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I_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Déli pályaudvar

2706

0

150612

25

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Krisztinaváros, Déli pályaudvar alulhasznosított,
klasszikus barnamezős területe.

A Déli pályaudvar Budapest egyik legfontosabb pályaudvara. A
fejpályaudvarról indul a Dunántúlt kiszolgáló gyorsvonatok nagy
része és a budapesti agglomeráció délnyugati része felé közlekedő
személyvonatok. 1972 óta a 2-es metróvonal végpontja. 1861-ben
nyílt meg a Déli Vasút tulajdonában lévő Buda állomás, a Déli
pályaudvar elődje. Mára az épületek állapota erősen leromlott,
felmerült a pályaudvar megszüntetése és az általa ellátott
feladatok Kelenföldre történő kitelepítése. 

5211
0

153318

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

FŐVÁROSI 
ÖNK.

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3-4. kép: A Déli pályaudvar területe

1-2. kép: A Déli pályaudvar fejépülete



TSZT 2015 KIVONAT:

Déli pályaudvar
I_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A villamosenergia-ellátás biztosított, a Mészáros utca mentén nagyfeszültségű kábelhálózat található. Az Alkotás
utcában, a Krisztina krt.-on vízellátó főnyomóvezeték, a környező utcákban egyesített csatornahálózat van.
Kisnyomású gázhálózat és távhőellátó hálózat kiépített.
Környezeti adottságként a pályaudvar üzemi zaja említendő. Potenciálisan talajszennyezett terület: fém-,
szénhidrogén-származék, antropogén eredetű szennyezés valószínűsíthető. A pályaudvar burkolt, épített felülete
hőszigetként működik.

A terület legfontosabb közúthálózati kapcsolatát nyugatról a főút besorolású
Alkotás utca, keletről a gyűjtőút besorolású Krisztina körút, dél felől pedig a
főút besorolású Hegyalja út jelenti. A területet két részre osztja egy felüljáró
segítségével a gyűjtőút-hálózati szerepet betöltő Alagút utca-Márvány utca
vonala, amely az Alkotás utcához csatlakozik. A Déli pályaudvar a kelet-
nyugati M2-es metróvonal végpontja. A telekcsoport mellett található
villamos viszonylatok összeköttetést teremtenek a környék legjelentősebb
közlekedési csomópontjaival, a Széll Kálmán térrel és a Móricz Zsigmond
körtérrel.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V
Vi-1

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ)

Városközpont területe
Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  területK-Közl

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. 
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Aladár utcai teniszpályák

0

0

7176

5

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Tabán, a Naphegyi Aladár utcában lévő
teniszpályák alulhasznosított, klasszikus barnamezős területe.

Magánkézben lévő teniszpályák a naphegyi Aladár és Tigris utca
között. A telek 2001-ben került magántulajdonba. Jelenleg sitt
lerakóként üzemel. Több éve húzódik a hasznosítása, a tulajdonos
irodaházat kívánt felépíteni a teniszpálya helyén, mely lakossági
ellenállásba ütközött. A 7438/1 hrsz. alatti telken álló műemlék
sportklubház 1928-ban, eredetileg a Magyar Országos Központi
Takarékpénztár megrendelésére épült. A telekcsoport többi telkén
jelenleg nincs beépítés.

302
302

7176

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: A sportklubház épülete

1-2. kép: Légifotó a területről és a sportklubház 



TSZT 2015 KIVONAT:

Aladár utcai teniszpályák
I_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb található főnyomóvezeték az Alsóhegy utca-Hegyalja út nyomvonalon létesült. A
Hegyalja úton egyesített főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról
történik. A területen a gázellátást kisnyomású gázhálózat végzi.
A terület elbontott, porképző felületként „működik”, helyenként ruderális társulás borítja. Előző funkcióból származó
szennyezés nincs a területen.

A telekcsoport a kiszolgálóút besorolású Aladár utca és Tigris utca között
fekszik. Legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Hegyalja út jelenti.
Legközelebbi közösségi közlekedési kapcsolatát az Aladár utcán és a Hegyalja
úton közlekedő autóbusz viszonylatok jelentik, amelyek összeköttetést
teremtenek Pest és Buda között érintve a metró vonalak megállóit. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ) : IZ-
V2-SZ

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

A sportklub ház és egyes részeiben a teniszpályák is műemléki védettséggel érintettek.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB 2  szinten
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_03

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Várkert Kioszk

0

0

1997

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, az egykori Várkert Kioszk
alulhasznosított épülete.

A Várkert-kioszk vagy Várkert palota (régi nevén Várkert kaszinó) a
budai királyi palotát övező kertek lezárásaként épült a Várkert
Bazárral egy időben, Ybl Miklós tervei alapján. A szabadon álló
épület a királyi palotát vízzel ellátó szivattyúgépházat rejtette
magában. A gépház idővel elvesztette szerepét, az épület pedig a
nagyközönség szórakoztatásában kapott kiemelkedő szerepet.
Ezután hosszú évekig használaton kívül volt, majd 1992-ben teljesen
renoválták az épületet. A neoreneszánsz épület 2008 óta
rendezvényhelyszín Várkert Palota néven. Három belső teremmel,
teraszokkal és kerthelyiséggel rendelkezik.

1122
1122

1997

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: A Várkert Kioszk épülete ma

1-2. kép: Légifotón és archív felvételen



TSZT 2015 KIVONAT:

Várkert Kioszk
I_03"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Az Ybl Miklós tér és a Döbrentei utca vonalán vízellátó főnyomóvezeték létesült. A területet egyesített 
főgyűjtőcsatorna határolja a Várkert rakpart, illetve középfeszültségű kábelhálózat az Ybl Miklós tér vonalán. Nagy-
középnyomású gázvezeték a Friedrich Born rakparton található. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Rendezett, de használaton kívüli terület, szennyezettség a területen nincs.

A térség gyűjtőút-hálózati kapcsolatát az Apród utca-Lánchíd utca vonala
biztosítja, amely a Attila úthoz csatlakozik. A kötöttpályás közösségi kapcsolatot
a 300 m-es gyaloglási távolságra található villamos viszonylatok jelentik. A
budai fonódó villamoshálózat kiépítésével az észak-déli villamos közlekedés az
autós közlekedéssel szemben is versenyképesebbé válna. Az Apród utca-
Lánchíd utca vonalán közlekedő autóbusz viszonylat segíti a terület
kiszolgálását. A Várkert rakpart mentén szerkezeti jelentőségű kerékpáros
nyomvonal valamint menetrendszerűen közlekedő hajójárat megállója
található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ): IZ-
V3-SZ

Városközpont területe

A Várkert Kioszik országos műemlék. Kiemelten védendő karakterű, magassági szabályozást igénylő terület: I. 
párkánymagassági kategória. 
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB 3  szinten
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_04

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Rác Gyógyfürdő

0

7061

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Tabán, a felújított Rác Gyógyfürdő fél évtizede
üresen álló épülete.

Budapest legtöbbet szenvedett történelmi épületegyüttesei közé
tartozik a Gellérthegy lábánál található Rác fürdő. A török eredetű
fürdőegyüttes a második világháború után évtizedekig várt a méltó
helyreállításra. A 2007-ben kezdődött felújítások során visszaállították
az Ybl-féle architektúrát, a kupolákat, a feliratokat. A főépülettől
délre új, kortárs szárny épült, melyben éttermet és luxus hotelt
alakította ki. A felújított épület megnyitása 2010 óta húzódik.

16209
3277

7061

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: A fürdő épületegyüttese és részlet a belső 
térből

1-2. kép: A Rác  Gyógyfürdő egykor és ma



TSZT 2015 KIVONAT:

Rác Gyógyfürdő
I_04"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb ivóvíz főnyomóvezeték az Attila út mentén található. A területet egyesített rendszerű
csatornahálózat érinti. A Hegyalja út vonalán középfeszültségű kábelhálózat létesült. A területet távfűtési
gerincvezeték keresztezi. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Krisztina körút-Hadnagy utca vonalon
ismert.
A fürdő területén környezeti szennyezésről nincs információ, a területet a Hegyalja út forgalmi terhelése éri. A
területen nincs zöldfelület, de közvetlen környezete jelentős közpark.

A terület gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a Krisztina körút biztosítja, amely a
Hegyalja úthoz csatlakozik az Erzsébet híd budai hídfőjénél. A kötöttpályás
közösségi kapcsolatot a 100 m-es gyaloglási távolságra található villamos
viszonylat jelenti, amely összeköttetést teremt az M2-es és M4-es metróvonalak
megállói felé is. A térség a Krisztina körúton és a Hegyalja úton közlekedő
autóbusz viszonylatokkal is kiszolgált. A Krisztina körút mentén szerkezeti
jelentőségű kerékpáros nyomvonal található. (A fürdő előtt 60 férőhelyes
közterületi parkoló van, a szálloda további, épületen belüli parkolóval is
rendelkezik.)

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ): I-
V1-Z

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A Rác Gyógyfürdő országos műemlék. (1620-24/1951. VKM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM)
A területen két  „ex lege” védett forrás található.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_05

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

 Fő utcai foghíj telek

0

677

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, a Fő utca 2. sz. alatti foghíj telek.

A Széchenyi Lánchíd budai hídfőjének terét, a Clark Ádám teret
hosszú ideje meghatározó üres telek (hrsz.: 14337/1) a Fő utca
elején. Egykoron a Budai Takarékpénztár Ybl Miklós által tervezett
épülete állt itt, mely a második világháborúban bombatalálatot
kapott. 1949-ben a körforgalom kialakítása során teljesen
elbontották. 2007-ben nemzetközi építészeti tervpályázatot írtak ki
a Lánchíd budai oldalának látványát meghatározó szálloda
építészeti megfogalmazására, azonban a telek beépítése mai
napig várat magára.

0
0

677

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: Az egykori Budai Takarékpénztár épülete
és az üres telek ma

1-2. kép: A Fő utcai foghíj telek
és a szomszéd épületek tűzfalai



TSZT 2015 KIVONAT:

 Fő utcai foghíj telek
I_05"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Fő utcában a területet határoló ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A szomszédos utcákban egyesített rendszerű
csatornahálózat épült ki. A területet középfeszültségű kábelhálózat veszi körbe. A legközelebbi nagy-
középnyomású gázvezeték a Sztehlo Gábor rakpart vonalán halad. A barnamezős rész kisnyomással ellátott terület. 
A terület porképző felületként „működik”, talajszennyezés nincs a területen.

A terület főúthálózati kapcsolatát az Alagút utca-József Attila utca vonala
jelenti a Széchenyi Lánchídon keresztül. Közvetlen közúti kapcsolatát a
gyűjtőút besorolású Fő utca biztosítja. A kötöttpályás közösségi kapcsolatot a
300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető villamos viszonylatok jelentik a
Várkert rakpart és Bem rakpart vonalán. Közvetlen közösségi közlekedési
kapcsolatát a Fő utcán mentén található autóbusz viszonylatok biztosítják. Az
Alagút utca-József Attila utca vonalán szerkezeti jelentőségű kerékpáros
nyomvonal kialakítása várható.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ):
VK-V1-Z

Városközpont területe

Kiemelten védendő karakterű, magassági szabályozást igénylő terület: I. párkánymagassági kategória.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 
ÖNK.

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0
100854

100854

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

100854

4

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Budai Várnegyed, a Szent György tér nyugati
oldalán lévő romterület.

Az UNESCO Világörökség listáján szereplő Budai Várnegyedben
lévő Szent György tér elhanyagolt nyugati oldalának rendezése a
régészeti kutató munkák elkészülte után, 2001-ben indult. Az építési
engedélyezési terv a Szent György tér és utca nyugati oldalán
elterülő teljes romterület rendezését tartalmazza. A mára elkészült
rész a teljes területnek valamivel több, mint harmada. A beruházás
célja a régészeti és műemléki munkákon valamint a közterület
rendezésén túl a későbbiekben építendő épületek fogadására
alkalmas műszaki állapot létrehozása.

I_06

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Budavár - nyugati romterület

100%

1-2. kép: A romterület

3-4. kép: Légifotók



TSZT 2015 KIVONAT:

A nyugati romterületen jelentős műemléki és építészeti értékeket képviselő épületrészletek találhatók. Történeti és
városképi jelentősége okán egyedi magassági szabályozást igénylő terület. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a
terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ): 
VK-FV2-Z, Z-KP-KP-1

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Dísz tér-Palota út nyomvonalon található ivóvíz főnyomóvezeték. Az egyesített rendszerű
főgyűjtőcsatorna a Szent Gy. utcától indul gravitációsan a Palotai úton végighaladva. Villamosenergia-ellátást
középfeszültségű hálózat biztosítja. A területet távfűtési gerincvezeték keresztezi.
A környezeti elemek nem szennyezettek.

A telekcsoport a védett övezetnek számító Budai Várban található,
gépjárművel behajtani csak külön engedéllyel lehet. Legközelebbi főúthálózati
kapcsolatát az Attila út vonala jelenti. A terület közösségi közlekedési
kapcsolatát autóbusz viszonylatok biztosítják a budai Széll Kálmán tér és a pesti
Deák Ferenc tér között, ahol átszállási kapcsolat biztosított az észak-déli és a
kelet-nyugati metró vonalaira.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Budavár - nyugati romterület
I_06"FOGHÍJ"

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0
0

956

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

956

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, a Donát utca 24. sz. alatti foghíj telek.

A budai Várhegy lábánál, a Duna felé enyhén lejtő területen fekvő
vízivárosi Donát utca és Toldy Ferenc utcák közötti "átmenő" telek
jelenleg használaton kívüli (hrsz.: 14160). A kerületi tulajdonban lévő
telek korábbi beépítéséből kifolyólag alápincézett. A Toldy Ferenc
utcai és a Donát utcai telekhatár között jelentős szintkülönbség van.

I_07

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Donáti utcai foghíj telek

100%

3-4. kép: Az üres telek a városszövetben

1-2. kép: A Donát utcai foghíj telek utcaképeken



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória. A területen „ex lege” védett forrás található.
A telek vélhetőleg alápincézett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ):
L2A-V2-Z

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Fő utca-Szilágyi D. tér nyomvonalon, illetve a Táncsics M.
utcában található. Egyesített főgyűjtőcsatorna vezeték a Vám utcában halad gravitációs folyással.
Középfeszültségű hálózat a Frenklin utca-Donáti utca-Vám utca nyomvonalon épült ki. A terület kisnyomású
gázhálózattal ellátott. 
A területen ruderális társulás él a bontott épületmaradványon.

