nemzeti Emlékhely és szűkebb környezete, valamint 3 új temető-rész 
 

 
önállóan működtethető temető-részekre osztás 2. változat 

Felosztás: Nemzeti Emlékhely és környezete, valamint 2 új temető-rész 
 

 
önállóan működtethető temető-részekre osztás 3. változat 

Felosztás: Nemzeti Emlékhely és bővített környezete, valamint 2 új temető-rész 
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önállóan működtethető temető-részekre osztás 4. változat 

Felosztás: Nemzeti Emlékhely és bővített környezete, valamint 3 új temető-rész 
 
A jelenlegi kiszolgáló (épített) infrastruktúra kapacitása megfelelő a teljes terület (illetve 
esetlegesen) részterületek) működtetéséhez.  
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4. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OKOZTA VÁLTOZÁSOK 
 

4.1. AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI HÁTTÉR 

Az új kerületi építési szabályzat általános célja, hogy illeszkedjen a megváltozott jogszabályi 
környezethez. Megfeleljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
kormányrendelet (OTÉK) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (Trk.) rendelkezéseinek. A Trk., az Étv. 
és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai alapján a településrendezés 
háttere jelentősen megváltozott.  

Kerületi terveszközként Budapest főváros településszerkezeti tervének (továbbiakban TSZT 2017) 
és a Fővárosi rendezési szabályzatnak (továbbiakban FRSZ) is meg kell felelnie.  

A TSZT 2017 (1651/2017. (XII. 6.) Főv. kgy. határozat) és az FRSZ (5/2015. (II. 16.) Főv. kgy. rendelet) 
elfogadásával hatályát vesztette a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet, a Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet, és a Budapest Településszerkezeti terve, a Budapest Városrendezési és Építési 
Keretszabályzat, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv, illetve a Kerületi Szabályozási Tervek, 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követelményekről szóló 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet, amelyek a hatályos kerületi terveszközöknek az alapját 
képezték.  

 A településkép védelméről szóló törvény 14. § (2) bekezdése alapján a kerületi építési 
szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi 
védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi 
véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről 
szóló önkormányzati rendeletet 2017. december 31-ig lehetett alkalmazni. A (3) 
bekezdés alapján új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet 
meghatározni, így az új KÉSZ nem tartalmazhat ilyen típusú előírásokat. 

 

4.2. JELEN KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A HATÁLYOS KVSZ VISZONYA 

A jogszabályi háttér változása magában hordozza a kerületi terveszközök rendszerének változását 
is. Mivel a korábbi fővárosi településrendezési eszközökre épült kerületi szabályozási terv, vagy a 
KVSZ 2019. december 31-ig még alkalmazható a Trk. 45. (1) bekezdése alapján, 2019. december 31-
ig az „új típusú tervek” és a korábbiak párhuzamosan lehetnek hatályban. 

A párhuzamosság csak időben értendő, a területi hatályt illetően nem lehet átfedés. Jelen „új 
típusú” kerületi építési szabályzat (KÉSZ) jóváhagyásával a területen jelenleg hatályban lévő 
TRT/X/079 nyilvántartási számú, 1/2006. (I. 20.) önk. rendelettel jóváhagyott, Budapest X., 
Újköztemető és környéke Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének hatályon kívül helyezése 
szükséges. Továbbá a 22/2013. (V. 22.) önk. rendelettel jóváhagyott, Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) területi 
hatályának módosítása is szükséges, mivel a temető és a kerület közigazgatási határa közötti 
véderdő sáv területéről a KVSZ rendelkezik. 
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4.3. JELEN KÉSZ TERVEZETT FELÉPÍTÉSE, STRUKTÚRÁJA 

A helyi építési szabályzat fogalmát és tartalmi elvárásait a Trk. 11.- 13. §-a, a főváros területére 
vonatkozó eltérő rendelkezéseket a kerületi építési szabályzatra vonatkozóan a 20. § tartalmazza. 
A KÉSZ részletes tartalmi követelményeit a Trk. 5. melléklete tartalmazza, figyelemmel a 13. § (3) 
bekezdésben foglaltakra. A Trk. 5. melléklete alapján a KÉSZ rendeletének struktúrája az alábbiak 
szerint javasolt: 
 

Trk. 5. melléklet - kivonat Javasolt KÉSZ struktúra 
„1. RENDELET 
1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1.1.1. Általános előírások 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Általános előírások 
Telekalakítás 

1.1.2. Közterület alakításra vonatkozó előírások Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírás  
1.1.3. Az épített környezet és a településkép alakítására 
vonatkozó előírások 

 

1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó 
előírások 

A természet és környezeti elemek védelme 

1.1.5. Környezetvédelmi előírások  
1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások A személygépjárművek tárolása 
1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos 

előírások (tilalmak, telekalakítás, 
településrendezési kötelezések,  
közterület-alakítás) 

A tehergépjárművek tárolása 
Kerékpárok tárolása 
A magánút 
Ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálása 

1.1.8. Közművek előírásai A közművek 
1.1.9. Építés általános szabályai Az építés általános szabályai 
1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ÉS ÖV  
ELŐÍRÁSOK 
Temető (K-T) 

1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai” I. rendű főutak területe (KÖu-2) 
II. rendű főutak területe (KÖu-3) 
Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk) 
Védelmi erdőterület (Ev) 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 
KÉSZ tervezett mellékletei az alábbiak: 

1. melléklet – Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei 
2. melléklet – Szabályozási terv – Szabályozási elemek, Védelem, korlátozás, kötelezettség 

elemei (1:2000 méretaránnyal) 
3. melléklet KVSZ módosított övezeti tervlapja 
4. melléklet KVSZ módosított védelmi korlátozási tervlapja 
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4.4. A TEMETŐKRE VONATKOZÓ RELEVÁNS JOGSZABÁLYOK 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. (mód.: 2019. évi XXXVI. törvény)  
„3. § E törvény alkalmazásában 
a) *  temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, 
építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, 
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 
létesítettek és használnak, vagy használtak; 
b) *  köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 
tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával 
kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;   
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, 
történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak 
eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál; 
e) *  nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság *  által annak 
minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti 
emlékhely, temetési helyek összessége;   
f) *  hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 
honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a 
teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban 
kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető 
(temetőrész), temetési hely;   
g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla;” 
„8. § (1) *  A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. A települési 
(a fővárosban a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzat tervezetének a 
vallási közösségek tulajdonában lévő temetőre vonatkozó beépítési előírásaival kapcsolatban kikéri az 
érintett vallási közösség véleményét.   
(2) *  A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei 
építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön 
jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. 
(3) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a települési önkormányzat 
(fővárosban a fővárosi önkormányzat) gondoskodik. 
9. § (1) A temető létesítése során a temetőtulajdonos 

a) utat, 
b) ravatalozót, 
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, 
e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását, 
f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, 
g)  az utak sorfásítását, 
h) hulladéktárolót 
a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.” 

37. § (1) Hamvasztóüzemi építményt létesíteni vagy átalakítani, felújítani a helyi építési szabályzatnak 
megfelelően és építési engedély birtokában lehet.   
 

A temetőkről és temetkezésről szóló 145/1999. Korm. rend. (módosult 2018. 01. 01. hatállyal) 
A temető, temetkezési emlékhely 
„1. § (1)  Koporsós földbetemetés céljára temetőt vagy temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban együtt: 
temető) létesíteni vagy bővíteni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint 
alatt 2,5 méternél igazolhatóan nem emelkedik magasabbra.   
(2)  Új temetőt létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban - a (3) bekezdésben 
meghatározott szempontok figyelembevételével - kijelölt helyen lehet. 
(3)  A helykijelölés során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy 
beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is. 
(5)   Új vagy újra megnyitott temető telekhatárán a helyi építési szabályzat a helyi sajátosságok 
figyelembevételével fásított terület kialakítását írhatja elő. 
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2. § (1) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell 
őrizni kert jellegét. 
(2) A köztemető létesítésénél, bővítésénél, sírhelytábla (parcella) újra betemetésénél a temetési helyek a 
temető (temetőrész) területének legfeljebb 65%-át foglalhatják el. 
(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a 
közlekedést.” 
A temető létesítményei 
„3. § (1) A temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak gépjárművel is 
járhatóknak kell lennie. Gépjármű várakozó helyet külön jogszabály szerint kell biztosítani. 
(2) Új temető létesítésénél vagy meglévő temető bővítésénél az akadálymentes közlekedésről gondoskodni 
kell. 
(3) A temető bekerítésének vagy élő sövénnyel való lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat 
határozza meg. Ha a temetőt tömör vagy áttört kerítéssel határolják, mellette - a kerítés külső vagy belső 
oldalán - cserje, illetőleg fa ültetvényt kell telepíteni. Ha a kerítés urna elhelyezését is szolgálja a cserje vagy 
fatelepítést úgy kell elvégezni, hogy az urnahelyek megközelítését ne akadályozza. 
12. § (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is temethető.   
(2)  Az urnafülke föld feletti építményből, az urnasírbolt terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint 
alatti vagy feletti építményből álló, hamvakat tartalmazó, urnák elhelyezésére épített temetési hely. Az 
urnafülke magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. Urnasírbolt az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
kormányrendeletben meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető. 
13. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.   
(2) *  A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, 
magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. 
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az 
elhelyezés előtt be kell mutatni.” 
 
