
Volt Köbtex gyár eladó építési terület 
 
 

Tulajdonos: CANTONI KŐBÁNYAI TEXTIL KFT. 

Cím: 1100 Budapest X. Ker. Gyömrői út 91‐94. 

Kapcsolat/információ: Józsa Éva 
mobil:+36(20) 2740679 

 

Telekterület: 16.841 m2 

 

Az ingatlanon található épületek 

beépített alapterületei: 

1. épület: 70 m2, 

2. épület: 6084 m2, 

3 épület: 630 m2, 

4. épület: 65 m2, 

5. épület: 33 m2, 

6. épület: 412 m2, 

7. épület: 282 m2, 

8. épület: 159 m2, 

9. épület: 515 m2. 

 

Hrsz. 3651 

Beépíthetőség: 40% 

A terület közművekkel ellátott: 

Villany: van 

Víz: van 

Szennyvíz‐elvezetés: Részlegesen. (VT‐3 jelű övezet rendelkezik, Gksz‐3 jelű övezet nem rendelkezik 

szennyvíz elvezetéssel.) 

Csapadékvíz‐elvezetés: Megoldott. 

Gáz: van 

Csatorna: van 

További dokumentáció (övezeti leírás térképek, fotó stb.) Lásd az alábbi oldalakat: 

 

 







 

3.48. Jákum, Budai Nagy Antal, Battyány utcák és a vasút által határolt tömb 
szabályozásának módosítása 
 
A változtatás programjának ismertetése 

A főépítészi osztály a Cantoni Kőbányai Textil Kft. megkeresése kapcsán kezdeményezi az üzem 
tömbjében a szabályozás és a területfelhasználás módosítását, a város belső körgyűrűjének 
megoldatlan csomópontjai közül a Batthyányi utcai csomópont tervezetének kidolgozását és ezzel 
együtt a közlekedési terület szabályozásának pontosítását. Kezdeményezi a tömböt kelet-nyugati 
irányban átszelő kiszolgáló út és parkoló-terület törlését, az egykori üzemi terület útszabályozással 
történő érintettségének csökkentését. 

A változással érintett terület és hatályos szabályozás ismertetése 

A vizsgált terület Zalaegerszeg történelmi belvárosának északi részén található. A tömböt keletről a 
Batthyányi Lajos utca, nyugatról a Jákum utca, délről a Budai Nagy Antal utca, északról pedig a 
Zalalövő – Zalaegerszeg vasútvonal, illetve az északi tehermentesítő út keleti irányú tervezett 
továbbvezetése határolja. A Gksz-3, valamint a Vt-3 jelű övezeteket egy új kiszolgáló út 
szabályozása vágja ketté, amely a tömb területének feltárását, valamint parkolási célokat hivatott 
szolgálni. Az itt elhelyezésre tervezett parkoló a közelben lévő piac és egyéb belvárosi funkciók 
kiszolgálására tervezett. A tömb új úttal történő feltárásának szükségességét indokolta, hogy a 
tervezési területet körülvevő utak forgalmi szerepükből és kialakításukból következően nem, vagy 
csak korlátozottan alkalmasak a tömb telkeinek feltárására, útcsatlakozások kialakítására. A belső 
elkerülő út tömböt északról határoló szakasza a Batthyányi utcai külön-szintű csomópont miatt a 
felszínhez képest süllyesztéssel tervezett, erről a szakaszról útkapcsolat nem alakítható ki. A 
Batthyányi utca kialakult forgalmi rendje, a szintbeli vasúti kereszteződés csomópontja a tömb 
keleti irányú megközelítését korlátozottá teszi. Keleti irányú megközelítés az áruház és a lakóépület 
között kialakult 3644/2 hrsz.-ú út és attól délre a lakóépület telkének területén biztosított a 
kialakult csomóponton keresztül.  
A Budai Nagy Antal utca és Jákum utca közötti íves útszakasz és a Munkácsi utca Mérleg téri 
csomópontja ugyancsak jelentősen korlátozza a tömb telkeinek útcsatlakozását. A szabályozási terv 
a tömb feltárására 12 m széles közlekedési területsávot határozott meg. 
Minden érintett meglévő, és tervezett útszakasz önkormányzati tulajdonban van vagy lesz a 
jövőben, kezelőjük a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
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a terület műholdfelvételen 

A változtatással érintett terület közműkapcsolatainak ismertetése 

Vízellátás 

A tervezési területet határoló Jákum utcában D110/KPE vízvezeték, a Batthyány utcában DN100/ac, 
a Budai Nagy Antal utcában D160/KPE vízvezeték üzemel. 

Az ingatlan mind a keleti mind a nyugati gerincvezetékről ellátható. 