A telek a kiszolgálóút besorolású Donáti utca és Toldy Ferenc utca között
fekszik. Legközelebbi gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a Csalogány utca, vagy a
Bem rakpart vonala jelenti. 500 m-en belül érhető el a Batthyány téri közösségi
közlekedési csomópont, amely számos autóbusz és villamos viszonylat mellett
a kelet-nyugati M2-es metrónak és a Szentendrei HÉV vonalnak biztosít
megállót és végállomást. Legközelebbi közösségi közlekedési kapcsolatát a Fő
utcán közlekedő autóbusz viszonylat jelenti Újbuda és Óbuda között a
Batthyány téri és a Szent Gellért téri metró megállók érintésével. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Donáti utcai foghíj telek
I_07"FOGHÍJ"

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_08

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Toldy F. utcai foghíj telkek

0

1954

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, a Toldy Ferenc és Szabó Ilonka utcák
közötti foghíj telkek

A budai Várhegy lábánál, a Duna felé enyhén lejtő területen fekvő
Vízivárosban, a Toldy Ferenc utca 20 – 24. szám és a Szabó Ilonka
utca 19 – 21. szám alatti használaton kívüli telkek. A négy telekből
az egyik átmenő telek, mindkét utcáról megközelíthető. A telkek
összterülete: 1954 m², kerületi tulajdonban vannak.

0
0

1954

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: Az üres telkek a városszövetben

1-2. kép: Az üres telkek utcaképeken



TSZT 2015 KIVONAT:

Toldy F. utcai foghíj telkek
I_08"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A legközelebb található főnyomóvezeték a Fő utca-Szilágyi D. tér nyomvonalon, illetve a Táncsics M. utcában
található. A csatornahálózat főgyűjtője a Szabó I. utca mentén érinti a területet. Középfeszültségű kábelhálózat
biztosítja a villamosenergia-ellátást. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. 
Környezeti elemek károsodásáról nincs információ. A területen bontott épületek maradványai találhatók.

A telekcsoport a kiszolgálóút besorolású Toldy Ferenc utca és Szabó Ilonka
utca között fekszik. Legközelebbi gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a Csalogány
utca, vagy a Bem rakpart vonala jelenti. 500 m-en belül érhető el a Batthyány
téri közösségi közlekedési csomópont, amely számos autóbusz és villamos
viszonylat mellett a kelet-nyugati M2-es metrónak és a Szentendrei HÉV
vonalnak biztosít megállót és végállomást.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ):
L2A-V2-Z

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória. 
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

I_09

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Csalogány utcai saroktelek

-

292

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, a Csalogány utca és a Vándor utcák
sarkán lévő foghíj telek

Vízivárosban, a kerülethatáron lévő Csalogány utcai 13931 hrsz.-ú
használaton kívüli saroktelek, területe 292 m². A korábbi
beépítésből a Csalogány utca felől a lábazati fal megmaradt, a
telek kerületi tulajdonban van.

0
-

292

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: A foghíj a városszövetben

1-2. kép: Az üres telek utcaképeken



TSZT 2015 KIVONAT:

Csalogány utcai saroktelek
I_09"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Hattyú utcában található. Egyesített rendszerű gravitációs
főgyűjtő vezeték a Csalogány utcán épült ki. Középfeszültségű kábelhálózat biztosítja a villamosenergia-ellátást. A
terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.  
Környezeti elemek károsodásáról nincs információ.

A telek gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a Csalogány utca jelenti, amely a Margit
körút felé teremt eljutási lehetőséget. Az utcán közlekedő autóbusz viszonylat
a Batthyány téri autóbusz végállomás, az M2-es metrómegálló és a
Szentendrei HÉV végállomás, valamint a XII. kerület között teremt kapcsolatot
a Széll Kálmán téren keresztül. 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető a
város belső kerületeit felfűző 4-es és 6-os körúti villamos Széna téri megállója.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ): L1-
V1-Z

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0
0

1017

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

1017

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Víziváros, a Franklin utca és a Toldy Ferenc
utcák sarkán lévő foghíj telek.

A budai Várhegy lábánál, a Duna felé enyhén lejtő területen
fekvő, Toldy Ferenc és Franklin utcák sarkán lévő 14083/2 hrsz.-ú
használaton kívüli saroktelek. A telek magántulajdonban van, a
beépítésére meghívásos, nyilvános építészeti tervpályázatot írtak ki
2006-ban, I. díjat nem osztottak ki.

I_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Franklin utcai saroktelek

100%

3-4.kép: A foghíj  a városszövetben

1-2. kép: Az üres telek utcaképeken



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.
A területen ruderális társulás él, zömmel özönfajokból áll.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ): L2-
V2-Z

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezetékek a Táncsics M., a Batthyány, illetve a Fő utcában találhatóak.
Szennyvíz- és csapadékelvezetése egyesített rendszerben megoldott és a középfeszültségű kábelhálózat kiépített a
területet határoló utcákban. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Környezeti elemek károsodásáról nincs információ.

A telek a kiszolgálóút besorolású Toldy Ferenc utca mentén fekszik a Franklin
utca lépcsős szakasza mellett. Legközelebbi gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a
Csalogány utca jelenti, amely a Margit körút felé teremt eljutási lehetőséget.
350 m-en belül érhető el a Batthyány téri közösségi közlekedési csomópont,
amely számos autóbusz és villamos viszonylat mellett a kelet-nyugati M2-es
metrónak és a Szentendrei HÉV vonalnak biztosít megállót és végállomást.    

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Franklin utcai saroktelek
I_10"FOGHÍJ"

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB 3  szinten
EBBŐ ²mTTEDÉVL

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

9354
3118

8279

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

8279

2

#HIÁNYZIK

Budapest I. kerület, Budai Várnegyed, az egykori Karmelita kolostor
épületegyüttese

A budavári Színház utca 5-7-9. sz. alatti karmelita rendházat -
amely téglalap alaprajzú, zárt belső udvaros épület, északi sarkán
kiugró épületrésszel, az egykori refektóriummal - 1734-ben építtette
a karmelita rend. A rend 1784-es feloszlatása után az épületben
lakásokat alakítottak ki, kaszinó, végül katonai parancsnokság
költözött. Ez utóbbi funkcióját - különböző formában - egészen 1945-
ig megtartotta. A világháborús ostrom során súlyos sérüléseket
szenvedett. Helyreállítása (1976-1977) után különféle intézmények
elhelyezésére szolgált. Az épületet a Nemzeti Táncszínház használja.

I_11

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Karmelita-udvar

100%

3-4. kép: A  rendház a Várhegyen és a belső 

1-2. kép: A budavári Karmelita rendház épülete 
egykor és ma



TSZT 2015 KIVONAT:

Az egykori rendház épületegyüttese országos műemlék. Történeti és városképi jelentősége okán egyedi magassági
szabályozást igénylő terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ):
VK-FV2-Z

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Palota út-Dísz tér-Színház utca nyomvonalon érinti ivóvíz főnyomóvezeték. Egyesített rendszerű
csatornahálózat épült ki a Király lépcső mentén, illetve a Palotai út vonalán. A villamosenergia-ellátás
középfeszültségű hálózatról, a gázellátás kisnyomáson történik. Távfűtési gerincvezeték a Dísz tér mentén található.
A területet távfűtési elosztóvezeték a Színház utcában érinti. A terület távfűtéssel ellátott. 
Környezeti elemek károsodásáról nincs információ.

A telekcsoport a védett övezetnek számító Budai Várban található,
gépjárművel behajtani csak külön engedéllyel lehet. A terület közösségi
közlekedési kapcsolatát autóbusz viszonylatok biztosítják a budai Széll Kálmán
tér és a pesti Deák Ferenc tér között, ahol átszállási kapcsolat biztosított az
észak-déli és a kelet-nyugati metró vonalaira.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Karmelita-udvar
I_11"ÜRES ÉPÜLET"

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 7  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2009,45

0

22780,397

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

22780

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest II. kerület, egykori SZOT-szálló használaton kívüli

területe.

Az egykori SZOT-szálló, jelenleg Hotel Rózsadomb, épületének

betontorzója "csontvázként" tornyosul a Főváros felett. A

létesítmény több, mint 20 éve üresen áll, elmúlt évtizedeket a

folyamatos tulajdonosváltások övezték eddigi sorsát. A

szellemház telke azonban csodálatos panorámát nyújt a

Dunára, a pesti oldal számtalan építészeti örökségére,

valamint a hegyekre egyaránt. Az épület torzója jelenleg

tájsebként jelenik meg Budapest városképében.

II_01

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Hotel Rózsadomb

100%

2. kép: Az egykori SZOT szálló

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Az érintett terület a korábban leírt okokból kifolyólag felszínmozgásos, csúszásveszélyes, ami már

magában is jelentős korlátozást jelent a területre nézve. Ezenkívül a Molnár János-barlang (Malom-tó

barlangja) hidrológiai jelentősége alapján 1982 óta fokozottan védett természeti érték. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 2/2007.(I.18.) számú rendelete a Budapest II. kerületi

Városrendezezési és Építési Szabályzatról, amely a terület egészét IZ-II-

23 jelentős zöldfelületű intézményi beépítésre szánt övezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található víz főnyomóvezeték és az egyesített csatornahálózat főgyűjtője a

Frankel Leó út nyomvonalán épült ki. A területen középfeszültségű kábelhálózat a Vérhalom utca

mentén található, míg gázellátást kisnyomású gázhálózat végzi.

Az épületet jelentős, zárt faállomány veszi körül. Ezenkívül az érintett telek karsztos terület, ami

fokozottan sérülékeny, különösen a területet érintő karsztos képződmények: barlangok, források miatt.

A hegvidéki területen csak autóbusz biztosítja a közösségi közlekedési

ellátást és kiszolgálóút a közúti kapcsolatot. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Hotel Rózsadomb

II_01"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

II_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

NFGM és "M" csarnok

0

23695

0

1

Budapest II. kerület, egykori Nemzetgazdasági Minisztérium,

valamint GANZ gyár területe. 

A területen a város ipari történetéhez kapcsolódó épületek,

építmények voltak. A Nemzetgazdasági Minisztérium

irodaépületének bontását nemrégiben kezdték el. Az egykori

GANZ gyár épületei közül már nem sok áll. A legnagyobb a

ma parkolónak használt M épület (vagy Új szerelőcsarnok),

de ezen kívül még említésre méltó a Melegpörgető.

8624,77258

0

23695,371

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A Melegpörgető épülete2. kép: Az "M" csarnok épülete

1. kép: Az egykori gyárterület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

NFGM és "M" csarnok

II_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Margit körút nyomvonalán víz főnyomóvezeték található. Az ezzel párhuzamosan haladó 
főgyűjtőcsatorna gerincbe köt be a területet a Kis Rókus utca felől határoló egyesített csatorna 
vezetékszakasz. A középfeszültségű kábelhálózat és a nagy-középnyomású gázhálózat kiépült. A 
terület távhőszolgáltatásba bevonható (távfűtési gerincvezeték).

Az érintett terület nyílt karsztos területnek minősül, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt 
mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, ami miatt a karsztvizek 

A terület közelében lévő Széna tér és Széll Kálmán tér magas

színvonalu villamos és autóbusz közlekedést biztosít, a metró viszont

300 m-es gyaloglási távolságon kívül esik. A területtel határos Margít

körút főúti kapcsolatot biztosít. A közlekedési rendszer tervezett

fejleszései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

A területre érvényes az Önkormányzat Képviselő-testületének többször

módosított 2/2007.(I.18.) sz. rendelete a II. kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatról, valamint a 18/2012.(VI.01.) sz. rendelete a Fillér u.-Garas u.-

Marczibányi tér-Lövőház u.-Ezredes u. által határolt terület Kerületi

Szabályozási Tervéről.

Városközpont területe

Környezetvédelmi korlátozást a nyílt karszt jelent. Épített környezeti szempontból korlátozás, 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 3  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

24702,14

0

179707,89

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

179708

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest II. kerület, egykori Országos Pszichológiai és

Neurológiai Intézet használaton kívüli építményei és területe

2007-ben, bezárása óta üresen áll az ország második

legnagyobb épülete. Még 1868-ban épült – Magyar Királyi

Tébolyda néven – de mára omladozó falak, potyogó vakolat

jellemzi. A közel negyven hektáros telek területe leromlott

állapotban van, szakszerű felújítása elengedhetetlen.

II_03

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Lipótmező (OPNI)

100%

2. kép: Az intézet bejárata

1. kép: Az OPNI épülete 



TSZT 2015 KIVONAT:

Az épülettől északnyugatra húzódó terület üzemtervezett erdőterület, amely egyúttal kiváló termőhelyi

adottságú erdőterület. A terület északnyugati része karsztos, illetve nyílt karsztos terület, ennélfogva a

különböző szennyezésekre kiemelten érzékeny.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Eü

A területre érvényes az Önkormányzat Képviselő-testületének

többször módosított 2/2007.(I.18.) sz. rendelete a II. kerületi

Városrendezési és Építési Szabályzatról, valamint a 20/2010.(IX.28.) sz.

rendelete a Hűvösvölgyi út–Lipótmezei út–10930/22 hrsz.-

belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről.

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület észak-nyugati oldalánál víztározó medence található. A Hűvösvölgyi út mentén ivóvíz 
főnyomóvezeték épült ki. Ezzel párhuzamosan létesült az egyesített rendszerű csatornahálózat, a nagy-

és középfeszültségű villamos hálózat és a nagy-középnyomású gázhálózat.

Az intézet előterében és közvetlen környezetében kerttörténeti jelentőségű park található idős 
faállománnyal. Az épülettől északnyugatra erdőterület található kapcsolódva a Budai-hegység 
egybefüggő erdeihez.

A területtel határos Hűvövölgyi út főútvonali kapcsolatot és autóbusz

közlekedést biztosít, míg a közeli Völgy utca villamos közlekedéssel

rendelkezik. A területet a közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lipótmező (OPNI)

II_03"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

12068,835

5051

107589,49

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

107589

3

Budapest II. kerület, az Akadémia Officium irodaépület

mögött elhelyezkedő rekreációs- és sportterület. 

2011-es átadása óta az Akadémia Officium irodaépület

Budapest egyik legkülönlegesebb épülete. A tőle délkeletre

elterülő Akadémia Park egykori honvédségi épületeiből ma

már kevés áll, és ezen építmények állaga is erősen leromlott.

II_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Akadémia Park

100%

2. kép: A terület

épületállománya

1. kép: Akadémia Officium

irodaépület



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület több, mint két harmada fővárosi helyi védelem alatt áll. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A területre érvényes az Önkormányzat Képviselő-testületének

többször módosított 2/2007.(I.18.) sz. rendelete a II. kerületi

Városrendezési és Építési Szabályzatról, valamint a 21/2011.(IV.28.) sz.

rendelete a Pasaréti út – Riadó u. – Hűvösvölgyi út – Hidász u. által

határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Az ivóvíz főnyomóvezetékek Hűvösvölgyi út mentén kiépültek, valamint egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna és nagy-középnyomású gázvezeték található.A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű hálózaton biztosított. A területen a gázellátást kisnyomású gázhálózat végzi.

Jelentős zöldfelületi értéket képvisel a terület növényzete. Az idős, beállt faállomány jelentős

kondicionáló hatással van a környezetére.

A területtel határos Hűvösvölgyi út főúti kapcsolatot, és a közösségi

közlekedés terén villamos és autóbusz kapcsolatot biztosít. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Akadémia Park

II_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

15772

0

138754

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

2940

108076

27647

30

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer Bécsi út- Pomázi út -

Pomázi köz - 19916/12 hrsz.-ú közterület - 19916/11 hrsz.-ú telek -

19916/10 hrsz-ú közterület - 19907/14 hrsz-ú tervezett közterület által

határolt klasszikus barnamezős terület.