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. 
rendelet 
3. § E Rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő - akár koporsós, akár hamvasztásos 
eltemetést biztosító - temetési hely, melyet Budapest Főváros Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az 
állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosít; 
8. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak; 
9. szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely; 
10. szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő 
szórásáért fizetendő díj; 
15. temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a 
Közszolgáltató készít elő és a Fővárosi Közgyűlés hagy jóvá, és amely 10 éves időszakra bemutatja a 
temetési helyszükségletet, a temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának becsült költségeit és 
tervezett finanszírozását, vázolja továbbá a lezárt (lezárandó) köztemetők kiürítésének, újranyitásának, 
bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának 
módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket; 
 
3. A köztemetők infrastruktúrája 
4. § (2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére. 
(4) A köztemetők területén belül a személygépkocsik részére a Közszolgáltató várakozóhelyet köteles 
biztosítani. 
 
7. § Temetési helyek a köztemetőkben - Ttv.-ben meghatározottakon túl - a következők lehetnek: 
a) koporsós temetésnél díszsírhely; 
b) hamvasztásos temetésnél: 
ba) szóróparcella; vagy 
bb) díszsírhely. 
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A TEMETŐKRE (IS) VONATKOZÓ TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK: 
 
- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  
 

 A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása 
4. *  Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri 

Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella és 
a Kisfogház Emlékhely  

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem 
nyilvánított temetési helyeket 
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10.A  
Kisfogház Emlékhely által felölelt terület 
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55. 

 
- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
 
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény  
 
-A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
 
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Korm. rend. 
(OTÉK) 
 
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. Korm. rend. 
 
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. Korm. rend. 
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5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
5.2.1. A területfelhasználási egységek és azoknak kerületi terveszközben való megfeleltetése 

 

A tervezési területen a TSZT 2017 által 
meghatározott területfelhasználási 
egységeknek megfelelő  

o K-T jelű, különleges, beépítésre szánt 
temető terület építési övezet,  

o Ev jelű védelmi erdőterület és KÖu-
2, KÖu-3 jelű I. és II. rendű főutak 
területe beépítésre nem szánt 
övezetek  

kerültek kijelölésre. 

Területfelhasználási tervlap kivonat,  
Forrás: TSZT 2017 

 

 

− Javasolt K-T építési övezetek: 
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Újköztemető - K-T/1 
 

Hatályos rendelkezések/paraméterek Javasolt rendelkezések/paraméterek 
„Az Újköztemető teljes területe, a bővítési 
területtel együtt (az FSZKT-ben a különleges 
városüzemeltetési területek keretövezeten belül 
temetői terület kategóriába sorolt terület egésze) 
a KV-TE-X/1-jelű építési övezetbe tartozik. 

Az építési övezetben az épületek, építmények 
szabadonálló beépítéssel, max. 10 %-os beépítési 
mértékig, legfeljebb 0,1 m2/m2 szintterületi 
mutatóval, max. 10 m-es építménymagassággal 
létesülhetnek, oly módon, hogy a zöldfelületi 
arány a temető területén legalább 50 % legyen.” 

A K-T/1 építési övezetben: 
- kialakítható legkisebb telekméret: 

200.000m2, nemzeti emlékhely 
kialakítása esetén: 50.000m2 

- a beépítés javasolt módja: szabadonálló 
- a beépítés megengedett legnagyobb 

mértéke: 10%, 
- általános szintterületi mutató 

legnagyobb mértéke: 0,1 m2/m2, 

- a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 10 méter, 

- a zöldfelület kötelező legkisebb 
(javasolt) mértéke 50%..  

 
Építési övezet jele KV-TE/1 

- Beépítési mód: szabadonálló 
- Az építési telek kialakítható: 

- legkisebb területe: 200.000 m2 
- legnagyobb beépítettsége 

- térszínen: 10%, 
- térszín alatt: 10 %, 

- legkisebb zöldfelülete: 50 %, 
- legnagyobb szintterületi mutató: 

0,1 m2/telek m2 
- építménymagasság 

- legalább: 3m 
- legfeljebb: 10m 

Kripták, valamint épületek elhelyezését, az 
épületek-építmények méreteit a funkcionális 
igények határozzák meg, korlátozás 
meghatározása nem tervezett. 
 
Sírjelek, kripták, urnafalak és urnasírok 
méretezése: 

o sírjelek magassága legfeljebb 1,75 m 
amennyiben a temetőszabályzat 
másképp nem rendelkezik, 

o sírboltok, urnasírboltok alapterülete 
legfeljebb bruttó 60,0 m2, magassága 
legfeljebb 3,5 m, 

o urnasírok magassága legfeljebb 2,0 m, 

o urnafalak magassága legfeljebb 2,0 m 
lehet. 
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Kozma utcai izraelita temető – K-T/2 
 

Hatályos rendelkezések/paraméterek Javasolt rendelkezések/paraméterek 
„A koporsó elhelyezésére alkalmas sírbolt 
(kripta) felépítményének alapterülete 
legfeljebb 15 m2, magassága legfeljebb 3 
méter lehet. Az egyes sírboltépítmények 
(kripták) között legalább 2 méter távolságot 
szabadon kell hagyni.” 
„Urnafal csak utcai kerítésként, legfeljebb 2,5 
méter magassággal létesíthető.” 
„A sírhelyek zöldfelületei a legkisebb 
zöldfelület mértékébe nem számíthatók be.” 
„Működő temetőt a telekhatárok mentén 
látványzáró kerítéssel vagy háromszintes 
növénysávval kell lehatárolni. A fásított 
védősávban közösségi kegyeleti hely, kegyeleti 
létesítmény helyezhető el.” 

A K-T/2 építési övezetben: 
- Beépítési mód: szabadonálló 
- Az építési telek kialakítható: 

- legkisebb területe: 500.000 m2 
- legnagyobb beépítettsége 

- térszínen: 10%, 
- térszín alatt: 10 %, 

- legkisebb zöldfelülete: 40 %, 
- legnagyobb szintterületi mutató: 

0,1 m2/telek m2 
- épületmagasság 

- legalább: - 
- legfeljebb: 10m 

Építési övezet jele KV-TE/1 
- Beépítési mód: szabadonálló 
- Az építési telek kialakítható: 

- legkisebb területe: 500.000 m2 
- legnagyobb beépítettsége 

- térszínen: 10%, 
- térszín alatt: 10 %, 

- legkisebb zöldfelülete: 40 %, 
- legnagyobb szintterületi mutató: 

0,1 m2/telek m2 
- építménymagasság 

- legalább: 3m 
- legfeljebb: 10m 

Kripták, valamint épületek elhelyezését, az 
épületek-építmények méreteit a funkcionális 
igények határozzák meg, korlátozás 
meghatározása nem tervezett. 
 
Sírjelek, kripták, urnafalak és urnasírok 
méretezése: 

o sírjelek magassága legfeljebb 1,75 m 
amennyiben a temetőszabályzat 
másképp nem rendelkezik, 

o sírboltok, urnasírboltok alapterülete 
legfeljebb bruttó 20,0 m2, magassága 
legfeljebb 3,0 m, 

o urnasírok magassága legfeljebb 2,0 m, 

o urnafalak magassága legfeljebb 2,0 m 
lehet. 

 

 

 A K/T építési övezetben javasolt általános 
előírás: 

- Működő temetőt a telekhatárok 
mentén kerítéssel vagy háromszintes 
növénysávval kell lehatárolni. A fásított 
védősávban közösségi kegyeleti hely, 
kegyeleti létesítmény helyezhető el. 
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Gránátos (Csucsor) utcai orthodox izraelita temető – K-T/3 
 

Hatályos rendelkezések/paraméterek Javasolt rendelkezések/paraméterek 
„A koporsó elhelyezésére alkalmas sírbolt 
(kripta) felépítményének alapterülete 
legfeljebb 15 m2, magassága legfeljebb 3 
méter lehet. Az egyes sírboltépítmények 
(kripták) között legalább 2 méter távolságot 
szabadon kell hagyni.” 
„Urnafal csak utcai kerítésként, legfeljebb 2,5 
méter magassággal létesíthető.” 
„A sírhelyek zöldfelületei a legkisebb 
zöldfelület mértékébe nem számíthatók be.” 
„Működő temetőt a telekhatárok mentén 
látványzáró kerítéssel vagy háromszintes 
növénysávval kell lehatárolni. A fásított 
védősávban közösségi kegyeleti hely, kegyeleti 
létesítmény helyezhető el.” 