 



 

Szennyvíz-elvezetés 

 

A Jákum utcában üzemelő 
szennyvízátemelő biztosítja az 
érintett terület kommunális 
szennyvíz-elvezetését. A VT-3 jelű 
övezet jelenleg rendelkezik szennyvíz 
bekötéssel. A Gksz-3 jelű övezetet új 
bekötés kiépítésével kapcsolható be a 
városi szennyvízelvezető rendszerbe. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

 

A Gksz-3 és Vt-3 besorolású területek 
csapadékvíz-elvezetése a Vizsla-árok 
tehermentesítő csatornájába 
megoldott, illetve a későbbiekben a 
belső csatornahálózat átépítését 
követően ide csatlakoztatható. 

A Budai Nagy Antal utca mentén 
megvalósuló fejlesztések, a Vt-3 jelű 
övezet később beépülő telkei közül a 
nyugati oldal csapadékvizei a Jákum 
utcai csapadékrendszerbe 
vezethetők. 

A Gksz-3 jelű területek csapadékvizei 
a Vizslaréti árok tehermentesítő zárt 
csapadékcsatornájába köthetők 
északi oldalon. A telekalakítás során 
szükség lehet csapadékvíz-elvezetési 
szolgalom bejegyzésére. 

 

 

Tervezett módosítás  

A tervezett módosítás során az érintett két tömb, és a közte húzódó közlekedési terület 
szabályozása módosul, a tervezett útátkötés és parkoló-terület megszüntetésre kerül. A 



 

megszüntetés a tervezett kiszolgáló útnak hálózati funkciója nincs, az párhuzamos a két városi 
gyűjtőúttal, a Budai Nagy Antal utcával, és a belső tehermentesítő út leendő szakaszával is. A 
szabályozási tervben továbbra is megmarad a tömb belsejét feltáró keleti és nyugati útkapcsolat.  

A keleti meglévő útkapcsolat biztosítja a Spar áruház valamint a tőle délre lévő társasház feltárását, 
nyugati irányú meghosszabbítása lehetővé teszi az egykori üzemterület déli részének közlekedési 
kapcsolatát. Ez utóbbi szükséges, mivel az itt kialakuló fejlesztési terület közlekedési kapcsolata a 
Budai Nagy Antal utca irányából az utca közlekedési csomópontja miatt nem, vagy csak 
korlátozottan alakítható ki.  

A nyugati útcsatlakozás és tervezett útszabályozás szükséges a településközpont vegyes övezet 
nyugati részén kialakuló fejlesztési terület feltárásához, mivel ennek a területnek az útkapcsolata az 
út íves vonalvezetése miatt nem biztosítható. A tervezett nyugati útcsatlakozás közterületi útként 
történő szabályozása szükséges azért is, mert ezen a csatlakozáson nem csak a déli fejlesztési 
terület (településközpont vegyes övezet), hanem az északi fejlesztési terület (kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági övezet) feltárása is tervezett. 

A Batthyányi Lajos utca felől kiépített járműosztályozós csomópont található. A tömb nyugati 
oldalán a szabályozási szélesség növelésével a járműosztályozós csomópont kialakításának 
lehetőségét szintén megteremtettük a tömbbelsőt feltáró út tervezett csatlakozásánál. 
Járműosztályozók kiépítésének szükségessége forgalmi vizsgálat alapján állapítható meg a beépítés 
forgalomvonzó hatásának függvényében. A gazdasági és kereskedelmi övezet feltárása északról a 
tehermentesítő út felől nem biztosítható, mivel a tervezett aluljáró műtárgya, illetve a Budai Nagy 
Antal utca csatlakozásánál tervezett járműosztályozós csomópont pozíciója erre már nem ad 
lehetőséget. 

A hatályos terv szerinti közlekedési területfelhasználás egy része a tömb északi részét képező 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, déli része településközponti vegyes rendeltetésű övezethez 
kerül átsorolásra. A Gksz jelű gazdasági és Vt jelű településközpont vegyes területek közti 
övezethatár többségében meglévő telekhatárok mentén kerül kijelölésre. Az egykori üzem területét 
kettészelő övezethatár az irodaépületet tartalmazó déli részét településközpont vegyes rendeltetésű 
övezetbe, üzemcsarnokot tartalmazó északi részt pedig Gksz jelű gazdasági övezetbe sorolja. A 
Budai Nagy Antal utca mentén a már megkezdett fejlesztésekkel szinkronban lakóépületek és 
településközpont rendeltetésnek megfelelő egyéb kereskedelmi és szolgáltató funkciók helyezhetők 
el. A terület északi részén jelentős a vasúti és közúti közlekedésből származó környezeti terhelés, 
ezért ezen a területen lakó rendeltetésű fejlesztés nem valósítható meg. Az övezet területének 
rendeltetése kereskedelmi és szolgáltató gazdasági funkció, mely lehetővé teszi szállás férőhelyek 
kialakítását is. 

 

 

 

 

 

északi elkerülő út 
engedélyezési 

terv kivonat 2016 

 



 

 
tervezett szabályozási terv 

 
tervezett szerkezeti terv 
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