Az egykori téglagyár területe a klasszikus rozsdaövezetben, az

átmenenti zónában, a hegyvidéki kertvárosias laköterületek és

Óbuda gazdasági területei kapcsolódási pontján fekszik. Az észak-

budai agglomerációs térség a terület mentén, a Bécsi úton

közelíthető meg a fővárosból. Az igen forgalmas közlekedési folyosó

fejlesztés szempontjából nagy pontenciált hordoz.

III_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bécsi 343

3. kép: Építmények a területen

2. kép: Téglaszárító épülete1. kép: Használaton kívüli építmény



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Természeti és környezeti érték,

valamint védelem nem található a területen.  

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Gksz-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 20/2002. (VII.4.)

Ö. K. rendelete (KSZT), amely a telekcsoportot MZ-III/3 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet nyugatról és északról is egy-egy ivóvíz gerincvezeték határolja. A szennyvízelvezetés Kunigunda útja -

Bojtár utca sarkán található szennyvízátemelő felé gravitáló gyűjtőcsatorna-hálózat által biztosított. A terület

középfeszültségű villamosenergia-ellátása biztosított a Kaszásdűlő alállomás által.

A területen potenciális szennyező forrás nem jelentkezik. A magasabb rendű jogszabályok értelmében egyéb a

vizsgálatokhoz tartozó korlátozással sem érintett.

A területet nyugatról a Bécsi út I. rendű, északról a Pomázi út II. rendű főutak

határolják, amelyek megfelelő közúti kapcsolatot biztosítanak. A

kötöttpályás közösségi közlekedés jelenleg a Bécsi út és a Vörösvári út

csomópontjáig épület ki, a területtől 1,6 km-re. Távlati fejlesztést a Körvasút

menti körút közelben történő kiépítése, és a villamos vonal

meghosszabbítása jelent.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Bécsi 343

III_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

28519

12755

178004

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

47607

130397

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda - Békásmegyer, Gázgyár utca -

Záhony utca - 1933/48 hrsz-ú - 19333/53 hrsz-ú telkek által határolt

terület átalakulás előtt álló része.

A vizsgált terület a város szerkezetében kedvező elhelyezkedésű,

ún. "Duna menti zóna" területén helyezkedik el. A területtől délre a

barnamezős területek megújulása már elkezdődött a sikeres

Graphisoft park létrehozásával. Az Óbudai gázgyár 1913-ban az

ókori város romjaira ráépült. A Főváros életében jelentős beruházás

a római kori polgárváros (Aquincum) délkeleti részén valósult meg.

A kor legkorszerűbb technológiájával állítottak elő kőszénből gázt.

A gyárt 1984. október 15-én állították le. A gázgyár megszűnése

értékes, jórészt műemlékké nyílvánított épületek mellett jelentős

környezetszennyezést is hagyott maga után.

III_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gázgyár

3. kép: Építmények a területen

2. kép: Duna-part1. kép: Víztorony és kátránytornyok



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület magassági korlátozással (III. párkánymagasság kategória) és műemléki védelemmel érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 45/2013.

(IX.26.) Ö. K. rendelete (KSZT), mely a területet I-III-SZ/G beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Pók utca mentén főnyomó vezeték, a Duna mellett átemelő telep létesült. A középfeszültségű villamosenergia-

ellátását a Kaszásdűlő alállomás biztosítja. A FŐGÁZ nagynyomású gázhálózata létesült.

A korábbi ipari használat következtében a terület feltárt talajszennyezéssel, kármentesítési kötelezettséggel

érintett. A szennyezett földtani közeg több mint 1 millió m3, a szennyezett felszín alatti vizek kb. 250 ezer m3

nagyságot tesz ki.

A Jégtörő út II. rendű főútra csatlakozó kiszolgáló utak és a Gázgyár

út tárja fel a területet. A kötöttpályás közösségi közlekedési

kapcsolatot a több mint 500 m gyaloglási távolságra lévő Aquincum

HÉV megálló jelenti. Az Újpest-Aquincum Duuna híd és a Jégtörő út

várható tovább építése a terület közúti kapcsolatait jelentősen

javítani fogja.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gázgyár

III_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

6194

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

1047

5147

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Jégtörő út - 19333/12

hrsz-ú - 19333/17 hrsz-ú - 19333/19 hrsz-ú telkek által határolt terület

átalakulás előtt álló része.

A vizsgált terület a város szerkezetében kedvező elhelyezkedésű,

ún. "Duna menti zóna" területén helyezkedik el. A területtől északra

a barnamezős teürletek megújítása már elkezdődött a sikeres

Graphisoft park létrehozásával. A terület mellett közvetlenül a

számos műemlékkel rendelkező Tisztviselő Telep fekszik. A területen

húzódott az Óbudai Gázgyárhoz tartozó vasútvonal. A gázgyár

1913-ban épült az ókori város romjaira. A gyár 1984. október 15-én

zárt be.

III_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tisztviselő telep dél

2. kép: A terület és a környező épületek

1. kép: Duna-part



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Természeti és környezeti

érték, valamint védelem nem található a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 45/2013.

(IX.26.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet IZ-III/1 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület nyugati oldalán és a Pók utca mentén főnyomóvezeték, a Duna mellettt átemelő telep

létesült. A terület középfeszültségű villamosenergia-ellátását a Kaszásdűlő alállomás biztosítja. A

nagyközépnyomású gázellátást biztosító hálózat a Jégtörő utca mentén épült ki.

A területet nem érinti környezetvédelmi és zöldfelületi jellegű korlátozás.

A Jégtörő utca II. rendű főút biztosítja a terület feltárását.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tisztviselő telep dél

III_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_4

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Északi városkapu

0

0

112740

1

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, 11-es út - Hadrianus

utca - 65554/34 hrsz-ú telek - 65554/34 hrsz-ú telek- 65554/40 hrsz-ú

telek- 65554/41 hrsz-ú telek - 65554/41 hrsz-ú telek - 65554/43 hrsz-ú

telek- 63664/4 hrsz-ú telek által határolt klasszikus barnamezős

terület.

Az úgynevezett Északi városkapu a békásmegyeri lakótelep és az

M0 körgyűrű között található. A 45 hektáros területen korábban

mezőgazdasági hasznosítás volt, fóliasátras zöldségtermelés

formájában. A tevékenység megszűntetése óta a jövőbeli

fejlesztések előkészítéseként a területet felparcellázták, az építési

telkeket előkészítették. A jelenlegi fejlesztési szándékok alapján

lakóterületi és intézményi célú hasznosítás a kijelölt irány. 

0

0

112740

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Északi városkapu

III_4"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Füst Milán utcáig épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A tervezett ivóvíz főnyomóvezeték a Hatvany L.

utca-Budakalász utca nyomvonalon ismert. A Királyok útja felől középfeszültségű légvezeték közelíti meg. A

Hadrianus utcában egyesített csatorna található. Keletre nagy-középnyomású és nagynyomású gázhálózat

létesült.

A növényzetet spontán megtelepedett fajok alkotják, számottevő fa-és cserjeállomány a terület szegélyein

található. A 11. sz. főút jelentős zajterhelése érinti a területet.

A terület a 11. számú főút mellett terül el, az M0 gyűrű közelében. A

közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Szentendrei hév

vonalból kialakításra kerülő Észak-déli regionális gyorsvasúton

megálló, és hozzá kapcsolódóan P+R parkoló tervezett a terület

szomszédságában.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Vi-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 34/2010.

(VII.12.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-V/N1, I-III-V/N4 és I-III-

V/L2-1 beépítésre szánt építési övezetbe sorolja. 

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Természeti és környezeti érték,

valamint védelem nem található a területen. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_5

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ország út menti terület

0

0

10119

8

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Pusztadombi utca -

Ország út által határolt klasszikus barnamezős terület.

A kerület északi részén, az Északi városkapu nyugati

szomszédságában helyezkedik el a terület. A beépítetlen telkek

mellett beépített ingatlanok is megtalálhatóak, amelyeken rossz,

leromlott állapotú házak helyezkednek el elhanyagolt környezettel.

A kerület peremén elhelyezkedő pozíciója és a nagyforgalmú

közlekedési elemek közelsége miatt a telekcsoport

városszerkezetileg fejlesztésre érdemes terület. A fejlesztési

szándékok szerint a környezetre terhelést nem jelentő munkahelyi

terület alakítható ki.

631

0

10119

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Ország út menti terület

III_5"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Füst Milán utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A terület villamosenergia-ellátása

középfeszültségű hálózatról történik. Az Ország út mentén 10 kV-os kábelhálózat halad. A vizsgált rész növelt

kisnyomással ellátott terület.

Zöldbeágyazott terület, déli részét bontásból visszamaradt roncsolt felszín (építési gödör) tagolja. A szomszédos

közlekedési útvonalak (11. sz. főút, Ország út, HÉV) kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát zajterhelés,

légszennyezés tekintetében.

A terület a főúthálózatba tartozó Ország út mellett terül el, az M0 gyűrű

közelében. A közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem érinti. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 31/2014.

(VI.30.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet M-III-ID/3 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_6

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Békásmegyeri Vásárcsarnok

0

0

9994

1

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Heltai Jenő tér -

Madzsar József utca - Juhász Gyula utca - 11-es út által határolt

klasszikus barnamezős terület.

A Békásmegyeri Vásárcsarnok épületei a Heltai Jenő téren

fekszenek és hétfőtől szombatig állnak nyitva a vásárlók számára.

Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata már hosszú ideje tervezi a

lerobbant állapotú épületek és a csarnok környékének felújítását,

de anyagi források hiányából eddig erre nem volt lehetőség,

azonban 2015-ben előreláthatólag a kormány támogatja a

felújítási munkálatokat. 

2699

0

9994

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Békásmegyeri Vásárcsarnok

III_6"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Juhász Gy. utca és a Füst M. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A csatornahálózat

egyesített rendszerben kiépült. A Békásmegyer HÉV megálló gyalogos aluljárójában szennyvízátemelő telep

található. A Juhász Gy. utcában nagy-középnyomású gázhálózat épült ki. A villamosenergia-ellátása

középfeszültségű hálózatról történik. A távhőhálózat kiépült, távfűtéssel ellátott.

A jelentős beépítettsége miatt zöldfelületi intenzitása csekély. A meglévő zöldfelületek rendezettek. A 11. sz. főút

gépjárműforgalmának zajterhelése és légszennyezőanyag-kibocsátása okoz környezeti konfliktust.

A terület a 11. számú főút mellett terül el. A közösségi közlkedési

ellátást a Budapest-Szentendre (Békásmegyer) hév vonal és

autóbuszvonalak biztosítják. A közlekedési rendszer terveeztt

fejlesztése érinti a területet, a Szentendrei hév vonalból kialakításra

kerülő Észak-déli regionális gyorsvasút , és a hozzá kapcsolódóan

terveztt P+R parkoló fejlesztés révén. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-H

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 30/2014.

(VI.30.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet L7-III-AI/100 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja. 

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_7

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Pünkösdfürdő parkoló

0

0

1557

1

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer,Hatvany Lajos utca -

Pünkösdfürdő utca - Királyok útja által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A Pünkösfürdő utca és a Hatvany Lajos utca sarkán található

aszfaltozott parkoló több mint 200 férőhelyes és egész évben nyitva

áll. A karácsony utáni időszakban ide helyezik az egyik

gyűjtőszigetet, ami lehetőséget biztosít a fenyőfák elhelyezésére és

későbbi elszállítására. A városszerkezeti pozíciója miatt a

nagyvárosias környezetben a telek alulhasznosítottnak számít. Az

ideiglenes használat megszűntetése után a telek beépíthető, vagy

a környezet megfelelő ellátása érdekében rendezhető.

0

0

1557

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Pünkösdfürdő parkoló

III_7"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pünkösdfürdő utcában a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített rendszerű csatorna és

elválasztott csapadékcsatorna létesült a Pünkösdfürdő utcában. A területtel szomszédos a Békásmegyeri

Szivattyútelep, ahonnan a Napfény utcában nyomóvezeték halad. A terület villamosenergia-ellátása

középfeszültségű hálózatról, gázellátása kisnyomáson történik.

A terület döntő hányada burkolt, így zöldfelületi intenzitása alacsony, csak a szegélyterületeken él számottevő

faállomány. Jelentős környezeti terhelést okozó tevékenység a környezetében nem ismert.

A terület a főúthálózatba tartozó pünkösdfürdő utca mentén helyezkedik el.

A közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a területet. R

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-T

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 38/2008.

(VI.30.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet L7-III-AI/75 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_8

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Batthány utcai csomópont

494

0

26629

36

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, 11-es út - Szent István

utca - Árpád utca csomópont környezetében lévő alulhasznosított

terület.

Az érintett területen több, jelentős forgalmat lebonyolító út is

áthalad, mint például a Batthyány utca, Szent István utca,

Szentendrei út, továbbá közösségi közlekedés megállóhelyei is

megtalálhatóak. A területet nyugatról a HÉV vonala határolja.

Hiába a közlekedés szempontjából betöltött fontos szerepe, az itt

fekvő ingatlanokon elhanyagolt állapotú, néhol már romos

épületek fekszenek, esetenként üres telkek is előfordulnak. A

városszerkezeti pozíciónak megfelelően a rendezési

dokumentumok szerint munkahelyi terület, intézményi terület és

lakóterület is kialakítható.

3453

0

26629

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Batthány utcai csomópont

III_8"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az Álmos utca-Árpád utca nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. Az Árpád utca mentén elválasztott

csapadékcsatorna, a Batthyány utca mentén egyesített csatorna érinti. A villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról

biztosított. A gázellátása a nyugati részén növel kisnyomáson, keleti oldalán kisnyomáson történik. A Batthyány utca felől

távfűtési elosztóvezeték érinti.

A területet rendezetlen állapotok jellemzik, a zöldfelületek aránya és minősége is kedvezőtlen. A környezet állapotát

kedvezőtlenül befolyásolja a környező utak zajterhelése és szennyezőanyag-kibocsátása.

A terület a 11. számú főút mellett terül el. A közösségi közlkedési ellátást

autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a

területet. szomszédságában.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Lk-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), valamint az

azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 24/2008. (VI.4.) és 35/2010. (VII.12.)

Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet M-III-ID/3, I-III-HZ/1 és IZ-III/2 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja. 

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  területVi-2

Magassági korlátozással érintett, kertvárosias karakterű max. 7,5 m-es beépítési magasság a megengedett. Természeti és

környezetvédelmi korlátozás a területet nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_9

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Árpád fürdő melletti terület

0

0

17358

13

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Papírgyár utca -

Kázmér utca - Pusztakúti út - Ürömi út által határolt alulhasznosított

terület.