A K-T/3 építési övezetben: 
- Beépítési mód: szabadonálló 
- Az építési telek kialakítható: 

- legkisebb területe: 30.000 m2 
- legnagyobb beépítettsége 

- térszínen: 10%, 
- térszín alatt: 10 %, 

- legkisebb zöldfelülete: 40 %, 
- legnagyobb szintterületi mutató: 

0,1 m2/telek m2 
- épületmagasság 

- legalább: - 
- legfeljebb: 7,5m 

Építési övezet jele KV-TE/2 
- Beépítési mód: szabadonálló 
- Az építési telek kialakítható: 

- legkisebb területe: 30.000 m2 
- legnagyobb beépítettsége 

- térszínen: 10%, 
- térszín alatt: 10 %, 

- legkisebb zöldfelülete: 40 %, 
- legnagyobb szintterületi mutató: 

0,1 m2/telek m2 
- építménymagasság 

- legalább: 3m 
- legfeljebb: 7,5m 

Sírjelek, kripták: 
o sírjelek magassága legfeljebb 1,75 m 

amennyiben a temetőszabályzat 
másképp nem rendelkezik, 

o sírboltok, urnasírboltok alapterülete 
legfeljebb bruttó 20,0 m2, magassága 
legfeljebb 3,0 m, 

 
 
A temető-üzemeltetés különleges területeit: 
- katonai / hősi parcella, 
- díszsírhelyek parcellája, 
- gyermek parcella, 
- közköltséges parcella, 
- szociális parcella, 
- exhumáltak, áthelyezettek parcellája, 
- maradványok parcellája, 
- szóróparcella 
- távollevők emlékhelye, 
- hulladékkezelés területe 
a temetőszabályzatban (melyet a BTI készít) lehet meghatározni, így a KÉSZ nem tartalmazza. 
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Az egyes parcellákon alkalmazható sírhelyképzési módok meghatározása a temetőszabályzatban 
lehetséges, kivétel a Nemzeti Emlékhely minősítésű terület (NÖRI közösen meghatározva). 
 
 

A temetőben elhelyezhető építmények: KÉSZ-ben javasolt gyűjtőfogalmak: 

- kegyeleti-hitéleti épület (kápolna, templom), 
- harangláb 
- ravatalozó (benne halotthűtő és boncterem, 
technikai helyiségek), 

 egyházi és világi kegyeleti 
épületek 

- csontház (osszárium), 
- halotthűtő és boncterem, technikai helyiségek 

 temetkezés egyéb építményei, 

- temetési-kegyeleti eszköz bemutató, 
- virág pavilon 

 virág és egyéb temetkezési, 
kegyeleti kellékek árusításához 
szükséges építmények, 

- portaépület, 
- üzemeltetői szociális épület (öltöző, mosdó, 
étkező, melegedő, raktár, gépészet), 
- üzemeltetői műhely és munkagép-, illetve 
járműtároló, 
- látogatói mosdóblokk, 
- hulladékfajtáknak megfelelő tárolók, 
- tűzveszélyes-anyag (gázok, üzemanyag) tárolók, 
- növényvédő-szerek tárolója (ez elhelyezhető az 
iroda-, illetve szociális épületben, műhelyben is) 

 a fő rendeltetést kiszolgáló 
egyéb építmények 

- temetőiroda (közönségszolgálat, adminisztráció, 
belső tervezés, időszakos urnatároló, mosdó, raktár, 
gépészet), 

 iroda 

 
 

5.2.2. Javasolt rendelkezések 

A rendelet hatálya Budapest, X. kerület, Újköztemető és környéke: Kozma utca, 42528/6 hrsz.-ú 
közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét 
utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca, Régivám utca, Tünde utca és Álmos utca által 
határolt területre terjed ki (a továbbiakban: a Terület). 

 

Értelmező rendelkezések 

− általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés 
számára felhasználható érték; 

− parkolási szintterületi mutató: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és 
annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható érték; 

− szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, 
amely az általános és parkolási szintterületi mutató értékből adódik össze. 

− feltételhez kötött szabályozási vonal: Olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett 
közterület tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet 
végrehajtani. 
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− fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan 
bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt 
térrész; 

− környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység: olyan gazdasági 
tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, valamint környezeti 
hatásvizsgálat elvégzéséhez nem kötött; 

 
Telekalakítás 

− Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki. 

− A sajátos építményfajta számára az építési övezeti, övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag 
szükséges méretű telek alakítható ki. 

− A telekalakítások ütemezetten is végrehajthatók. 

 

Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások 

− Legalább 14 méter szabályozási szélességű közúthálózati elem, illetve közforgalom számára 
megnyitott út létesítése, vagy teljes keresztmetszetet érintő felújítása esetén kétoldali, 
legalább 2-2 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő a fák életterének 
biztosításával. 

− Fasortelepítésnél és -kiegészítésnél várostűrő, útsorfa minőségű fa ültetendő, a faegyed 
életterének közműmentes biztosítása mellett. Az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat 
kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.  

− A parkolófelület árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 várakozóhely után 
egy nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa 
telepítésével kell megoldani fánként legalább 4 m2 termőföldterület biztosításával. 

 

A természet és környezeti elemek védelme 

− A szabályozási terven „Megtartandó fa/facsoport/fasor” jellel jelölt területen fa – csak 
részletes dendrológiai vizsgálat alapján – kizárólag: 

o élet-, és balesetvédelmi, valamint növény-egészségügyi okokból, 

o inváziós fajú fa esetén, vagy 

o a növényállomány megújítása céljából vágható ki.  

− A szabályozási terven „Megtartandó facsoport” jellel jelölt területen kizárólag műtárgy, 
illetve burkolat létesíthető úgy, hogy az a jelölt terület legfeljebb 20%-át foglalja el. 

− A Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező 
hulladék gyűjtése, illetve átmeneti tárolása kivételével hulladékgazdálkodási tevékenység 
nem végezhető. 

− A talaj és a talajvíz védelme érdekében a 20 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű 
parkolókat szilárd burkolattal kell ellátni. A burkolt területekről elfolyó, szénhidrogén-
származékokkal szennyezett csapadékvizet olaj-és hordalékfogó műtárgyon keresztül kell a 
csatornába vezetni. 

− Az Ezüstfa utca mentén tervezett, a temetési funkciót kiszolgáló egyéb építmények, 
telephelyek területét legalább 20 m széles izoláló zöldsávval kell lehatárolni a parcellák 
felőli oldalon, többszintes növénytelepítéssel, zajárnyékolást szolgáló földművel 
kombinálva. 
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A személygépjárművek tárolása 

− Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlet személygépjármű-
elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő várakozóhely-mennyiség megtartása 
mellett. 

− Felszíni gépjármű-várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe. Gépjármű-
várakozóhely csak olaj- és hordalékfogó létesítésével alakítható ki. 

− Emelőszerkezetes parkolóberendezés nem telepíthető. 

 

A tehergépjárművek tárolása 

− Építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a szükséges 
tehergépjármű-várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell kialakítani. 

− Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlet tehergépjármű-
elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő várakozóhely-mennyiség megtartása 
mellett. 

 

Kerékpárok tárolása 

− Az építési övezetek területén a rendeltetési egységeket úgy kell tekinteni, hogy ott 
rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani. 

 
A magánút 

− A Területen magánút kizárólag közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki. 

− A közforgalom elől el nem zárt magánút kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati 
szerepet tölthet be, és közterülethez vagy közforgalom elől el nem zárt magánúthoz kell 
csatlakoznia. 

− A 30 méternél hosszabb, közforgalom elől el nem zárt magánút zsákutcaként történő 
kialakítása esetén a zsákutca végén a tehergépjárművek számára visszafordulási 
lehetőséget kell kialakítani. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250 
méter lehet. 

− A közforgalom elől el nem zárt magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon 
építményt elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne. A magánút felőli építési 
határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek minősül. 

− A közforgalom elől el nem zárt magánutat legalább az alábbi szélességgel kell kialakítani: 

o kiszolgálóút hálózati szerep esetén legalább 16 méter, 

o gyalogút esetén legalább 8 méter. 

 
Az ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálása 

− Építési telek közúti vagy közforgalom elől el nem zárt magánúti kapcsolatát a rendszeres 
forgalom számára a minimálisan szükséges ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak 
szerint: 

o személygépjárművek esetén 500 férőhely parkolókapacitásig egy közös ki- és 
bejárat elegendő, és 
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o rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a tehergépjárművek 
forgalma számára önálló ki-bejárat létesíthető. 