A Pusztakúti út – Fürdő utca – Papírgyár utca – Kázmér utca által

határolt terület nagy része beépítetlen, vagy elbontott épületek

nyomai észrevehetőek. A tömböt a Valéria utca szeli ketté, és

szomszédságban van a csillaghegyi Árpád fürdővel. A terület a

jövőben intézményi területfelhasználású fejlesztési terület. A terület

lehetősége a szomszédos fürdőhöz csatlakozva a meglévő funkció

erősítése érdekében szálláshely vagy szolgáltató, vendéglátó

épület helyezhető el.

4494

0

17358

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Árpád fürdő melletti terület

III_9"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pusztakúti út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A Fürdő utca-Papírgyár utca nyomvonalon egyesített

rendszerű csatorna létesült. A területet középfeszültségű kábelhálózat határolja. Gázellátása kisnyomáson

történik. A Valéria utcában távfűtési gerincvezeték létesült, a terület távhővel ellátott.

A területen jelentős a burkolt/roncsolt felületek aránya, ugyanakkor zöldfelületi intenzitása átlagban kedvezőnek

mondható. Jelentős faállomány él a területen. A környező utak gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a

környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a főúthálózatba tartozó Pusztakuti és Ürömi utak mellett terül

el. A közösségi közlekedési ellátást alapvetően a Budapest-

Szentendre (Békásmegyer) hév vonal biztosítja, emelyet autóbusz

közlekedés egészít ki. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti

a területet, a Szentendrei hév vonalból kialakításra kerülő Észak-déli

regionális gyorsvasút révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 24/2008. (VI.4.)

Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-SZ, I-III-KZ/1 és I-III-KZ/3

beépítésre szánt építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes értéket képvisel. Épített környezeti korlátozás és

védelem a területen lévő ingatlanokat nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Attila utca - Rákóczi utca sarka

214

0

2952

3

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Attila utca - Rákóczi

utca - 61183 hrsz-ú telek- 61184 hrsz-ú telek által határolt

alulhasznosított terület.

Az Attila utca és a Rákóczi utca sarkán fekvő alulhasznosított telken

jelenleg az Egeseramik Kft. bemutatóterme található, a terület

többi része épületállomány nélküli használaton kívüli terület. A

kerületi terveszközben a terület intézményi besorolású, a fővárosi

terveszközben a jellemző területfelhasználási egység alapján

kisvárosias terület. A területen a környező lakóterületek ellátása

érdekében intézmények elhelyezhetők, vagy lakóterületi fejlesztés

is megvalósítható.

291

0

2952

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: A területet határoló kerítés mint térfal

2. kép: A kapu1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Attila utca - Rákóczi utca sarka

III_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Pusztakúti út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Főgyűjtőcsatorna a Mátyás

király út mentén épült kis egyesített rendszerben. A Batthyány utca mentén a területet középfeszültségű

kábelhálózat határolja. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik. 

A terület gyakorlatilag teljes mértékben burkolt/beépített. Növényállománya csekély. A 11. sz. főút (Rákóczi

utca) jelentős zajterhelése érinti a területet, a Stratégiai zajtérkép 2007. alapján egyértelműen küszöbértéket

meghaladó mértékben.

A terület a 11. sz. főút bevezető szakaszának számító Rákóczi utca

mentén terül el. A közösségi közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási

távolság figyelembe vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 24/2008. (VI.4.)

Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-HZ/1 beépítésre szánt építési

övezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Magassági korlátozással érintett: max. 7,5 m beépítés magasság megengedett a karakter védelme

érdekében. Természeti és környezetvédelmi korlátozás és védelem a területet nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vegyipari Szövetkezet 

0

0

45083

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Anikó utca - Czetz

János köz - Csalma utca - Petur utca által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A Szentendrei út - Czetz János köz – Csalma utca – Emőd utca által

határolt tömb alulhasznosított területeinek nagy része beépítetlen,

rendezetlen hatást kelt. A tömböt ketté szelő Anikó utca mellett

található egy szabadtéri parkoló. Az Emődi és Szentendrei út

sarkán rossz állapotú, üres épület áll. Az egykori Vegyipari

Szövetkezet megmaradt épületei funkcióváltásra és hasznosításra

javasoltak. A terület a fejlesztési szándékokhoz illeszkedve a

megfelelő intézményi funkciók telepítésével a Szentendrei út

csomópontjában kialakult központ részévé válhat.

2721

0

45083

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Vegyipari Szövetkezet 

III_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Nánási út mentén létesült. A Szentendrei út vonalán a területet egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki.  A gázellátás kisnyomáson történik. 

A 23038/1 hrsz-ú terület roncsolt felszínű, amelyen spontán megtelepedett növényzet található. A 23111/2 hrsz-ú telek

zöldfelületi aránya csekély. Az egykori üzem területén a talajszennyezettséget a FAVI-KÁRINFO adatai alapján sikeresen

felszámolták. A Szentendrei út jelentős zajterhelése érinti a területet.

A terület kisebbik része a Szentendrei út mellett, nagyobbik része annak

közelében terül el. A közösségi közlekedési ellátást a Budapest-Szentendre

(Békásmegyer) hév vonal biztosítja, amelyet autóbusz közlekedés egészít ki.

A közlekedési rendszer terveztt fejlesztés érinti a területet, a Szentendrei hév

vonalból kialakításra kerülő Észak-déli regionális gyorsvasút révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 27/2006.

(IV.27.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-V/L2, L4-III-LP és I-III-V/K1

beépítésre szánt építési övezetbe sorolja. 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4183

0

34045

ALULHASZNOSÍTOTT:

0

0

34045

8

#HIÁNYZIK

Budapest, III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Harsány lejtő -

Csengőbojt utca - Bécsi út csomópontja körüli alulhasznosított

területek.

A terület észak-keleti részén kertészeti telephely található, mellette

fekvő ingatlan építkezésekhez szükséges anyagokat tárolnak-

értékesítenek. A Bóbita utca menti ingatlan beépítetlen, évek óta

üresen áll. A Kocsis Sándor út menti alulhasznosított terület rossz,

rendezetlenséget keltő állapotban van. A telekcsoport az egykori

Budai Nagy Antal laktanya területén található, a területen 2008

óta épül az Óbuda-lakókert lakópark. A kijelölt telkek további

fejlesztések területei lehetnek, a központi elhelyezkedésű telken

szükséges lenne a lakóparkot ellátó intézmények elhelyezése. 

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Harsány lejtő menti területek

III_12

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), valamint az

azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 43/2009. (IX.30.) Ö. K. rendelete

(KSZT), amely a területet I-III-V/K2, VT-VB-III, KL-KT-III, IZ-III/2, I-III-H/L1 és I-III-H/L2

beépítésre szánt építési övezetbe sorolja. 

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület kisebb része a Bécsi út mellett, nagyobb része a közelében terül el. A

közösségi közlekedést a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével autóbusz

közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területek

kisebb részét. A Bécsi úttal határos területet érinti majd a tervezett Körvasút menti

körút építése és a villamos meghosszabbítás.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Harsány lejtő menti területek

III_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A Kocsis S. út-Bécsi út nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték található. A Kocsis S. út vonalán elválasztott csapadék

főgyűjtőcsatorna került kiépítésre. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Északi csücskét

nagyfeszültségű távvezeték érinti. A Bécsi út mentén középnyomású gázvezeték létesült.

Az Oázis telephelye zöldfelületekben szegény. A másik két terület zöldfelületi intenzitása kedvezőbb, de a zöldfelületeik

rendezetlenek. A környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a közeli Bécsi út gépjárműforgalma.

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bécsi út 308

0

0

26425

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Bécsi út - Forrás utca -

20023/26 hrsz-ú közterület által határolt alulhasznosított klasszikus

barnamezős terület.

Az ingatlanon jelenleg két cég működik: egy építőipari vállalat

telephelye a déli részen autósiskola területe az északi részen. A

terület városszerkezeti pozíciója miatt intenzívebb hasznosítási

lehetőséggel rendelkezik. Északról csatlakozik hozzá a kerület

lakóterületi jelenlegi fejlesztése, nyugatról és délről beállt

kertvárosias lakóterület határolja. Nyugatról a Bécsi út határolja,

mely által a megfelelő közlekedési kapcsolatok és feltárhatóság

biztosított.

620

0

26425

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Bécsi út 308

III_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Bécsi út mentén létesült. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű

kábelhálózat biztosítja. A Bécsi út vonalán középnyomású gázvezeték található. A terület gázellátása növelt

kisnyomáson történik. 

A terület jelentős részben burkolt felszínű, az autósiskola területén ugyanakkor számottevő faállomány javítja a

zöldfelületi intenzitás értékét. A Bécsi út zajterhelése egyértelműen küszöbérték feletti sávba esik a Stratégiai

zajtérkép 2007. alapján.

A terület a Bécsi út mellett terül el. A közösségi közlekedést autóbusz

közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése, a Bécsi úti

villamos építése révén  érinti a terület.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 40/2005.

(IX.20.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-H/3 és L6-III-SZ/N

beépítésre szánt építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_14

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt téglagyár és környezete

591

0

245049

34

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Pomázi út - Törökkő

utca - Csillaghegyi út - Kisbojtár utca - Bécsi út által határolt

klasszikus barnamezős terület.

Az Óbudai Temető szomszédságában elhelyezkedő terület

változatos funkciókkal rendelkezik. Északi részén buszgarázs

található, a keleti részén, a Dinamó utca közvetlen környezetében

szegényes állapotú épületek állnak. A tömbön belül zsákutcák

helyezkednek el, amik felszabdalják az ipari funkcióval rendelkező

és a beépítetlen, elhanyagolt területeket. A terület Óbuda -

Békásmegyer gazdasági területe, melynek egy része jól működő

termelő egységek, telephelyek, de sok a használaton kívüli illetve

elhangyagolt raktár épület, illetve a korábbi iparitevékenységből itt

maradt épület. A terület egyrésze jelentős változással érintett. 

30372

0

245089

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Épület a tömbben3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt téglagyár és környezete

III_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Pomázi út és a Bécsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Bécsi út-Pomázi út nyomvonalon elválasztott

csapadék főgyűjtőcsatorna épült ki. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület gázellátása nagy-

középnyomáson történik. A terület nagyrészt burkolt/beépített, zöldfelületi intenzitása alacsony. Az egykori téglagyár

működésének következtében a területen nem zárható ki a talajszennyezettség lehetősége. A BKV telephelyen korábban feltárt

szennyezettség kármentesítés nem volt teljes mértékben sikeres, a talajvíz továbbra is határértéket meghaladó

szennyezettséggel érintett. 

A területnek a kisebb része határos a főúthálózatba tartozó Pomázi úttal, a nagyobb

része csak Törökkő városrész belső gyűjtő és lakóúthálózatával. A közösségi

közlekedési ellátást alapvetően az autóbuszhálózat biztosítja, a Budapest - Esztergom

vasútvonal csak a városüzemeltetési terület esetében vehető figyelembe. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

K-Közl

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), valamint az

azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 12/2013. (I.31.) és 37/2013. (VII.1.) Ö.

K. rendelete (KSZT) vonatkozik a terület teljes egészére.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területVi-1

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

33253

0

180929

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

18929

17

#HIÁNYZIK

Budapest, III. kerület Ipartelepén a Bojtár utca - Huszti utca -

Szőlőkert utca - Csillaghegy út által határolt tömbjében

elhelyezkedő klasszikus barnamezős terület. 

A terület egészén különböző nagyságú és funkciójú épületek

találhatók, melyek legnagyobb részében gazdasági, ipari és

szolgáltató tevékenység folyik. Ezek nagyobb része ma is

használatban van. A tömbben azonban több helyen is találhatóak

üres, beépítetetlen területek. Ezeken a funkció nélküli területeken

elsősorban a környezethez idomuló ipari, gazdasági tevékenység

folytatásához alkalmas építmények helyezhetőek el. 

III_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ipartelep dél

100%

4. kép: Foghíj a 

Csillaghegyi út felől
3. kép: Szőlőkert utcai 

terület

2. kép: Bojtár utcai 1. kép: Légifelvétel a 



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), valamint az

azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 12/2013. (I.31.) Ö. K. rendelete (KSZT)

vonatkozik a terület egészére.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Szőlőkert utcában és a Kunigunda útja mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Kunigunda útján és a Bojtár utcában

csapadék főgyűjtőcsatorna létesült; az utcák sarkánál szennyvízátemelő telep található. A területet középfeszültségű

kábelhálózat és nagyfeszültségű földkábel határolja. Gázellátása nagy-középnyomáson történik. A Kunigunda útja mentén

halad magasvezetésű távhő gerincvezeték létesült.

A területek nagyrészt burkoltak/beépítettek, a zöldfelületi intenzitás igen alacsony (~5%). Talajszennyezettségről nincs

információ, a környezet állapotát elsősorban a környező utak gépjárműforgalma befolyásolja kedvezőtlenül.

A területek Törökkő városrész belső gyűjtő és kiszolgálőút hálózatával határosak. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbuszhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területeket.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ipartelep dél

III_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1232

158

28705

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

14111

6

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Jégtörő út - 19333/45

hrsz-ú közterület - 19333/45 hrsz-ú közterület által határolt

alulhasznosított terület.

A Jégtörő út, Reich Kálmán út és a Duna által határolt terület

egykor az Óbudai Gázgyár területéhez tartozott. Az ingatlanok

beépítetlenek, azonban az északi telken a fejlesztés megindult,

újépítésű épületeket húztak fel. A terület a Graphisoft park déli

fejlesztési területe. A 2006 óta tartó beruházás a Főváros

példaértékű fejlesztési területe, néhány éven belül a Park rendkívül

kedvező fekvése, építészeti igényessége és színvonalas

szolgáltatásai számos csúcstechnológiai vállalatot vonzottak ide.

III_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt gázgyár terület

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület műemléki környezet. Természeti, valamint környezeti korlátozás és védelem nem érinti a

területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 45/2013.

(IX.26.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet IZ-III-G3 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Szentendrei úton létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Az Ángel Sanz Briz út mentén

csapadék főgyűjtőcsatorna épült ki. Az Ángel Sanz Briz úton középfeszültségű kábelhálózat található. A terület

gázellátása nagy-középnyomáson történik. 

A terület bolygatott talajfelszínű, amelyet spontán megtelepedett gyepvegetáció borít. Talajszennyezettség a

területen nem ismert, jelentős forgalmú út a környezetében nem található. 

A terület a főúthálózatba tartozó Jégtörő utca mellett terül el. A

közösségi közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság

figyelembe vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt gázgyár terület

III_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

32059

15016

269654

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

296654

7

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Óbudai-sziget déli

alulhasznosított, klasszikus barnamezős területei.

A Duna hordalékából létrejött sziget az óbudai part mentén, az

1651. és az 1654. folyamkilométer között fekszik. Területe 108 hektár,

hossza 2750 m, legnagyobb szélessége az 1653-as folyamkilométer

vonalában 500–500 m. Óbudától 70–80 m széles Duna-ág választja

el. Nyugati oldalán a K-híd és a Hajógyári híd köti össze Óbudával,

déli végén áthalad az Árpád híd. Az érintett területen működött az

1829-ben alapított hajógyár, mely 2000-ben, 165 év után került

végleges törlésre a cégjegyzékből. 