− A temetőhöz vezető útnak és a parcellákat összefogó úthálózatnak gépjárművel is 
járhatóknak kell lennie.  

 
A légiközlekedéshez kapcsolódó építményekre vonatkozó előírások 

− A Területen helikopter-leszállóhely nem létesíthető. 

 
A közművek 

− Épületet elhelyezni kizárólag teljes közművesítettség esetén lehet. 

− Közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait úgy kell 
elbontani, hogy a bontási munkálatok ne veszélyeztessék a meglévő faállományt. A bontási 
munkálatok után a területet helyre kell állítani. 

− Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető. 

− A szennyvíz szikkasztása nem megengedett. 

− A szabályozási tervben jelölt „Jelentős változással érintett terület” területén épület 
létesítése esetén a többletcsapadékvíz csak késleltetett módon vezethető a csatornába. 

− A transzformátort térszint alatt vagy egyéb rendeltetést is tartalmazó épületben kell 
elhelyezni. 

− Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető. 

 

Az építés általános szabályai 

− Az oldalkert legkisebb mérete legalább 5 méter. 

− A melléképítmények közül a Területen 

o közmű-becsatlakozási műtárgy, 

o hulladéktartály-tároló, 

o kerti építmény, valamint 

o zászlótartó oszlop helyezhető el. 

− A kerti építmény legmagasabb pontja az 5 métert nem haladhatja meg. 

 
Az üzemanyagtöltő állomás 

− A területen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. 

− Elektromos töltőpont a közlekedési célú közterületeken létesíthető. 

 

Temető (K-T) 

− A K-T építési övezet területe elsősorban temető, temetkezési emlékhely, sírkert 
kialakítására, valamint halotthamvasztó elhelyezésére szolgál, ahol a rendeltetésnek 
megfelelő kiegészítő és kiszolgáló rendeltetés is elhelyezhető. 

− A K-T építési övezetben kizárólag 

o egyházi és világi kegyeleti épületek, 

o temetkezés egyéb építményei, 
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o virág és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges építmények, 

o a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb építmények és 

o iroda helyezhető el. 

− Az építési övezetben huzamos emberi tartózkodásra alkalmas önálló rendeltetési egységet 
vagy helyiséget létesíteni, - a temető működtetésével, őrzésével, fenntartásával összefüggő 
tevékenységet szolgáló épület helyiségei kivételével – nem szabad. 

− Termelő-üzemi tevékenységet szolgáló épület, kegyeleti funkciót zavaró építmény az 
építési övezetben nem helyezhető el. 

− Működő temetőt a telekhatárok mentén kerítéssel vagy háromszintes növénysávval kell 
lehatárolni. A fásított védősávban közösségi kegyeleti hely, kegyeleti létesítmény 
helyezhető el. 

− A szabályozási tervlapon feltüntetett parcellán belül 200 m2-ként legalább 1 db lombhullató 
fa ültetendő. 

− A K-T építési övezetek javasolt határértékei: 
Építési  
övezet  

jele 

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület 
(m2) 

Beépítési  
mód 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke 
(%) 

Épületmagasság 
(m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 
(%) 

Szintterületi mutató 
megengedett 

legnagyobb mértéke 
(m2/m2 ) 

Legkisebb Legnagyobb Általános Parkolásra 
fordítható 

K-T/1 200.000* szabadonálló 10 - 10 50 10 0,1 - 

K-T/2 500.000 szabadonálló 10 - 10 40 10 0,1 - 

K-T/3 30.000 szabadonálló 10 - 7,5 40 10 0,1 - 
* Nemzeti emlékhely részére történő telekalakítás esetén 50.000 m2 
 

− Sírjelek, sírboltok, urnasírok, urnafalak méretezése: 

 K-T/1 építési övezetben: 

o sírjelek magassága legfeljebb 1,75 m amennyiben a temetőszabályzat másképp 
nem rendelkezik, 

o sírboltok, urnasírboltok alapterülete legfeljebb bruttó 60,0 m2, magassága 
legfeljebb 3,5 m, 

o urnasírok magassága legfeljebb 2,0 m, 

o urnafalak magassága legfeljebb 2,0 m lehet. 

 K-T/2 és K-T/3 építési övezetben: 

o sírjelek magassága legfeljebb 1,75 m amennyiben a temetőszabályzat másképp 
nem rendelkezik, 

o sírboltok alapterülete legfeljebb bruttó 20,0 m2, magassága legfeljebb 3,0 m. 

 
I. rendű főutak területe (KÖu-2) 

− A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, 
befogadóig kiépített csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és 
gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény és zöldfelületi elem 
elhelyezésére szolgál. 

− A főútvonalat legalább kétszer két sávos keresztmetszettel kell kialakítani. 
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− Az övezet területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali 
irányhelyes kerékpársávként létesíthető. 

− Az övezet területén gépjármű-várakozóhely csak szervizútról megközelíthetően vagy önálló 
parkolási létesítményként valósítható meg. 

− Az övezet területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozás kivételével – nem 
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom. 

− Az övezet területén épület nem helyezhető el. 

 

II. rendű főutak területe (KÖu-3) 

− A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, 
csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-
elem, közúti-vasúti pálya, közmű és hírközlési építmény és zöldfelületi elem elhelyezésére 
szolgál. 

− Az övezet területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali 
irányhelyes kerékpársávként létesíthető. 

− Az övezet területén gépjármű-várakozóhely csak szervizútról megközelíthetően vagy önálló 
parkolási létesítményként valósítható meg. 

− Az övezet területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozás kivételével – nem 
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom. 

− Az övezet területén épület – kioszk kivételével – nem helyezhető el. 

 
Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk) 

− A Kt-Kk övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak, 
a kiszolgáló és lakóutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, 
valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési 
építmény és zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál. 

− Az övezet területén épület nem helyezhető el. 

 
Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy) 

− A Kt-Kgy övezet területe önálló gyalogos- és kerékpárosinfrastruktúra-elemek 
elhelyezésére, ezek műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint zöldfelületi elem, 
közmű és hírközlési építmény elhelyezésére szolgál. 

− Az övezet területén épület nem helyezhető el. 

 

Védelmi erdőterület (Ev) 

− Az Ev övezetbe a szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára kialakított és 
az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak. 

− Az övezet területén épület nem helyezhető el. 

− Az Ev övezetben kialakítható legkisebb telek terület 20.000m2. 
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5.2.3. A szabályozási terv elemei 
A KÉSZ mellékletét képező szabályozási tervlapon az alábbi tervi elemek kerülnek feltüntetésre: 
 
A szabályozás alapelemei 

− A szabályozási tervlapon a „szabályozási vonalak” által kerül meghatározásra a TSZT 2017 
szerinti délkelet-pesti kerületeket összekötő út nyomvonala, a Kozma utca szélesítése a Fűz 
utcától délre és a javasolt új bejáratok megközelítését lehetővé tevő új közterületek. 

   
Délkelet-pesti kerületeket összekötő út 

nyomvonala + 
javasolt új kapu megközelítése 

Javasolt új kapu 
megközelítése 

Kozma utca szélesítése 

 

– „építési övezet, övezet határa” került 
feltüntetésre a két izraelita temető 
kerítésvonalán, valamint az eltérő 
övezetekben lévő közterületek határán. 

 

 
 

Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető és környéke KÉSZ - Program 89 
 

 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

 

− „Feltételhez kötött szabályozási vonal” 
került feltűntetésre az Eszterlánc utca 
mentén, ahol a közterület szélessége 
csökkenthető a temető javára. 

 
 

 

 

− A tervlapon különböző színezések által 
megkülönböztetésre kerültek a „közterületek övezetei” az érthetőség érdekében.  

 
A szabályozás másodlagos elemei 

− „Megszüntető jelek” kerültek feltűntetésre azokon a helyeken, ahol a közterület hálózat 
kiszabályozása miatt a meglévő telekhatárok megszűntetése szükséges. 

 
 

−  „Szöveges szabályozási elem vonatkoztatási területe” jelöléssel határozza meg a 
szabályozási tervlap a „jelentős változással érintett” temető bővítés területét. Ezen 
területen épület létesítése esetén a többletcsapadékvíz csak késleltetett módon vezethető 
a csatornába. 
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Tájékoztató elemek 

− „Javasolt megszüntetés” szerepel azokon a meglévő telekhatárokon, amelyek a tervezett 
tömbstruktúrába előnytelen morfológiájú telkeket eredményeznek. 

  
 
 

− Feltűntetésre kerültek a műszaki infrastruktúra elemek védőtávolságai: a kelet-nyugati 
irányban áthaladó 120 kV-os légvezetékes villamosenergia főelosztó hálózat biztonsági 
övezete és nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó vezeték biztonsági övezete. 
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− További tájékoztató elem az „Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterület”. 
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6. ZÖLDFELÜLET-FEJELSZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK 
 
Zöldfelület-fejlesztés 
Fenntartás és fejlesztés feladatai 
Már nagyon időszerű az egykori krematórium építményeinek elbontása, szükség szerint a terület 
szennyezés-mentesítése, rekultivációja. Javasolt kialakítás: díszkert. 
Szükséges a zöldfelület-fenntartás színvonalának emelése, az elcserjésedés (spontán szukcesszió) 
megállítása, a véletlenszerűen megtelepült ruderális növényzet ritkítása. Ezzel az invazív, illetve az 
allergén fajok is visszaszoríthatók. 
Különleges kertészeti feladat az elektromos távvezeték védősávjában a terület rendezése, a 
jelenlegi extenzív zöldfelület intenzifikálása. A sáv területén „hasznos” funkció nem helyezhető el, 
de jól átgondolt növénytelepítéssel esztétikussá tehető. 
Folyamatosan végzendő a karakteres fasorok elöregedő, illetve beteg egyedeinek cseréje, 
lehetőség szerint fajta-azonos egyedekkel, hogy a fasorok ökológiai és látványegysége fenntartható 
legyen. 
A szolgáltatásba még be nem vont területrészek – ideiglenesen – „pihenőpark” jellegű kialakítása 
és fenntartása a terület ökológiai és esztétikai színvonalának emelését szolgálja. 
 
Környezeti hatások és feltételek, védelmi célok, javaslatok 
 
Talaj- és felszín alatti vizek védelme 
A gépjárműtárolókról származó csapadékvizeket csak olaj- és hordalékfogó műtárgyon keresztül 
szabad csatornába bocsátani, szikkasztani tilos. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
A levegőminőség védelme – javítása érdekében a porképző felületek csökkentése, megszűntetése 
(pl. a még funkcionális használatba nem vett területek gyepesítése, parkosítása) szükséges. 
A légszennyező üzemi tevékenységeket ki kell zárni a temetőterületről. 
Célszerű lenne a temetőn belüli látogatói járműforgalom korlátozása, bár ez a nagy belső távolságok 
és a jelenlegi egy bejárat üzemeltetése miatt kevéssé reális cél. 
Az allergén, illetve invazív növényfajok fokozatos kiváltása, kiszorítása szükséges a 
temetőterületről. 
 
Zaj- és rezgésterhelés 
A zajterhelést kibocsátó üzemi tevékenységek nem engedhetők meg a temetőterületen, illetve azok 
izolálása szükséges az elhelyezésükre biztosított bővítési területen. 
A temető feletti légiforgalom zajterhelése hosszú távon megmarad, mivel az szabályozási 
eszközökkel nem csökkenthető, javulást csak a repüléstechnika fejlődése hozhat. 
 
Hulladékkezelés 
A jelenleg működő szakszerű hulladékkezelés szinten tartása hosszabb távon is megfelelő lehet, 
hulladék-mennyiség növekedés esetén kezelő (tároló) kapacitás bővítése lehet szükséges. 
A temető környezetében helyenként fellelhető illegális hulladékdepóniák felszámolása 
közegészségügyi és településképi szempontból egyaránt fontos. 
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Térségi – forgalmi – hatások 
A temető látogató- és kiszolgáló forgalmának segítése céljából szükséges új gépjármű bejáratok 
létesítése, rövid- és hosszabb távú fejlesztés keretében, ütemezetten. 
 
A látogatóforgalom számára temetőn belül koncentrált parkoló területek számára helybiztosítás 
szükséges. 
 
A délkelet pesti kerületeket összekötő út létesítésekor a temető megközelítését biztosító leágazás 
építése szükséges (távlati fejlesztés keretében, javaslati ábra, lásd alább) 
 

   
Megközelítés-fejlesztés, új bejáratok létesítése, belső parkolóhelyek elhelyezése – programjavaslat 
 
Üzemeltetés-fejlesztési javaslat: 
A nagyobb ünnepeken, amikor a gépjármű-forgalom díjfizetés ellenében megengedett, a 
díjbeszedést a kijárati forgalomnál kell(ene) végezni (nem a beléptetésnél), így a temetőt 
megközelítő utakon várhatóan nem képződik (városrész szintű) torlódás, az ezzel járó többlet zaj- 
és levegő terhelés. 
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7. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 
Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
A tervezési terület szempontjából meghatározó jelentőségű a Kozma utca, mint II. rendű főút, 
amely a temető kiszolgálása mellett a Jászberényi út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út között 
teremt kapcsolatot. A 3. számú főút bevezető szakaszát jelentő Kerepesi út és a 4. sz. főút fővárosi 
bevezető szakaszát jelentő Üllői út-Ferihegyi repülőtérre vezető út között a hatályos TSZT 
tartalmazza a 31. sz. főút bevezető szakaszát jelentő Tündérfürt utca-Keresztúri út-Albertirsai út-
Salgótarjáni út nyomvonalát. A tervezési terület keleti határát érinti a délkelet-pesti kerületeket 
összekötő út tervezett nyomvonala, amely II. rendű főútként kapcsolná össze a XVI., XVII., XVIII. és 
a XXIII. kerületet. 
 
Közúti közlekedés 
A TSZT 2017 – az elfogadásakor érvényes országos területrendezési terveknek megfelelően – 
tartalmazza még az új 31. sz. főút fővárosi bevezető szakaszát, amely a X.-XVII. kerületek 
közigazgatási területét érinti. A 2018 év végén módosult és 2019 január 2-tól hatályos 
területrendezési tervekből (2018. évi CXXXIX törvény) törlésre került ugyan a 31 sz. főút új fővárosi 
bevezető szakasza, azonban a területrendezési és a településszerkezeti tervek összhangja még nem 
került megteremtésre, tárgyi KÉSZ ezért a hatályos TSZT-hez illeszkedik. Bár a tervezett útvonal a 
továbbiakban nem képezi a 31. főút bevezető szakaszát, továbbra is kerületközi főútként fog 
funkcionálni.  
Délkelet-pesti kerületeket összekötő út nyomvonalát a TSZT tartalmazza, amely jelentősen 
tehermentesítené a térség belső úthálózatát. Az út jelenleg kijelölt nyomvonala Kőbánya számára 
kedvezőtlen vonalvezetésű, mivel egyrészt keresztülvágná az Újköztemető menti erdőterületet, 
másrészt feleslegesen terhelné Kőbánya-Kertváros lakóterületét.  
A Kozma utca vonalszakasza a Sírkert út - Újhegyi út keresztezésénél kialakított körforgalmú 
csomópont környezetében megújult, a közterület északi és déli felújítása is javasolt. Az átépült tér 
kialakítása harmonikusan illeszkedik a temető főbejáratához, a körforgalom kialakításával az 
átláthatatlan forgalmi helyzetek megszűntek, a gyalogos forgalom számára kedvező viszonyok 
alakultak ki. A téren 54 db parkoló elhelyezése valósult meg az Újhegyi út és a Kozma utca között, 
melyből 26 férőhely a Belügyminisztérium számára van fenntartva. A korábban a téren található 
árusítóhelyek az átépítést követően még nem épültek vissza rendezett formában.  
 
Új látogatói bejárat kialakítását sem a Kőbányai Önkormányzat, sem a Budapesti Temetkezési 
Intézet Zrt. nem támogatja. Az Újköztemető jövőbeni szerepét figyelembe véve azonban távlatban 
mégis javasolt a Főbejáraton kívül további bejáratok kialakítása. A határoló közterületek mentét új 
látogatói és üzemi funkciójú kapuk kialakítása javasolt az alábbiak szerint: 
 
A jelű gazdasági bejárat 
A Kozma utca menti oldalon a meglévő műszaki telephelyek kiszolgálására új gazdasági bejárat 
kialakítása javasolt. 
 
2. számú kapu 
A temető Kozma utca és Korányi Frigyes utcai sarka gyalogos bejáratként funkcionálna távlatban. A 
Korányi Frigyes út mentén a gépkocsi-parkoló, valamint az út csatlakozásához szükséges 
kiszabályozott közterületen kisebb virágárusító-hely kialakítható, amely a főbejáratot kismértékben 
tehermentesíti a 3.sz. kapu megépítéséig. 
 