III_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Óbudai-sziget

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: A terület



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az Országos ökológiai hálózat része (ökológiai folyosó / pufferterület övezet), továbbá vízbázisvédelmi

(hidrogeológiai B) védőterület által érintett. A meglévő faállomány részben megőrzendő értékességű.

A terület műemléki környezet, az épületállomány egy része műemlék. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata 35/2006. (VI.30.) ÖK. Rend. Az

ÓBVSZ-ről szóló 32/2001. (XI.30.) rendelet módosításáról, a Bp. III., Óbudai

(Hajógyári) sziget kerületi szabályozási tervének jóváhagyásáról.

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet az Árpád híd vonalán középfeszültségű kábelhálózat és középnyomású gázvezeték keresztezi. A

tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala szintén az Árpád híd vonalán ismert.

A jelentős beépítettségnek, burkolt felületek arányának köszönhetően a sziget zöldfelületekben szegény

területrészének tekinthető. A vízparton értékes galériaerdők találhatók. A hajógyári tevékenység miatt a terület

potenciális talajszennyezettségű. A levegőminőségét kedvezően befolyásolja a Duna menti sáv jó átszellőzése.

A terület a Munkás hídon és a "K" hídon keresztül kapcsolódik Buda

úthálózatához, a szigeten belül csak kiszogálóutak léteznek. A

közösségi közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság

figyelembe vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett

fejlsztései érintik a területet, a Bogdáni út vonalában új kis Duna híd

épül.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Óbudai-sziget

III_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_18

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Filatorigát mente

0

0

143370

27

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Budai alsó rakapart - Sorompó utca - Folyamőr

utca - Bogdáni út - Reviczky ezredes utca - Búza utca által határolt

alulhasznosított terület.

A „Filatori” elnevezést az 1781-ben épített és 1789-ig működött

ötemeletes Filatórium (Selyemfonó) után kapta ez az észak-óbudai

terület, a „gát” pedig az ezen a területen 1881-1882-ben

ténylegesen felépült védőgátat jelöli. Jelenleg áruház, parkoló,

buszmegálló és egyéb gyárak, telepek is találhatóak Óbuda ezen

alulhasznosított részén. Itt terülnek el az egykori Budapesti

Harisnyagyár épületei is, melyek 1994-ben kerültek végleges

felszámolás alá, azonban az épületegyüttest nem sokáig láthatjuk,

helyére megapláza építését tervezgetik  néhány éve.

42746

0

143370

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A volt harisnyagyár1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Filatorigát mente

III_18"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték határolja a területet a Szentendrei út mentén, illetve keresztezi a Ladik utcában. A Bogdáni úton csapadék

főgyűjtőcsatorna épült ki. Két szennyvízátemelő telep található a Zab utcában, továbbá egy a Bogdáni úti busz végállomásnál. A

szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A területek nagyrészt burkoltak/beépítettek, a zöldfelületi intenzitásük igen alacsony (~5%). A talaj állapotára vonatkozóan nem áll

rendelkezésre információ, de az egykori harisnyagyár területén folytatott ipari tevékenység miatt nem zárható ki a szennyezettsége. A

környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Szentendrei út és a Budai alsó rakpart gépjárműforgalma.

A területek a Szentendrei út mellett terülnek el, egy jelentős részük azonban csak a

Bogdáni úttal határos. A közösségi közlekedési ellátást a terület keleti oldala számára

a Budapest-Szentendre (Békásmegyer) hév vonal, a nyugati oldala számára a

Bogdáni úti autóbusz végállomás biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései érintik a területet, a Szentendrei hév vonal az Észak-déli regionális

gyorsvasúttá fejlesztés keretében a Szentendrei út alá kerül áthelyezésre, amelyhez

P+R parkoló is kapcsolódik majd. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

K-Ker

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), valamint

az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 58/2011. (XI.4.) Ö. K. rendelete

(KSZT), amely a területet M-III-ID/2 és I-III-Z/6 beépítésre szánt építési övezetbe

sorolja. 

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Bevásárlóközpont területe 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területVi-1

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Épített környezeti szempontból a terület magassági

korlátozással érintett (max. 45 m megengedett beépítési magasság).

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_19

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Selyemkészítőgyár

0

0

85420

6

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Zay utca - Kunigunda

útja - Fehéregyházi út - Bécsi út által határolt terület.

A Magyar Selyemipar Vállalat 1955. január 1-jével alakult hét

selyemszövödéből, két selyemcérnázógyárból, valamint egy

selyemkikészítő gyárból. A selyemszövetek színezését, kikészítését az

Óbudai Textilkikészítőgyárban, valamint a soproni és a

szentgotthárdi selyemszövödék saját kikészítő üzemeiben végezték.

1952-ben az Óbudai Textilkikészítőgyárban biztosítottak helyet

kifejezetten a selyemkikészítés céljára. A vállalat 1991-ben került

felszámolás alá. Azóta a terület felszabdalódott, az épületállomány

kisebb telephelyek számára biztosít helyet. A működő gazdasági

vállalatok mellett sok a használaton kívüli épület.

24970

147

85720

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Selyemkészítőgyár

III_19"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Bécsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos utcákban 
középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület gázellátása nagy-középnyomáson történik. A Fehéregyházi út mentén a 
tervezett magasvezetésű távfűtési gerincvezeték nyomvonala ismert.

A terület szinte teljes mértékben burkolt/beépített, a zöldfelületi intenzitás nagyon alacsony (~5%). A talaj állapotára 
vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, de az egykori gyártó tevékenység miatt nem zárható ki a szennyezettsége. A 
környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Bécsi út gépjárműforgalma, (zajterhelés, légszennyezés).

A terület nagyobb része a Bécsi út mellett terül el. A közösségi közlekedési 
ellátást a Vörösvári úti és a Bécsi úti villamos vonalak, valamint autóbusz 
közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a 
területet, a Bécsi úti villamos meghoszabbítás révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), 
valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 12/2013. 
(I.31.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet MZ-III/1 és MZ-III/2 beépítésre 

szánt építési övezetbe sorolja. 

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik, valamint műemléki védelem található a 16895/9 
hrsz.-ú ingatlanon.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő 

beépítésre szánt területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_20

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Óbudai Malom

0

0

7090

6

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Hunor utca - Körte utca -

Vörösvári út - Hévizi út által határolt alulhasznosított területe.

Óbudán, a Hévízi út Vörösvári út és Hunor utca közötti szakaszán

található az Óbudai Malom épületének frontja. Az épület valamikor

1895 és 1908 között épült, A '80-as években már megszűnt a malom

tevékenysége, privatizálták. Jelenleg - a külső homlokzat

megtartásával - lakópark épül a területén, de pénzügyi válság

miatt a fejlesztés leállt. A lakóparkot a gyári épületek felújításával,

átalakításával és új épületeke építésével alakították ki. A fejlesztés

félbeszakadása miatt a területen azonban jelentős sebek

találhatók.

2046

0

7090

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Épület3. kép: Homlokzat

2. kép: Homlokzat1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Óbudai Malom

III_20"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Vörösvári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A Hévíz

utca mentén elválasztott csapadékcsatorna létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A szomszédos

utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült.

A terület zöldfelületi szempontból vegyes képet mutat: a felhagyott területeken spontán vegetáció telepedett

meg, az új építésű lakópark zöldfelülete rendezett. A szomszédos Vörösvári út gépjárműforgalma jelentős (10 dB

feletti) zajkonfliktussal érinti az út menti épületek homlokzatát.

A terület a Vörösvári út mentén helyezkedik el. A közösségi közlekedési

ellátást a főútvonal villamos és autóbusz közlekedése biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 55/2007. (X.5.)

Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-KZ/2, I-III-Z/2 és I-III-Z/4

beépítésre szánt építési övezetbe sorolja.

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Épített környezeti érték, valamint korlátozás nem 

található a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

5589

0

8626

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

8526

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Raktár utca – Vihar

utca – Veder utca – Berend utca által határolt tömb két

alulhasznosított telke.

 

Mindkét ingatlan beépített, az itt található épületek egy része

kihasználatlan, a többi javarész kereskedelmi és szolgáltató

funkcióval rendelkezik. Az Óbudai lakótelep tízemeletes tömbjei

között lévő földszintes tömb a lakótelep ellátását szolgáló

intézményi és kereskedelmi szolgáltató és egyéb közösségifunkciók

helyét biztosítja, ezért a kerületi terveszköz intézményi övezetbe

sorolja a területet a nagyvárosias lakóterület területfelhasználási

egységén belül.

III_21

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vihar utca - Veder utca

100%

4. kép: A terület3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Épített környezeti érték, valamint védelem nem

található a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 30/2003.

(IX.08.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-Z/2 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Váradi utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területet a Vihar utca mentén egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Veder utca-Raktár

utca vonalon nagyfeszültségű földkábel található. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A Vihar utcában

távfűtési gerincvezeték létesült. A terület távhővel ellátott.

A terület a jelentős fokú beépítettségnek köszönhetően alacsony zöldfelületi intenzitással bír (~5%). A környezet

állapota elsősorban a környező utak gépjárműforgalma miatt kedvezőtlen.

      

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vihar utca - Veder utca

III_21"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_22

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori Zápor utcai Fűtőmű

0

10460

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Zápor utca - Kiscelli

utca - San Marco utca - Föld utca által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A Zápor utcai fűtőmű a hetvenes évek nagy óbudai

paneltechnológiás építkezései idejétől látta el fűtéssel és

melegvízzel a környék épületeit. A FŐTÁV innen biztosította a

környék épületeinek fűtési és használati melegvízellátásához

szükséges hőt, azonban a környezeti terhelés olyan erősnek

bizonyult, hogy megfelelve a környezettudatosság elvárásának, a

szolgáltató 2007-ben leállította a Zápor utcai hőtermelést. A bontási

munkálatokat 2012-ben kezdték, s napjainkban már csak egy sík,

murvázott terep található a valahai ipari létesítmény helyén.

2156

0

10460

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület2. kép: A terület

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Egykori Zápor utcai Fűtőmű

III_22"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Föld és a San Marco utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcákban

egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat biztosítja.

A terület gázellátása kisnyomáson történik, továbbá távhővel ellátott. 

A terület a szórt burkolatnak és a beépítettségének köszönhetően zöldfelületekben szegény, elszórt faállomány

található a telken. A környezet állapota elsősorban a környező utak gépjárműforgalma miatt kedvezőtlen.

A terület a Bécsi út és Pacsirtamező utak által közrezárt, mindinkább

forgalomcsillapított lakóterület közközépső részén helyezkedik el. A közösségi

közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével nem

biztosított. A közlekedési rendszer terveeztt fejlesztései nem érintik a területet.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2006.

(VI.15.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-AI/3 és IZ-III/2 beépítésre

szánt építési övezetbe sorolja. 

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Épített környezeti szempontból érték, valamint

korlátozás nem található a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

179

1753

6862

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

6862

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Serfőző utca - Óbudai

utca - Tanuló utca - Árpád-híd által határolt alulhasznosított terület.

A terület az Árpád-híd budai hídfő déli oldalán helyezkedik el, két

telekből áll. Mindkét telek beépítetlen, az egyik salakos burkolattal

fedett. A kerület központi területén, a karakteres óbudai házak

között elhelyezkedő üres telkek értékes fejlesztési területek. A

karakterhez illeszkedő intézményi, kereskedelmi, szolgáltató,

közösségi funkciójú épület elhelyezhető. A telkek jelenleg

ideiglenes használat alatt állnak, parkolók üzemelnek a területen.

III_23

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Árpád-híd budai hídfő

100%

3. kép: A terület

2. kép: A terület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai A és B) védőterületen fekszik. A terület egyes ingatlanjai műemlék, valamint műemléki

környezeti védelem alatt állnak. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), amely a

területet VK-III/1 beépítésre szánt építési övezetbe sorolja.

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezetéj a Serfőző utcában és a Lajos utca mentén található. A Mókus és a Lajos utca mentén a területet

egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Gázellátás

kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott. A tervezett távhő gerincvezeték nyomvonala a Serfőző utca mentén ismert. 

A területet gyakorlatilag csak gyepszintű vegetáció borítja. Az Árpád-híd lehajtója jelentős gépjárműforgalommal érintett, ami

kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület közvetlenül az Árpád híd budai hídfőjének déli oldalán terül el. A kozösségi

közlekedési ellátást a Budapest-Szentendre (Békásmegyer) hév és az Árpád hídon

közlekedő villamos mellett több autóbusz viszonylat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései érintik a területet, a Szentendrei hév észak-déli regionális

gyorsvasúttá történő átépítése keretében a vonal a Pacsirtamező út alá kerül

áthelyezésre. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Árpád-híd budai hídfő

III_23"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 7  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

III_24

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Bécsi út 104-108

0

3102

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Bécsi út - Podolin utca

sarkán elhelyezkedő használaton kívüli terület.

A Kandó Kálmán Kollégium 1975-ben épült, 2000. júliusig a Kandó

Kálmán Műszaki Főiskola kollégiumaként működött, majd a

Budapesti Műszaki Főiskola (jelenleg: Óbudai Egyetem)

Kollégiumának 2. számú Tagkollégiumaként üzemelt. A Bécsi út 104-

108. alatt álló épület 2007 óta teljesen üres, falai omladoznak, és

ugyan meghirdettek közbeszerzési pályázatokat, hogy az épületet

rendbe hozzák, a munkálatok nem kezdődtek el a megfelelő

finanszírozási háttér hiányában.

9800

0

3102

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Az épület3. kép: Az épület

2. kép: Az épület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Bécsi út 104-108

III_24"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bécsi út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A terület

villamosenergia-ellátását a Bécsi út mentén kiépült középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület

gázellátása kisnyomáson történik. 

Sűrű, gondozatlan fa- és cserjeállomány él az épület mögötti telekrészen. A környezet állapotát a Bécsi út

gépjárműforgalma érinti kedvezőtlenül elsősorban. Az út menti homlokzat jelentős, küszöbérték feletti sávba eső

zajterheléssel érintett a Stratégiai zajtérkép 2007. alapján.

A terület határos a Bécsi úttal. A közösségi közlekedési ellátást a

főútvonalon közlekedő villamos és autóbusz biztosítja. A közlekedési

rendsezr tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

amely a területet I-III-Z/1 beépítésre szánt építési övezetbe sorolja. 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

21334

14921

29612

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

29612

6

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Perc utca - Lajos utca -

Tímár uca - Pacsirtamező utca által határolt alulhasznosított

klasszikus barnamezős terület.

A területen találhatók az egykori Goldberger gyár épületei. Az

egykori kékfestő üzem épületeit 1785-ben építették. A vállalatot

1948-ban Goldberger Textilművek és Kereskedelmi Rt. néven

államosították, majd 1949-ben nemzeti vállalattá alakult, amibe

néhány más textilgyárat is beolvasztottak. A hanyatlás a 90-es évek

elején kezdődött, a cég felszámolása 1997-ben fejeződött be. Az

értékes épületállomány azóta amortizálódott, a terület

felaprózodott, jelenleg kis cégek hasznosítják a terület részeit.