 
 
3. számú kapu 
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A 3-as kapu a szóróparcella közvetlen megközelítését szolgálja a Korányi Frigyes erdősoron 
kiépítendő út révén. 
A szóróparcella időszakosan temetést lebonyolító parcella, de egyre elterjedtebb és tavasztól-őszig 
igen nagy a temetési forgalma. A kaput csak gyalogos forgalom számára javasolt megnyitni. 
A 3. számú kapu és az Álmos utca közötti meglévő 5,00 m széles közterületet csak gyalogos forgalom 
számára javasolt kiépíteni. 
 
4. számú kapu 
A 4. sz. kapu a XVIII. kerület felőli megközelítést kívánja javítani. A 4-es kapu közúti megközelítését 
a korábbi tervekhez képest azonos módon, a minimálisan szükséges (keresztmetszet, közbiztonság, 
stb.) szélességben javasoljuk kiszabályozni az Álmos utca felől a Vajk utca magasságában. A 4. sz. 
kapuig új nyomvonalon, a 4.sz. kaputól a temetővel párhuzamosan a Korányi Frigyes úton a már 
kiszabályozott szélességben, az alábbi javasolt keresztmetszeti kialakítását javasoljuk. 
 

 
 
5. számú kapu 
Az 5-ös számú kapu feltárása elsősorban a délkelet-pesti kerületeket összekötő út 
megvalósulásának függvénye. A TSZT-ben szereplő útvonal Kőbánya szempontjából kedvezőtlen 
kialakítású, azonban az Újköztemető keleti megközelítését jelentős mértékben elősegítené. Az itt 
javasolt 5. számú kapu előtt az 1. számú kapuhoz hasonló, reprezentatív kialakítású előtér javasolt. 
A kapu kialakítását a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. is támogatja. 
 

 
 
6. számú kapu 
A Tarkarét utca meghosszabbításával, illetve a Fűz utca kiépítésével lehetővé válik a 6. számú 
látogatói forgalmat szolgáló bejárat megközelítése. A Tarkarét utca kialakítására egyesített 
útépítési engedélyezési és kiviteli terv készült a Kőbányai Önkormányzat megbízásából. 
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B jelű gazdasági bejárat 
Az Ezüstfa utca északi oldalán üzemi-gazdasági funkciójú területek találhatóak nagymértékű 
teherforgalommal ezért a korábbi tervekhez képest az utcáról csak gazdasági funkciójú bejáratok 
megnyitása javasolt. Itt javasolt elhelyezni a temető üzemeltetésével kapcsolatos létesítményeket, 
kertészeti és sírkő megmunkálás építményeit. A létesítmények megközelítését szolgáló Ezüstfa utca 
mentén fásított parkolót terveztünk telken belül. 
 
A távlati teljes temetői terület üzemelése esetén a tervezett kapuk és a hozzájuk tartozó 
ravatalozók, ill. kiszolgáló létesítmények megépültével a temetőn belül önálló forgalmi rend 
kialakítása szükséges, annak érdekében, hogy a látogató és az üzemi forgalom – a szertartásokat 
zavaró kegyeletet sértő módon – ne keveredjen. 
A javasolt kapuk időben ütemezetten is megvalósíthatók. A legkorábban a Tarkarét utca mentén 
javasolt bejárat valósítható meg, mivel a bejáratokhoz vezető utca kész útépítési tervekkel 
rendelkezik. A 3. és 4. számú látogatói forgalmat szolgáló bejáratok a Korányi Frigyes utca 
kiépítésével valósíthatók meg, azonban az utca kialakítására jelenleg nincs megvalósítási szándék. 
Az 5. számú kapu csak a délkelet-pesti kerületeket összekötő út megvalósulásával alakítható ki, 
azonban jelenleg az út nyomvonala is vita tárgyát képezi, kialakítása csak nagy távlatban várható. 
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Közösségi közlekedés 
A TSZT a tervezési terület környezetében nem tartalmaz új elemeket, azonban a közelmúlt 
villamospálya felújításai folytatódni fognak a 28-as és 37-es viszonylatok nyomvonalain.  
A viszonylatok Újköztemető végállomásának környezete a felújításokkal rendezésre fog kerülni.  
A felújításnak várhatóan nincsenek szabályozási vonzatai. 
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A távlati vasútfejlesztési elképzelések közül a budapesti vasúthálózaton tervezett városi-elővárosi 
vonatközlekedés fejlesztése (az ún. S-bahn koncepció), új megállók kialakításával, a vasúti 
közlekedés helyi közösségi közlekedésbe való integrálásával elősegítheti, hogy a vasút a városi 
közlekedésben a mainál lényegesen nagyobb szerepet tudjon vállalni. A 80. számú Budapest-Hatvan 
vasútvonal felújítása megkezdődött, a 120a számú Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal érintett 
szakaszának fejlesztése nem várható. 
A tervezési terület közösségi közlekedési ellátását a villamos viszonylatokon kívül továbbra is 
autóbuszok biztosítják. A javasolt új bejáratok kiépítéséig a meglévő viszonylatok biztosítanak 
elérést. Az új kapuk megnyitásával összhangban a környező autóbusz járatok útvonalát a későbbiek 
folyamán módosítani lehetséges. A buszviszonylatok bővítése kettős célt szolgál: a lakossági 
igények figyelembevételét, például a XVIII. kerület irányába a Bélatelep tömegközlekedési 
feltárását, ill. az újonnan megnyitott kapuk közösségi közlekedési eszközzel való megközelítését.  
A kiemelt időszakokban közlekedő temetői belső buszjáratokat a temető bővítési ütemében, a 
forgalmi igények növekedésével javasolt fejleszteni.   
 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
A tervezési területet határoló közterületeken a gyalogos infrastruktúrát tovább kell fejleszteni a kor 
színvonalának megfelelő minőségű és szélességű járda kiépítésével. A villamos pálya felújításával a 
kapcsolódó gyalogos infrastruktúra is megújul. Az Erzsébettelep felől az Újköztemető felé javasolt 
a Vajk utcánál önálló gyalogos út kialakítása 6 m-es szabályozási szélességgel. Az Álmos köz menti 
közterületet szintén gyalogos útként javasolt kialakítani a meglévő szabályozási szélesség 
megtartásával. 
A Pestet jellemző sík terület kedvező adottságot jelent a tervezési területen a kerékpáros 
közlekedés számára, ezért a meglévő és tervezett kiszolgálóutak mentén biztosítani kell a 
biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit. 
A TSZT 2017 a délkelet-pesti kerületeket összekötő út mentén ún. településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros nyomvonal létesítését tartalmazza. 
 
Parkolás 
A jelenlegi parkolási javaslat nem kíván eltérni a hatályos szabályzat alátámasztó munkarészében 
leírtaktól. A mintegy 300 hektáros temető területére az OTÉK előírások alapján az 500 m2/db 
parkolóhely szükséglet kellene számolni, amely túlzott mértékű. Az előírás alapján számított 6000 
db egyidejű parkolás a halottak napját kivéve sem jellemző. A napi sírlátogató forgalom parkolási 
igénye a belső úthálózat mentén biztosított. Az átlagos napi forgalomban mértékadó a temetésekre 
érkező gépjárművek elhelyezése. Ennek becsült parkolási igényét az alábbiak szerint számoljuk: 
Ha egy temetésre gépkocsival érkező gyászolók száma kb. 100 fő, 1 db gépkocsiban átlagosan 3 fő 
érkezik, akkor 33 gépkocsival számolhatunk temetésenként. A félóránkénti szertartás kb. 1 óra 
tartózkodást feltételez, így egy-egy szertartási helyhez (kapu, ill. ravatalozó) mintegy 60-70 db 
parkolóhely szükséges. 
Az újonnan létesülő kapuknál (3., 4., 5., 6.) az igénynek megfelelő számban a kapukhoz tartozó 
szektorok nagyságához előírt mennyiség biztosítható.  
Figyelembe véve a temetőlátogatási szokásokat, a látogatások gyakoriságát és különidejűségét, a 
tervben szereplő gépkocsi elhelyezés mértéke a tényleges igényeket kielégíti. 
A kapuk üzembe helyezésekor a hozzá kialakított szektorok szerinti szükséges mennyiség 
felülvizsgálható és pontosítható, a kapuk előtti területeknek a főbejárat előtti teret kivéve, 
kapacitástartaléka van. 
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A kerékpáros közlekedés kedvező adottságai, valamint környezetkímélő volta miatt preferált 
fejlesztésére tekintettel minden új beépítés esetén javasolt telken belüli kerékpár tárolók 
létesítését, rendszeres forgalomra számítva. 
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8. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 
Víziközművek  
Vízellátás 
Az Újköztemető és térségének vízhálózata a 23. számú Kelet-pesti felső nyomászónához tartozik. 
Az ivóvízellátást és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. 
A tervezési területen számottevő ivó- és oltóvíz növekmény a terv hatására nem várható. 
A vezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, 
az építkezések során be kell tartani. A távolságok a vezeték átmérőjének függvényében változnak: 
 