III_25

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Goldberger gyár

100%

4. kép: Tömbbelső3. kép: Épület

2. kép: Átjáró épület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Egyes ingatlanok műemléki védelem, műemléki környezeti

védelem alatt állnak. Ezen felül a területen magassági korlátozás (III. párkánymagassági kategória) van érvényben.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ), amely a

területet I-III-Z/2 és L2-III-V beépítésre szánt építési övezetbe sorolja. 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Perc és a Fényes A. utcák vonalán ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A szomszédos utcákban egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja.

Avillamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A gázellátást a szomszédos utcákban kiépült közép- és nagy-

középnyomású gázhálózat biztosítja. A terület távhővel ellátott.

A terület gyakorlatilag teljes mértékben burkolt/beépített. A talaj állapotára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, de az egykori

gyártási tevékenység miatt nem zárható ki a talajszennyezettség lehetősége. A környező utak gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja

a környezet állapotát. A Pacsirta út jelentős, küszöbérték feletti sávba eső zajterheléssel érintett.

A terület a Pacsirtamezú út mellett és annak közelében helyezkedik el. A terület keleti

része számára elsősorban a Budapest - Szentendre (Békásmegyer) hév vonal, a

nyugati része számára a Pacsirtamező út autóbusz közlekedése biztosítja az ellátást. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintki a területet, a Szentendrei hév vonal

Észak-déli regionális gyorsvasúttá fejlesztése keretében áthelyezésre kerül a

Pacsirtamező út alá.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt Goldberger gyár

III_25"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_26

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Újlak belső

0

0

10292

14

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda -Békásmegyer, Bécsi út - Nagyszombat

utca - 14744 hrsz-ú közterület - 14679 hrsz-ú közterület - Lajos utca -

Galagonya utca által határolt tömbök alulhasznosított telkei.

Az itt található romos épületek revitalizációja már régóta várat

magára. Az üres telkek (melyek jelenleg parkolóként

funkcionálnak) és a volt lakóépületek mellett itt foglalt helyet a régi

újlaki mozi épülete is. A mozi eredeti épülete még az 50-es évek

előtt épült, de a 70-es évek végére be is zárt, majd 1991-ben

lebontották. A mozi helyére a 90-es évek elején, az „Óbuda-Újlak

revitalizáció” keretében új épület került (tervezett mozi funkcióval

is), de noha a revitalizáció egyik elsőként felhúzott épülete volt,

még ma is  - másfél évtizede – vakolatlanul és üresen áll.

2924

0

10292

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: A mozi épülete3. kép: Romok

2. kép: Parkoló1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Újlak belső

III_26"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült a Bécsi út és a Bokor utca mentén.

A területet határoló utcák vonalán középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson

történik. A Bécsi út keleti oldalán fekvő területrész távhővel ellátott.

A Bécsi út nyugati oldalán lévő területrész burkolt/roncsolt felszínű, degradált, kezeletlen növényállomány

jellemzi. A környezet állapotát a Bécsi út gépjárműforgalma érinti kedvezőtlenül elsősorban. Az út menti sávot

jelentős, küszöbértéket meghaladó zajterhelés érinti a Stratégiai zajtérkép 2007. alapján.

A területek a Bécsi úttal határosak. A közösségi közlekedési ellátást az

útvonalon közlekedő villamos és a közeli Lajos utca autóbusz közlekedése

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-H

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 31/2009.

(VI.25.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet VK-III/2 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja. 

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_27

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Lajos utca 71-89

0

0

5036

1

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Lajos utca 71-89.

beépítetlen, alulhasznosított telke.

A nagyvárosias lakóterületen elhelyezkedő üres telek a Lajos utca

mentén városszerkezeti pozíciója által fejlesztési potenicállal

rendelkezik. A Lajos utca mentén kialakult zártsorú épületsávot

irodák és lakóépületek, szolgáltató földszinti funkciókkal alkotják. A

kerületi terveszközben meghatározottak szerint a telken

közintézmény épület, igazgatási épület, irodaház, szálláshely,

szolgáltató, vendéglátó, kiskereskedelmi épület, egyéb közösségi

szórakoztató épület, sportépítmény, kutatás, fejlesztés épülete,

lakóépület, parkolóház, mélygarázs elhelyezhető.

0

0

5036

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Parkoló3. kép: Parkoló

2. kép: Parkoló1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Lajos utca 71-89

III_27"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Lajos utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Nagyszombat utca és a Lajos utca vonalán egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja.

Gázellátása kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott.

A jelenlegi funkció miatt a terület zöldfelületekben szegény, a zöldfelületi intenzitás 5% körüli. A Lajos utca

jelentősnek mondható zajterheléssel érintett a Stratégiai zajtérkép2007. alapján.

A terület a Lajos utca mellett helyezkedik el. A terület számára

elsősorban a Lajos utca autóbusz közlekedése, kimásod sorban a

közeli Bécsi út villamos közlekedése biztosítja az ellátást. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem  érinik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-T

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 34/2010.

(VII.12.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-Z/2 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

A terület víztermelő kút külső védőterületén fekszik. Épített környezet szempontjából magassági korlátozással (III.

párkánymagassági kategória) érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_28

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szépvölgyi úti buszmegálló

1665

0

2483

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Bécsi út - Szépvölgyi út -

Kecske köz - 14769/1 hrsz-ú telek által határolt alulhasznosított

terület.

A terület jelenleg „Kolosy tér” buszmegálló és busz fordulóként lát

el közösségi közlekedési funkciót. A fővárosi rendezési eszköz a

területre két szintes területfelhasználási egységet ír elő. A terület

beépíthető, az épület földszintjén kötelező megtartani a közösségi

közlekedési funkciót. Ezáltal a területen a kiemelt jelentőségű helyi

központ területfelhasználási egység funkciói telepíthetők. A kerületi

terveszköz szerint ennek megfelelően a területen közintézmény,

igazgatási, iroda-, szálláshely, szolgáltató, vendéglátó, egyéb

közösségi szórakoztató épület, sportépítmények, kutatás, fejlesztés

épülete helyezhető el.

487

0

2483

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Buszmegálló3. kép: A tér

2. kép: Buszmegálló1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Szépvölgyi úti buszmegálló

III_28"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték, illetve főgyűjtőcsatorna egyesített rendszerben a Szépvölgyi út mentén épült ki. A

tervezett tehermentesítő csatorna nyomvonala a Szépvölgyi út vonalán ismert. A terület villamosenergia-

ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Gázellátása kisnyomáson történik.

A buszállomás nagyrészt burkolt felületű, a szegélyező zöldfelületek minősége kifogásolható. A környező utak

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát. A Szépvölgyi út jelentősnek mondható

zajterheléssel érintett a Stratégiai zajtérkép2007. alapján.

A terület a főúthálózatba tartozó Szépvölgyi út mellett helyezkedik el. A

terület számára a Budapest - Szentendre (Békásmegyer) hév vonal, a Lajos

utcai autóbusz közlekedés és a Bécsi úti villamos biztosítja az ellátást. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Szentendrei

hév vonal Észak-déli regionális gyorsvasúttá fejlesztése keretében

áthelyezésre kerül a Lajos utca alá.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-H

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 31/2009.

(VI.25.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet VK-III/4 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja.

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

A terület magassági korlátozással (Hegyvidéki zónában elhelyezkedő kisvárosias lakóterület: max. 9,0m beépítési

magasság) érintett. Természeti és környezeti érték vagy védettség nem található a területen. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

III_29

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Óbudai Remíz

0

10323

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Vörösvári út - Hévízi út -

Hunor utca - Fehéregyházi út által határolt tömb alulhasznosított

telkei.

Az 1900-as évek elején a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság

megnövelt járműállománya nagyobb tárolási férőhelyet igényelt,

ezért 3 új kocsiszín épült, köztük 1907-ben az óbudai. 1996. március

31-én a kocsiszínt bezárták, a villamoskocsikat szétosztották a többi

kocsiszín között. Az épület sokáig üresen állt, majd a BKV Rt. eladta.

Ezután pár évig raktárhelyiségként szolgált, majd az ingatlant

megvásárló és ott lakóparkot tervező befektető 2006-ban első

lépésként a forgalmi épület tetőzetét lebontatta, azóta az épület

védelem nélkül pusztul. Helyén a régészeti feltárás római kori

épület, vízvezeték, út maradványokat talált, ezért mélygarázs itt

nem létesíthető.

800

0

10323

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A remíz régen és most

2. kép: Szervízépület1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Óbudai Remíz

III_29"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Vörösvári út mentén került kiépítésre. A Vörösvári úton egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna,

elválasztott rendszerű csapadékcsatorna, illetve szennyvízátemelő telep létesült. A terület villamosenergia-ellátását

középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Gázellátása kisnyomáson történik.

Spontán fejlődő növényállomány borítja a bontásból visszamaradt roncsolt felszínű területet. A környező utak

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát. A Vörösvári út jelentősnek mondható zajterheléssel

érintett a Stratégiai zajtérkép 2007. alapján.

A terület Vörösvári út mellett terül el. A közösségi közlekedési ellátást a Bécsi

úti villamos valamint Vörösvári úti villamos és autóbusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

Budapest III. kerületi Önkormányzat 32/2001. (X.30.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest III. kerületi Önkormányzat 45/2013.

(IX.26.) Ö. K. rendelete (KSZT), amely a területet I-III-KZ/2 beépítésre szánt

építési övezetbe sorolja. 

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

A terület vízbázisvédelmi (hidrogeológiai B) védőterületen fekszik. Épített környezeti vonatkozásban a 16911 hrsz.-

ú ingatlan helyi védettség alatt áll.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

84286
0

239657

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

239657

12

#HIÁNYZIK

Budapest XI. kerülete, Tudásközpontok, Szerémi út - Kondorosi út -
Arasztó út - 43614/1 hrsz.-ú közterület - Hunyadi János út -
Mezőkövesd út által határolt klasszikus barnamezős terület.

Az Újbuda déli részén, a Duna közvetlen szomszédságában
található alulhasznosított terület. Jelentős része beépített,
ugyanakkor az adottságaiból származó fejlesztési potenciálja
kihasználataln. Jellemzően raktárak, gazdasági szereplők és azok
telephelyei találhatók a területen.

XI_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tudásközpontok 

100%

1. kép:  Légifotó 2. kép: Az épületek

3. kép: A Duna part 4. kép: Az épületek



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról; 34/2004. (VI.22) módosítva 52/2009. (XII.18);
14/2003. (VI.24.) módosítva 53/2004. (XI.23.); 32/2001. (XI.20.) módosítva
5/2002. (II.26.); 14/2008. (VI.24.): I-III-HZ/3 ; I-III-V/K3-sz ; M-XI

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Kondorosi és a Hunyadi út mentén található. A szomszédos utcákban
egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. A Hunyadi úton nagy-, a Szerémi úton középfeszültségű
kábelhálózat létesült. A Szerémi út mentén nagynyomású gázvezeték, és MOL termékvezeték érinti a
területet. A gázellátás nagy-középnyomáson történik
Többféle talajszennyezés feltételezhető.

A Szerémi út és a Hunyadi János út ad kapcsolatot a 6-os út irányába
és észak Buda felé, a Rákóczi hídon át Pest felé. Kötöttpályás
közösségi közlekedési kapcsolata a területnek nincs. A térséget érintő
közúti fejlesztés a Galvani híd- Csepel Észak Csepel- Ecseri úti
nyomvonal megvalósítása, valamint a Körvasúti körút déli szakasza. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tudásközpontok 
XI_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐLVÉDETT m²

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

FŐVÁROSI 
ÖNK.

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

37061
2894

322561

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
8637

114125

199405

101

VEGYES

Budapest XI. kerülete, a kelenföldi vasútállomás barnamezős
területe.

Kelenföld vasútállomás az Összekötő vasúti híd és a Ferencváros
rendező-pályaudvar építésével egyidejűleg épült ki. Napjainkban
Budapest négy legforgalmasabb vasútállomása közé tartozik. A 4-
es metró a budapesti metróhálózatba is közvetlenül bekapcsolja, a
metróvonal egyik végállomása itt található. Kelenföld
vasútállomáson halad keresztül a Dunántúl felé a vasúti személy- és
teherforgalom jelentős része valamint nemzetközi vonatok tartanak
innen Bécsbe, Grazba, Münchenbe, Pozsonyba, Prágába, Fiuméba,
Velencébe, Zágrábba és Ljubljanába

XI_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kelenföldi pályaudvar

1.kép: Légifotó 2. kép: A peron

3. kép: Vágányok 4. kép: Állomás épülete



TSZT 2015 KIVONAT:

Kelenföldi pályaudvar
XI_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Budaörsi, Péterhegyi és Somogyi út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A villamosenergia-ellátás
középfeszültségű kábelhálózatról történik. Kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Környezeti adottságként a pályaudvar üzemi zaja említendő. Potenciálisan talajszennyezett, fém-,
szénhidrogén-származék  és antropogén eredetű szennyezés valószínűsíthető.

Az őrmezei oldalon az M1-M7 autópálya bevezető szakasza
található. Az Etele téri oldalon az Etele út, illetve a Somogyi út, mint II.
rendű főutak. A térség legjelentősebb úthálózati beavatkozása a
külön szintű csomópont építés az autópálya bevezető szakasza
felett. A kötöttpályás kapcsolatot a 4-es metró és a Bartók Béla úti
villamos ad. A jövőben az 1-es villamos is elérné a pályaudvart.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M
K-Közl

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról; 17/2010. (V.28.): VK-XI/Z-1, I-XI/Z-10, I-XI/1, KL-KT-XI
A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja: K-Közl ; Vt-M 

Mellékközpont  területe
Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

13279

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

13279

0

8

#HIÁNYZIK

Budapest XI. kerülete, Bükköny utca - Albertfalva utca - Fehérvári út -

Fonyódi utca által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

A Fehérvári út menti, jelenleg üres telkeken egykor a Budalakk

Festék- és Mûgyantagyár albertfalvai telephelye állt. A

rendszerváltás idôszakában a gazdasági átszervezés, majd a

privatizáció eredményeként és következtében a trösztszerû

nagyvállalat felbomlott. A privatizáció után megalakult Dunalakk

Festékgyártó Kft. telephelye 2003-ig működött a Fehérvári úti

telkeken.

XI_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Fehérvári - Bükköny 

100%

1.-2. kép: Légifotó

2-3. kép: A telkek



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-T

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról 

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Az Albertfalva és a Bükköny utca mentén főnyomóvezeték határolja. A szennyvíz- és csapadék

elvezetése a kiépített egyesített rendszerű csatornahálózatban történik. A területen középfeszültségű

kábelhálózat található. Az Albertfalva utcában nagynyomású gázvezeték létesült. A terület

kisnyomással ellátott terület, távhőszolgáltatásba bevonható.

Felhagyott festékgyári terület, esetleges talajszennyezés feltételezhető.

A terület a Fehérvári útról (főút), valamint a Bükköny utcából, a

Fonyód utcából és az Albertfalva utcából (mind kiszolgálóút)

közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton

közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalak biztosítják. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Fehérvári - Bükköny 

XI_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Finomvegyszer Szövetkezet

0

11771

108513

19

#HIÁNYZIK

A Fehérvári út - Kondorosi út - Szerémi út - Galvani út által határolt

terület 

A terület jellemzően ipari telephelyeknek ad otthont, melyek között

néhány utcában lakófunkció is előfordul. Az ipari funkciót a

Fehérvári út és a Kondorosi út mentén városias lakóterületek

határolják, a terület déli peremén húzódó Keserű-ér a Dunába

torkollik.

46898

0

120283,5

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó 2. kép: Tömbrészlet

3. kép: Tömbrészlet 4. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Finomvegyszer Szövetkezet

XI_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Fehérvári út mentén főnyomóvezeték határolja, a csatornavezeték egyesített rendszerű. A területen

középfeszültségű kábelhálózat található. A terület nagy-középnyomású gázhálózattal ellátott,

távhőszolgáltatásba bevonható.

A bontott terület porképző felület, a Fehérvári út forgalmi zaja jelentős. Feltételezhető esetleges

talajszennyezés.

A terület a Szerémi út, a Galvani utca a Fehérvári út (főutak),

valamint a Kondorosi út (gyűjtőút) határolja. A közösségi közlekedési

ellátást a Fehérvári úton közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csurgói-Rácz László-Albert

0

0

17615

15

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Csurgói utca - Rácz László utca - Albert

utca által határolt tömben elhelyezkedő klasszikus barnamezős

terület.

A vizsgált terület a kelenföldi lakóterületbe ékelődő, csendes

lakóutcákkal határolt ipari és szolgáltató park. Többek között a

Budagép-Budapark Ipari, Építő és Szolgáltató Kft., és a Budapest

Mozaik Centrum működik itt. 

8217

0

17614,5

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: Légifotó

3. kép: Légifotó 4. kép: Épület



TSZT 2015 KIVONAT:

Csurgói-Rácz László-Albert

XI_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték az Albert utca és a Kondorosi út mentén létesült. Az Albert és a Rácz László

utcában egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A területen középfeszültségű kábelhálózat

létesült. A vizsgált terület a távhőszolgáltatásba bevonható.

A terület lényegében beépített, burkolt. Funkcióját tekintve idegen a környező lakó- és

gyermekintézmények között. Feltételezhető esetleges burkolat-szennyezés.

A terület a Fehérvári út, az Andor utca és a Tétényi út irányából

kiszolgáló utakon közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást a

Fehérvári úton közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

23703

0

64697

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

81678

7

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a a Fehérvári út - Barázda út - Szerémi út -

Hengermalom út által határolt területen elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

Lakótömbökkel keveredő üzemi, raktározási, kereskedelmi és iroda

területek helyezkednek el a vizsgált tömbben.

XI_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Salesianer mosoda

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: Épület

3. kép: Épület 4. kép: Épület



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel nem bír, néhány faegyed vegetál a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Gksz-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Fehérvári út és a Hengermalom út van. A Hengermalom út vonalán

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat szolgáltatja. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. A Sopron út-Sztregova utca

vonalán távfűtési gerincvezeték található.

Környezetszennyezésről nincs adat.

A terület a Szerémi út, a Hengermalom utca, a Fehérvári út (főutak),

valamint a Barázda utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A

közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton és az Etele úton

közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a területet az 1-es

villamos vonalának Etele térig való meghosszabbítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Salesianer mosoda

XI_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

25725

0

117585

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

50404

72610

8

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Szerémi út - Hengermalom út - Budafoki út -

Galvani utca által határolt tömbben elhelyezkedő barnamezős

területek. 

Használaton kívüli és alulhasznosított üzemi területek, telephelyek

két szerkezetileg jelentős út, a Szerémi út és a Budafoki út között. A

funkcióváltás a Budafoki út mentén már tapasztalható:

kereskedelmi és újépítésű lakó- valamint irodaépületek jellemzik. A

Barázda úttól délre fekvő tömb területén az egykori iparvágányok is

megtalálhatók.

XI_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Barázda utca-Alíz utca

1. kép: Légifotó 2. kép: Épület

3. kép: Épület 4. kép: Üres telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír, a területen néhány faegyed vegetál.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hengermalom út vonalán főnyomóvezeték épült ki. A terület közelében a Budafoki úton és a Szerémi

út mentén létesült csatornavezeték. A területen középfeszültségű kábelhálózat található. A
Hengermalom út-Szerémi út mentén nagynyomású gázvezeték, illetve MOL termékvezeték található. A
vizsgált rész nagy-középnyomással ellátott terület. Távfűtési gerincvezeték a Szerémi úton és a Barázda 

utcában épült ki.

Egykori sporttelep területe, környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Szerémi út, a Galvani utca, a Budafoki út és a

Hengermalom út (mind főút) irányából közelíthető meg. A közösségi

közlekedési ellátást a Szerémi út - Etele út vonalon közlekedő

villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül a területet a Galvani utca és a IX.

ker., Kén utca közötti közúti átkötés érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Barázda utca-Alíz utca

XI_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

12015,3

525,3

183263

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

156550

26713

9

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Szerémi utca - Galvani utca - Budafoki út -

Kondorosi út által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület. 

A barokk lőportár valamivel 1780 előtt épült, az albertfalvai síkon. Az

épület eredeti funkciója 1945-ben szűnt meg. Később köréje települt 

az Épületelemgyár (Beton-és Vasbetonipari Művek), az épületet és

főként a tetőszerkezetét rendbe hozták, közvetlen környezetében

tereprendezés is történt. A Szerémi út - Kondorosi út - Budafoki út -

Galvani út által határolt tömb értékes, jelenleg használaton kívüli

jelentős változással, funkcióváltással érintett terület a dél-budai

Duna-parti térségben.

XI_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Lőportár tömbje

1. kép: Légifotó 2. kép: Kápolna

3. kép: Lőporraktár 4. kép: Lőporraktár



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír, a területen néhány faegyed vegetál.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Budafoki és a Kondorosi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A Galvani utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna van. A Budafoki úton nagyfeszültségű távvezeték, a Szerémi út vonalán

nagynyomású, a szomszédos utcákban nagy-középnyomású gázvezetékek épültek ki.

A gyárterületen jelentős talajszennyezés feltételezhető. Jelentős zajterhelés regisztrálható.

A terület a Budafoki út, a Galvani utca, a Szerémi út (főutak) és a

Kondorosi út (gyűjtőút) irányából közelíthető meg. A közösségi

közlekedési ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül a területet a Galvani utca és a IX.

ker., Kén utca közötti közúti átkötés érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lőportár tömbje

XI_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Keserű-ér - Hengermalom út

0

18217

181724

13

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Budafoki út - Hengermalom út - Duna part

által határolt klasszikus barnamezős terület.

A dél-budai part menti területek a Keserű-ér torkolatától a

Lágymányosi-öbölig a város történeti iparterületeihez tartoznak. Itt

nyitotta meg kapuit egykor Röck István Gépgyára, a Lágymányosi

Kábelgyár és a máig működő Budai Hengermalom is. Az ipari

emlékeken túl a terület városképi jelentősége okán is igen értékes.

A területet érinti egy jövőbeli jelentős városszerkezeti pest-budai

kapcsolat, a tervezett Galvani úti Duna-híd.

67139

3817

199953

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó 2. kép: Épület

3. kép: a terület déli része 4. kép: Épület



TSZT 2015 KIVONAT:

Keserű-ér - Hengermalom út

XI_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Budafoki út mentén épült ki. A vizsgált területtől északra, a Budafoki út 72-74

sz. alatt helyezkedik el a Kelenföldi Szennyvízátemelő Telep. A Budafoki út vonalán nagyfeszültségű

földkábel, illetve nagy-középnyomású gázhálózat létesült.

Az egykori BVM kikötője és kavicsrakodója, valamint a FCSM üzemelő telepe található a területen. A

területen kavics „feltöltés” feltételezhető.

A terület a Budafoki út (főút) valamint a Hengermalom út (kiszolgáló

út) irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást az

autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései közül a területet a Galvani utca és a IX. ker., Kén utca

közötti közúti átkötés érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Szennyvízkezelés  területeK-Sz

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel – a Duna parti fásodott sáv kivételével – a terület nem bír

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

63379

0

128463

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

82583

45880

9

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Szerémi út - Hauszmann Alajos utca -

Budafoki út - Hengermalom út által határolt tömbben elhelyezkedő

klasszikus barnamezős terület.

A gyártelep tömbje jelenleg is sűrűn beépített terület, melyen

kisebb üzemek, telephelyek működnek, de legfőképp

kereskedelem és szolgáltatás váltotta fel az egykori ipari funkciót. Az

átalakított csarnoképületben irodaház és szabadidőközpont

működik. A terület alapvetően átjárhatatlan, a telephelyek közé

néhol lakóépületek is ékelődnek.

XI_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

 Goldberger Textilművek

1. kép: Az épületek 2. kép: Légifotó

3. kép: Archív kép a gyárról



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Budafoki és Hengermalom út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték található. A Budafoki út mentén

elválasztott csapadékcsatorna létesült. A területet nagyfeszültségű vezeték- és középfeszültségű

kábelhálózat határolja. A terület nagy-középnyomással ellátott. A terület távhőszolgáltatásba

bevonható.

A gyárterületen feltételezhető talaj- és épületszennyezés. A határoló utak mentén forgalmi zajterhelés

regisztrálható.

A terület a Szerémi út, a Hegermalom út, a Budafoki út (főutak) és a

Hauszmann utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A

közösségi közlekedési ellátást a Szerémi út - Etele út vonalon

közlekedő villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

 Goldberger Textilművek

XI_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

2056

0

207923

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

176373

31550

14

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Budafoki út - Dombovári út - Duna part -

Hengermalom út által határolt terület.

Egykori FKFV sporttelep és homoktároló, illetve telephely területe,

melyen parkoló található. A Nádor-kert a 18. században híres volt a

benne rendezett mulatságokról, értékes földjén kultúrnövényeket

termesztettek. Telke idővel beépült, napjainkban ismét lakatlan 11.

kerületi városrész a Lágymányosi-öböl partján. 

XI_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nádorkert

1-2. kép: Légifotó

3-4. kép: A terület



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. 

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Budafoki út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A területtől északra található az

FCSM Kelenföldi Szennyvízátemelő Telepe. A Budafoki út mentén középfeszültségű kábelhálózat, illetve

nagy-középnyomású gázhálózat épült ki.

Feltételezhető talajszennyezés a területen. A Budafoki út mentén forgalmi zajterhelés regisztrálható.

A terület a Dombóvári út, a Budafoki út (főutak) és a Hengermalom

út (kiszolgáló út) irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési

ellátást a Rákóczi-híd-Szerémi út vonalon közlekedő villamos, és az

autóbusz-hálózat biztosítja. A tervezett közlekedési fejlesztések közül

a területet a fonódó villamoshálózat III. üteme, (Szent Gellért tér-

Infopark-Budafoki út villamos), és az elővárosi vasúthálózat fejlesztése

érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nádorkert

XI_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

22441

0

48543

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

12860

35683

13

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Fehérvári út - Dombovári út - Szerémi út -

Prielle Kornália utca által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

Az egykori Kismotor- és Gépgyár területe volt, ma több cég

telephelyeként szolgál. Irodák, raktárak, kisüzemek, laboratórium

működnek itt, a Dombóvári út mentén lakóházak is találhatók.

XI_12

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

 Vasúti töltés-Prielle Kornélia

1. kép: Légifotó

3. kép: Épületek

2. kép: Épületek

4. kép: Telephely



TSZT 2015 KIVONAT:

Keresztdongás műhelycsarnok.

Magassági korlátozással érintett terület: III. párkánymagassági kategória

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Fehérvári és Dombóvári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A szennyvíz- és csapadék elvezetését

egyesített rendszerben. A területet középfeszültségű kábelhálózat és nagyfeszültségű távvezeték érinti. Közép- és

nagy-középnyomású gázhálózat létesült. A terület távfűtéssel ellátott.

A vasút és a Fehérvári út mentén forgalmi zajterhelés regisztrálható. A gyárterületen talaj- és épületszennyezés

feltételezhető.

A terület a Szerémi út, a Fehérvári út (főutak), valamint a Dombóvári

út és a Prielle Kornélia utca (kiszolgálóutak) irányából közelíthető

meg. A közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton és a Szerémi

úton közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

 Vasúti töltés-Prielle Kornélia

XI_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

0

0

17205

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

17205

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerülete, a Magyar Nobel-díjasok útja - Magyar

tudósok körútja - Pázmány Péter sétány - Rákóczi híd lehajtója által

közrezárt tömbben elhelyezkedő terület.

A lágymányosi Infopark hivatalos felszíni parkoló területe, mely ilyen

formában - különösen Duna-parti pozícióját tekintve -

alulhasznosított terület a budai belső városrészek peremén.

XI_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

InfoPark parkolója

100%

1-2. kép: Légifotó

3. kép: Telek 4. kép: Infopark helyszínrajza



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezetékek határolják. A Magyar tudósok körútján csapadékcsatorna épült ki

elválasztott rendszerben. A villamosenergia-ellátásra a középfeszültségű kábelhálózat a szomszédos

utcákban kiépült. A Neumann J. utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült. A terület

távhőszolgáltatásba kapcsolható.

A rakparti utak és a hídfő forgalmi zajterhelése érvényesül a területen.

A terület a Pázmány Péter sétány (főút), valamint a Neumann János

utca és a Magyar tudósok körútja (kiszolgálóutak) irányából

közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást a Rákóczi-hídon

közlekedő villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet a fonódó

villamoshálózat III. üteme (Szent Gellért tér-Infopark-Budafoki út

villamos) érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

InfoPark parkolója

XI_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

6815

0

14568

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

14568

3

#HIÁNYZIK

A Kelenföldi Városközpontot Zilahy István tervezte, 1965 és 1966

között épült meg. Az itt található Tétényi úti Bevásárlóközpontot

1979-ben adták át, ekkor nyílt meg az ebben az épületben levő

Olimpia mozi is, ezt azonban az 1990-es évek végén bezárták.

Szintén 1979-ben nyílt meg az épületben a Fővárosi Szabó Ervin

Könyvtár tagkönyvtára valamint a Budapesti Művelődési Központ

is. A komplexum annak átadása óta nem volt felújítva. Élelmiszer

áruház, piac és gyorsétterem mellett a tagkönyvtár üzemel benne.

XI_14

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Kelenföld, Városközpont

100%

1. kép: Légifotó

3. kép: Bevásárló központ

2. kép: Volt Olimpia mozi épülete

4. kép: Piac



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Tétényi út és a Vahot utca mentén létesült. A Bártfai utcában és a Tétényi

úton található egyesített főgyűjtőcsatorna az Etele út mentén haladó főgyűjtőre csatlakozik. A

villamosenergia-ellátást szolgáló középfeszültségű kábelhálózat a szomszédos utcákban kiépült. A

gázellátás kisnyomáson történik. A területen távfűtési hálózat épült ki.