Vezeték belső átmérője 
(mm) 

Távolság védőszerkezet, illetve 
fokozott védelem 

nélkül alkalmazásával 
< 300 3,00 

nincs 
megkötés 

301-700 5,00 
701-1200 7,00 

1201 - 8,00 
 
Új beépítés esetén a pontos ivó- és tűzivíz-igények adatainak ismeretében szükséges a Fővárosi 
Vízművek Zrt. megkeresése a konkrét vízellátási feltételeket, szükséges fejlesztéseket meghatározó 
elvi nyilatkozat kiadása, majd vízhálózati tervjóváhagyás céljából. 
Új ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a Fővárosi Vízművek Zrt. 
hozzájárulása után történhet. 
A biztonságos vízellátás érdekében új beépítés esetén célszerű körvezetékes hálózat kialakítása, 
mely által a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek 
létesítése esetén. Ahol a körvezetékes kialakítás nem lehetséges, ott a hálózati végpontnál 
végtűzcsap telepítése szükséges. 
Vízvezeték átépítése során a megszűnő vezetékeket a földből el kell bontani, és a területet helyre 
kell állítani. 
A kiépített ivóvízvezetékek a vízellátás mellett biztosítják a megfelelő tűzivíz szükségletet is. A 
tűzcsapok elhelyezésének alapfeltétele egyrészt hogy föld feletti kialakításúak, másrészt hogy 
biztosítaniuk kell a 100 m-es ellátási körzetet. Amennyiben a védendő épület tűzivíz igénye nem 
biztosítható a közterületen meglévő vagy kialakítandó tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további 
tűzcsap(ok) kialakítása szükséges.  
Új beépítés esetén új vízvezetékekre, valamint a meglévő vízvezetékekre telepítendő tűzcsapok 
számát és annak pontos helyeit, valamint az oltóvíz-igény nagyságát a kiviteli tervek ismeretében 
(tűzszakaszok, szintszám, funkciók, stb.) az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal egyeztetni 
szükséges. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztó gazdálkodó szervezetnek minősül, és a 
korábban meghatározott lekötött vízmennyiség igénytől eltérő többlet vízigény merül fel, úgy a 
vízigénye után víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a befizetés időpontjában érvényes 
áron, amelynek mértéke jelenleg 373 000 Ft/m3/nap + ÁFA. 
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Csatornázás 
Az Újköztemető és térségének csatornázása két vízgyűjtőterülethez tartozik, az Angyalföldi és a 
Ferencvárosi szivattyútelep vízgyűjtőterületéhez. A Ferencvárosi szivattyútelep a Budapest 
Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT), az Angyalföldi szivattyútelep pedig a palotaszigeti 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre juttatja a szennyvizeket. Jelenleg a temetőt körülvevő térségek 
csatornázása attól függően, hogy melyik vízgyűjtőterülethez tartoznak, egyesített, illetve elválasztó 
rendszerűek. Mind a szennyvízelvezetést, mind a csapadékelvezetést a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. (FCSM Zrt.) biztosítja. 
A szenny- és csapadékvíz vízelvezetéséről részben egyesített rendszerű csatornahálózat, részben 
elválasztott csatornahálózat gondoskodik. 
A tervezési területen számottevő szenny- és csapadékvíz növekmény a terv hatására nem várható. 
Új beépítés esetén, a pontos keletkező szennyvíz- és csapadékmennyiségek meghatározása után a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megkeresése szükséges elvi nyilatkozat, majd szolgáltatói 
hozzájárulás kiadása céljából. 
Új szennyvíz- és/vagy csapadékcsatorna építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. hozzájárulása után történhet. 
Csatorna átépítése során a megszűnő vezetékeket a földből el kell bontani, és a területet helyre kell 
állítani. 
Csapadékvizek csak előtisztítást követően (mechanikai tisztítás legalább durva és finom uszadék 
szűrőből és homokfogóból kell, hogy álljon, valamint ezt ki kell egészíteni zsír- és olajfogóval) 
vezethetők a csatornába, illetve a befogadóba. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a területről elvezetni kívánt szenny- és csapadékvíz 
mennyisége a lekötött szenny- és csapadékvíz mennyiségétől több, akkor a közcsatornába 
bevezetett szenny- és csapadékvíz mennyiség után egyszeri csatornamű fejlesztési hozzájárulást 
kell fizetni, melynek mértéke jelenleg nem lakásépítési célú beruházás esetén 539 000 Ft/m3/nap + 
ÁFA. Az egyesített rendszerű szennyvízhálózatba bevezetni kívánt csapadékvíz mennyiségének 
kiszámítása az FCSM Zrt. tájékoztatása alapján a következő:  

− A számítás, az Országos Meteorológiai Intézet 10 éves csapadékvíz-mennyiség 1 m2-re 
eső átlaga alapján történik, amely átlagszám évente változhat. Jelenleg ez a szám 0,535 
m3/nap egy m2-re.  

− A képlet a következő: teljes fedettség m2 x 0,535 / 365 = m3/nap. Az így kiszámított 
érték a bevezetni kívánt csapadékvíz mennyisége. 

 
Energiaközművek  
A tervezési területen energiaigény-növekmény a terv hatására nem várható. 
Villamosenergia-ellátás 
A 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM. rendelet alapján 13 m. A 
biztonsági övezet a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől 
vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen lévő függőleges síkig terjed. Ebben a sávban a 
végezhető tevékenységek korlátozás alá esnek, amelyeket a vezeték üzemeltetőjével (ELMŰ 
Hálózati Kft.) egyeztetni szükséges. Az MSZ 151/5-86 számú szabvány szerint, a zöldterületen a 
nyugalmi állapotú, illetve a szél hatására kilendülő áramvezető alatt és mellett megmaradhatnak, 
illetve telepíthetők mindazok a fák, amelyek a vezetőket legfeljebb 120 kV névleges feszültség 
esetén 2,0 m távolságra közelítik meg. A nyugalmi állapotban lévő szélső vezetéktől mért 7–7 m-es 
sávon kívül a fák magassága nincs korlátozva. A nyiladék szélessége ebben az esetben 11,5–11,5 
méter, ami gallyazással is kialakítható. 
Közvilágítás/térvilágítás 
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A temető létesítményeinek ellátása mellett a középfeszültségű hálózat látja el villamos energiával 
a közvilágítási hálózatot is, 10/0,4 kV-os transzformátorokon keresztül. 
A közüzemi hálózatokat elsősorban közterületen kell elhelyezni, a közterületről való 
megközelíthetőséget biztosítani szükséges. 
 
Gáz- ás távhőellátás 
Az NKM Földgázhálózati Kft. (FŐGÁZ) kisnyomású hálózata mellett a nagyközépnyomású hálózata a 
terület jelentős részén jelen van. A szükséges nagyközép- és kisnyomású hálózatok bővítése konkrét 
beruházásokhoz kapcsolódnak. 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, az egyéb 
gáz- és gáztermék-vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük 
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás 
biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell 
megállapítani. 
A tervezési területen üzemelő NKM Földgázhálózati Kft. 6 bar nagyközépnyomású gázvezeték 
biztonsági övezete 5–5, illetve 7–7 méter – ez az egyes szakaszok létesítési idejétől függ.  
A tervezési területen kisnyomású gázhálózat is üzemel, amely 2–2 méter biztonsági övezettel 
rendelkezik. 
A biztonsági övezeten belül tilos: 
• az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése (kivéve más nyomvonalas 
létesítmény); 
• a tűzrakás vagy anyagok égetése; 
• a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
• a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 
veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
• a robbantási tevékenység; 
• anyagok elhelyezése, tárolása; 
• az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
• szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
 
Az elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a 
hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági övezet részben 
tilos 
• fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
• szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 
• a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
• a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb földmunka végzése, valamint 
• a tereprendezés. 
A földgáz szállító- és elosztóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati 
létesítmény és a célvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása tilos.  
A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre 
vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan 
tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 
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A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja 
köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot 
visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője 
vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági 
intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. 
A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik. 
Távhőellátás a területen nem üzemel, legközelebb a Kispesti Erőmű távhő-körzete található.  
 
Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A tervezési területen a Magyar Telekom alépítményén és földkábelén túl az MVM NET optikai 
alépítménye is megtalálható. 
A létesítmények vezetékes távközlő hálózatát a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek 
megfelelően építik, elsősorban az intézmények igényei alapján meghatározott rendszerrel. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Önálló 
antennatartó szerkezet elhelyezése nem javasolt a területen. A szolgáltatók antennáikat épületek 
tetőszerkezetén az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet előírásait 
figyelembe véve elhelyezhetik. 
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Emlékeztető 

a 2019. január 24-én, a BFFH Városigazgatósági Főosztály 

hivatalos helyiségében tartott egyeztetésről 

 

Tárgy: Bp. X. Újköztemető és környéke - KÉSZ 

 

Részvevők: Szabó László Miklós vezető főtanácsos, temetkezési szakreferens – BFFH 
Városigazgatási Főosztály 

  Pogány Aurél vezető tervező – BFVT Kft Környezettervezési Iroda 

 

Tervező ismertette tárgyi munka programjavaslatát és kérte BFFH képviselőjét, hogy a tervezési 
munkához releváns információkat adni szíveskedjen, illetve ismertesse a BFFH álláspontját a 
programmal kapcsolatban. 

BFFH Képviselője elmondta: 

- A BTI Zrt a Fővárossal kötött megállapodás szerint 2019. áprilisáig készíti el a Főváros 10 éves 
temetőfejlesztési koncepcióját. 

- Fentiekkel kapcsolatban kérte, hogy az Újköztemetőben és az Óbudai temetőben jelenleg meglevő 
szóróhelyek figyelembe vételével 1-2 további szóróparcella elhelyezésére tegyen tervező javaslatot. 

- A Nemzeti Emlékhely (kiemelten a 297; 298; 300; 301. parcellák) fenntartását a BTI Zrt a NÖRI-vel 
közösen végzi, ezért a tervezés során a NÖRI-vel való egyeztetést javasolja a N. E. környezetének 
kialakításával kapcsolatban. 

- Egyetért azzal, hogy a meglévő ravatalozó és infrastrukturális kapacitás elegendő lehet a temető 
felosztás utáni kiszolgálására, így nem szükséges a potenciális temetőrészekben új kiszolgáló épületek 
elhelyezése, és az esetleges távlati – felosztás nyomán létrejövő – temetőrészekben szabadtéri 
ravatalozók (pavilon jellegű kialakítással: esőtető, ravatalozó asztal, valamint világítás és hangosítás) 
létesíthetők, s hogy a potenciális területrészek súlyponti helyein legyenek azok elhelyezve. 

- Vizsgálni szükséges a Tarkarét utca – Ezüstfa utcától délre eső szakaszának a temetőterületbe való 
integrálásának lehetőségét. (A Tarkarét utca és Ezüstfa utca sarkán a tervek szerint új bejárat létesül, 
így a további szakasz –- mint közterület – szükségtelenné válik és csak az illegális hulladéklerakás 
színtere jelenleg. 

- A tervező által bemutatott alátámasztó környezetrendezési változatokat megfelelőnek tartja, a 
vázolt megközelítés-fejlesztési javaslattal egyetért, a vázolt felosztási lehetőségeket megfelelő 
vitaalapnak tartja, a nyugat-keleti főútvonallal párhuzamos osztási irányok reálisak. 

 

 

kmft. 

az emlékeztetőt összeállította: Pogány Aurél  ellenjegyezte: Szabó László Miklós 



EMLÉKEZTETŐ 
 
 

Időpont: 2019.02.21. 
Helyszín: Budapest, BFVT Kft., Andrássy u. 10. 
Jelen voltak: 
Somogyi Tibor   Szolgáltatási igazgató, Nemzeti Örökség Intézete 
Szakács István   Műszaki igazgató, Nemzeti Örökség Intézete 
Hegedűs Viktória   Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály 
Balla Mariann   Településtervező, BFVT Kft. 
Sziki Nóra   Településtervező, BFVT Kft. 
 
Téma:    Újköztemető KÉSZ 
 
A Nemzeti Örökség Intézet elképzelései, tervei a területtel kapcsolatban a következők: 

1. A nemzeti emlékparcellákat érintő legnagyobb probléma a közvetlen bejárat hiánya. 
2. A nemzeti parcellák, valamint az azokat kiszolgáló, a hatályos szabályozási terv szerinti 5. 

számú bejárat területének saját helyrajzi számon való szerepeltetése a Budapesti Temetkezési 
Zrt.-vel. egyeztetendő. 

3. A tervezett bejárat által kiszolgált terület (az egész temető számára, vagy csak a nemzeti 
emlékhely számára) egyeztetése szükséges a Budapesti Temetkezési Zrt.-vel. 

4. A nemzeti emlékhely megközelítését szolgáló bejárat előterének kialakítása reprezentatív 
jelleggel javasolt. 

5. A tervvel kapcsolatos észrevételek megvitatása szükséges a Budapesti Temetkezési Zrt.-vel, 
mind a Nemzeti Örökség Intézet, mind a BFVT Kft. tervezőinek részéről. 

6. A Nemzeti emlékhely hatályos településszerkezeti tervben szereplő lehatárolása helyett, 
jelenleg a 298, 300 és 301-es parcella szerepeltetése javasolt. 



• A régi, használaton kívüli halotthamvasztó épülete bontásra ítélt, nem képvisel építészeti 
értéket; elhelyezkedésére tekintettel (temetői főútvonal mentén) azonban elképzelhető a 
terület funkcióváltással egybekötött fejlesztése, de erre jelenleg nem állnak rendelkezésre 
források, sem konkrét elképzelések. 

• A temető területén, jelenleg ideiglenesen működő virágárusító pavilonok végleges 
elhelyezésére a temetőn kívül kerülhet sor, a virágárusító pavilon sor elkészült tervei alapján, 
azonban ennek megvalósítása még várat magára. A pavilonok számára, a temetőn belül építési 
hely kijelölése nem javasolt. 

• A temető területén belül több munkásszálló és szolgálati lakás is működik. 

 



EMLÉKEZTETŐ 
Időpont: 2019.05.06. 
Helyszín: Budapest, BFVT Kft., Andrássy u. 10. 
Jelen voltak: 
Harsányi Andrea   Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
Nemes László   Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
Hegedűs Viktória   Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály 
Balla Mariann   Vezető tervező, Településtervezési iroda, BFVT Kft. 
Pogány Aurél   Vezető tervező, Környezettervezési iroda, BFVT Kft. 
Sziki Nóra   Településtervező, BFVT Kft. 
 
(Jelenléti ív mellékelve) 
 
 
Tárgy:    Újköztemető KÉSZ 
 
 
Tervező ismertette a tervkészítés indokait, és a tervjavaslatot, mellyel kapcsolatban a Budapesti 
Temetkezési Intézet Zrt. képviselőinek észrevételei a következők: 

• A temető tulajdonosa a Budapesti Temetkezési Intézet (továbbiakban BTI), a Nemzeti Örökség 
Intézete (továbbiakban NÖRI) üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti a nemzeti 
emlékhely területét. 

• A jelenleg hatályos szabályozási tervben (1/2006. (I. 20.) önk. rendelet) rögzített, 
1. tervezett bejáratok megnyitásával jelentősen nőne a BTI költsége, a telepítendő 

beléptető infrastruktúrák és biztonsági szolgálatok száma miatt. A tervezett bejáratok 
közül a keleti, 6-os számú kapu hosszú távon történő kialakítása javasolt, 

2. új ravatalozó számára kijelölt építési helyek megtartása szükségtelen, ugyanis a 
jelenleg működő ravatalozók kielégítik a felmerülő igényeket, 

3. a temető önálló üzemeltetési egységekre történő felosztása nem szerencsés, ugyanis 
a BTI célja a jelenlegi szolgáltató területeken kívül eső temetőrészek átmenetileg 
intenzív rekreációs zöldfelületekként való fenntartása, valamint az idegen szolgáltató 
egységek telepítésének elkerülése. Elhatárolódnak a területek vállalkozóknak történő 
kiadásától, 

4. az északi tartalékterületen, üzemi rendeltetés céljára kijelölt terület fenntartása 
szükséges 

• A fővárosi temetők területére a BTI által, 10 éves Temetőfejlesztési Koncepció készült, mely 
1. vízióként értelmezhető, alappillére pedig a meglévő zöldfelületek pihenőövezetként 

való fejlesztése, a városüzemeltetési szolgáltatásoktól területileg elkülönítve 
2. nem tartalmaz a szabályozási tervben megjelenítendő elemeket 
3. a felhagyott, jelenleg használaton kívüli, a hatályos településszerkezeti tervben 

jelentős változással érintett területként jelölt terület bevonását is tartalmazza. 
4. nagy hangsúlyt fektet a hulladékkezelési problémák megoldására. 

• A NÖRI által kezdeményezett, a nemzeti emlékhely telekjogilag történő elkülönítését célzó 
telekalakítási igényt BTI nem támogatja. 

• A nemzeti emlékhely megközelítését célzó, a tervezett 5. kapuhoz kapcsolódó protokolláris 
tér, valamint rávezetés kialakítása nem támogatott, különösen a fejlődő ipari területtel való 
szomszédság okán. Javasolt ezen a területen is a zöldfelült fejlesztése. 
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