A területet a Tétényi út és az Etele út forgalmi zaja terheli.

A terület a Tétényi út, az Etele út (főutak) és a Vahot utca (kiszolgáló

út) irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást az M4

metró, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A tervezett

közlekedési fejlesztések közül a területet az 1-es villamos Etele térig

történő meghosszabbítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kelenföld, Városközpont

XI_14"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szent Gellért templom - vasút

0

9849

3630

7

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Kelenföldi út - Szent Gellért templom - vasút -

Thallóczy Lajos utca által határolt tömbben elhelyezkedő területek.

A kelenföldi Szent Gellért templom és urnatemető valamint a vasúti

területek közötti telkek jelenleg használaton kívüliek, elbontott

épületek nyomai láthatók még. Az érintett tömb peremén

zártsorúan épült lakóházak állnak, melyek között szintén találni üres

illetve alulhasznosított telket.

1263

0

13479

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó 2. kép: Üres telek

3. kép: Üres telek 4. kép: Üres telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Szent Gellért templom - vasút

XI_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Bartók B. út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték és egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. A

Kelenföldi és Bartók B. út mentén középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A vizsgált rész kisnyomással

ellátott terület.  A területet a távhőszolgáltatásba bevonható.

Használaton kívüli, bontott terület és telephely. A vasút zaja terheli a területet, egyéb környezeti

terhelésről nincs információ

A terület a Bartók Béla úthoz csatlakozó Kelenföldi útról (kiszolgálóút),

és a Thallóczy Lajos utcáról érhető el. A Thallóczy utca érintett

szakasza nem közterület. A közösségi közlekedési ellátást a Bartól

Béla úton közlekedő villamosok biztosítják. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Természeti érték a területen nincs, átlagos minőségű, nagyobb mennyiségű faállomány él itt.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

29925

0

74371

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

74371

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út – Barázda út – Szerémi út –

Galvani út által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

A teljes gyártelepen korábban az 1883-ban alapított társaság, a

Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft. működött. Ma már a VSZM

Kft. mellett több cégnek is otthont ad a Fehérvári út – Barázda út –

Szerémi  út – Galvani út által határolt tömb.

XI_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori VSZM

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: Légifotó

3. kép: Épület 4. kép: Belső udvar



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Toronyház megengedett magassága 45 m.

Zöldfelületi értékkel a Minolta telek rendelkezik. A tömb délnyugati sarkán műfüves sportpályák

üzemelnek. A többi telken elszórtan élnek fák.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hengermalom út vonalán főnyomóvezeték épült ki. A terület közelében a Budafoki úton és a Szerémi 
út mentén létesült csatornavezeték. A területen középfeszültségű kábelhálózat található. A 
Hengermalom út-Szerémi út mentén nagynyomású gázvezeték, illetve MOL termékvezeték található. A 

hosszabb távú ipari múlt okán a területen feltételezhető talaj-, illetve burkolatszennyezés. 

A területet a Fehérvári út, a Galvani út és a Szerémi út forgalmi terhelése éri.

A terület a Fehérvári út, a Galvani utca, a Szerémi út (főutak),

valamint a Barázda utca (kiszolgálóút) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton közlekedő villamosok,

valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori VSZM

XI_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Budaörsi úti virágpiac 

0

0

57702

5

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Budaörsi út - M1-M7 autópálya - Örsödűlő út

által határolt tömbben elhelyezkedő terület. 

Virágpiac és parkolója, valamint gokart pálya található itt, a

Budaörsi útról jól megközelíthető területen. A csarnok előnyös

földrajzi fekvése, jó megközelíthetősége, a kényelmes parkolási

lehetőség miatt közkedvelt beszerzési pont, piacterület. A 4-es

metró tervezett meghosszabbítása kapcsán felmerült a virágpiac is,

mint lehetséges madárhegyi végállomás.

5616

0

57702

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: A piac

3. kép: A piac 4. kép: A piac



TSZT 2015 KIVONAT:

Budaörsi úti virágpiac 

XI_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Budaörsi út és a Hosszúréti utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Budaörsi út és Lépés utca

sarkán szennyvízátemelő telep létesült. A Budaörsi út vonalán középfeszültségű kábel halad. A FŐGÁZ

nagy-középnyomású vezetéke a Budaörsi út mentén épült meg.

A terület zöme burkolt, az M1-M7 autópályák bevezető szakaszának és a Budaörsi útnak forgalmi

terhelése éri.

A terület az M1-M7 autópálya bevezető szakaszának Egér úti

csomópontja mellett fekszik, közúton a Budaörsi útról (főút) érhető el.

A közösségi közlekedési ellátást az autóbusz- és trolibusz vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a területet

az M4 metró nyugati meghosszabbítása, valamint 2500 férőhelyes

P+R parkoló kialakítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Közl

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

III. párkánymagassági kategória, toronyház: 45,0 m megengedett.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2448

0

8179

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

8179

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Budaörsi út - Alsóhatár - zártkertek által

meghatározott háromszög alakú terület.

A budaörsi városhatáron lévő alulhasznosított illetve használaton

kívüli terület jól megközelíthető a kerületből kiinduló 1-es számú

főúton. A budaörsi oldalon intenzív lakóterület, kertvárosi házak

szegélyezik, a városon belül a beépítés a területet még nem érte el,

egykori zártkertek találhatók mellette. A működő benzinkúton túl

bekerített területen található épületek leromlott állagúak.

XI_18

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Örsöd-Alsóhatár út 

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: Légifotó

3. kép: Épületek 4. kép: Épületek



TSZT 2015 KIVONAT:

Nincsenek értékek és korlátozások.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Üzemanyagtöltő-állomás és felhagyott telephely van a területen. A Budaörsi út forgalmi terhelése éri a

területet. Feltételezhető esetleges talajszennyezés a volt telephelyen.

A Budaörsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, továbbá középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A

benzinkút mellett fasor él, a telephely területén ruderális társulás vegetál.

A terület a Budaörsi úthoz csatlakozó Alsó határúton (kiszolgáló út)

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Örsöd-Alsóhatár út 

XI_18"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_19

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Sashegy-Harasztos úti tömb

0

0

17619

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Brassói út - Harasztos út - Homonna utca -

Előpatak utca által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

Felhagyott telephely (volt ELGI járműtelepe) a Sas-hegy lábánál,

kertvárosias lakóterületbe ékelődve, a Budaörsi útról jól

megközelíthető.

4197

0

17619

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: Légifotó

3. kép: Használaton kívüli

területrész

4. kép: Telephely



TSZT 2015 KIVONAT:

Sashegy-Harasztos úti tömb

XI_19"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Budaörsi út és a Töhötöm utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Brassó-

Harasztos út nyomvonalon egyesített csatorna létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A

terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik.

Feltételezhető esetleges talajszennyezés.

A terület a Budaörsi út irányából, a Dayka Gábor utcához csatlakozó

kiszolgáló utakon érhető el. A közösségi közlekedési ellátása nem

megoldott, a legközelebbi autóbusz-megállótól való gyaloglási

távolság meghaladja a 300 métert. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

12888

0

69644

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

69644

33

#HIÁNYZIK

A budaörsi repülőtér melletti egykori Vasvári Pál laktanya területén

telephely, lerakat működik, egyes épületeit munkásszállóvá

alakították át. A jó adottságú ám alulhasznosított területet délről a

Hosszúréti-patak és a Kamaraerdő határolja, a patak mentén az

elmúlt évtizedekben lakóterületi fejlesztések történtek.

XI_20

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vasvári Pál laktanya

100%

1. kép: Légifotó

2. kép: Légifotó

2. kép: Bejárat

3. kép: Épületek 4. kép: Zöldfelület



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kőérberki út-Repülőtéri út sarkánál érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A terület gázellátása

nagy-középnyomáson történik. A Kőérberki út-Repülőtéri út vonalán középfeszültségű kábelhálózat

épült ki. A Repülőtéri úton nagy-középnyomású gázvezeték határolja a területet.

Feltételezhető talaj- és építményszennyezés. A vasútvonal forgalmi terhelése éri a területet. A

közösségi közlekedési ellátottságot az autóbusz-vonalhálózat biztosítja.

A terület a Repülőtéri út-Kőérberki út, és a Kamaraerdei út irányából

érhető el, azonban az érintett telkek jelentős részének nincs

közterületi kapcsolata. A térség közösségi közlekedési ellátását a 41-

es villamos, és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A Budapest-

Hegyeshalom vasútvonal a terület érdemi kiszolgálásában nem vesz

részt. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vasvári Pál laktanya

XI_20"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

29405

0

101328

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

6645

94683

23

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Hadak útja – Pajkos utca – Andor utca és

Than Károly utca által határolt területen elhelyezkedő klasszikus

barnamezős terület.

Kelenföld városrész nyugati határán lévő területre jellemző, hogy a

vasút zavaró közelsége folytán a lakófunkciót telephelyek, üzemek,

irodák váltják fel. A volt Volán buszgarázs a Hadak útja – Pajkos

utca – Andor utca és Than Károly utca által határolt területen

található számos további alulhasznosított illetve üresen álló

épülettel, nem messze a kelenföldi városközponttól és a

pályaudvartól.

XI_21

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Volánbusz garázs 

1. kép: Légifotó 2. kép: Légifotó

3. kép: Épületek 4. kép: Épületek



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel nem bír a terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Pajkos utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Az Andor utca vonalán egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A Hadak útja-Pajkos utca mentén nagy-középfeszültségű

gázvezeték épült ki. Távhőszolgáltatásba történő bevonása lehetséges.

Az Andor utca forgalmi terhelése éri a területet, feltételezhető jelentős burkolatszennyezés. A

buszgarázs üzemi zaja terheli a környező lakóterületeket.

A terület közúti megközelíthetőségét főként a főúti besorolású Andor

utcához kapcsolódó kiszolgálóutak biztosítják. A közösségi

közlekedési ellátottságot az autóbusz-vonalhálózat jelenti. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt Volánbusz garázs 

XI_21"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XI_22

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Albertfalva-Házgyár

0

48295

79222

7

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Duna utca - Hunyadi János út - Panel utca -

Árasztó út általl határolt területen elhelyezkedő barnamezős terület. 

Felhagyott házgyár, részben elbontva, később irodaházként

működött a központi épület. A terület déli részén buszgarázs,

parkoló üzemel. Az értékes kerülethatáron lévő, közvetlen Duna-

parti terület nagy része üres, felhagyott. A terület körbejárható, a

Duna-parton kerékpárút húzódik. A Savoya Park a közvetlen

közelében található.

27996

0

127517

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó 2. kép: Épületek

3-4. kép: A volt házgyár területe



TSZT 2015 KIVONAT:

Albertfalva-Házgyár

XI_22"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Hunyadi János-Feltáró út mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Savoya Park, OBI áruház és a 6-

os út mellett szennyvízátemelő telep található. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat szolgálja. A területet az Árasztó utca mentén nagy-középnyomású gázvezeték érinti.

A Hunyadi János út mentén bolygatott, „feltöltött”, ruderális társulással borított, szemetes terület

található. A Hunyadi János út forgalmi terhelése éri a területet.

A terület a Hunyadi János út (főút) mentén fekszik, amely a 6. sz. főút

bevezető szakasza. Északra húzódna a Körvasúti körút déli szakasza,

amely tovább segítené a terület közúti közlekedési kiszolgálását. A

Savoya park területén található villamos végállomás jelenti a

kötöttpályás közösségi közlekedését a Deák Ferenc tér, vagy a Széll

Kálmán tér felé. Autóbusz járatok a Hunyadi János út mentén

közlekdnek, Savoya park végállomással. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Mellékközpont  területe

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.

Toronyház megengedett magassága 65 m.

Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

4894

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4894

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út - Náday Ferenc utca - Újházy

utca - Petzvál József utca - Csonka János tér által határolt tömbben

elhelyezkedő barnamezős terület.

Az 1951 óta működő Fővárosi Művelődési Ház 2012-ben kiköltözött

régi épületéből, mely hamarosan lebontásra került. A telke jelenleg

is üresen áll.

XI_23

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Egykori FMH

100%

1. kép: FMV egykor 2. kép: Légifotó

3. kép: FMH archív képen 4. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

A lebontott épületek helyén és az egykori „kert” területén ruderális társulás vegetál.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A bontás nyomán a terület porképző felületként működik. Környezetszennyezésről nincs információ.

A terület a főút besorolású Fehérvári út mentén fekszik, amely

kapcsolatot ad észak felé Újbuda centrumával, délre a Nagytétényi

út, vagy a 6. sz. főút vonalával. A Fehérvári úton közlekedő villamos

viszonylatok összeköttetést teremtenek Buda északi része és Pest,

valamint a Újbuda és Budafok között a nagyobb közösségi

közlekedési csomópontok érintésével. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori FMH

XI_23"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

14243

0

18773

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

18773

2

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út - Prielle Konália utca - Sopron út -

Hauszmann Alajos utca által határolt tömbben elhelyezkedő

klasszikus barnamezős terület.

A Fehérvári úti gyártelep jelentős épületállománnyal bír. Közvetlen

környezete vegyes városias terület nagyvárosi telepszerű

lakótelepekkel és kisvárosi karakterű tömbökkel egyaránt. A gyár

elődje az 1874-ben megnyitott Egger Bernát–féle budapesti

távirdaszerelő- és javító műhely, a magyar hiradástechnikai ipar

bölcsője. 1949-ben lett a gyár neve "Beloiannisz Hiradástechnikai

Gyár". A vállalat 2000 környékén zárta be kapuit. A termelő üzem

épületeibe korábban loft lakások kialakítását tervezték.

XI_24

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori BHG

100%

1-2. kép: Légifotó

3. kép: Archív kép 4. kép: Jelenleg



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési

és Építési Szabályzatáról

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A termelő funkció megszűnte után a területen bérelhető sportcsarnok, irodák és a Telekom telephely

működik. A volt gyártócsarnokok területén feltételezhető burkolatszennyezés. A terület gyakorlatilag

beépített, burkolt, zöldfelülete nincs.

A terület a főút besorolású Fehérvári út mentén fekszik, amely

kapcsolatot ad észak felé Újbuda centrumával, délre a Nagytétényi

út, vagy a 6. sz. főút vonalával. A Fehérvári úton közlekedő villamos

viszonylatok összeköttetést teremtenek Buda északi része és Pest,

valamint a Újbuda és Budafok között a nagyobb közösségi

közlekedési csomópontok érintésével. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori BHG

XI_24"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



²m ETELÜRET TROPOSCKELET
bd AMÁZS KEKLET

 m²

 m²

 m²

²mTELÜRETTNIZS TTETÍPÉEB
EBBŐ ²mTTEDÉVL

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0
0

74775

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

74775

0

5

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, Rodostó utca - Beregszász út - Maléter Pál
utca - Nagyszeben út által határolt, felhagyott, elbontott laktanya
terület. A Beregszász utca mentén épült lakóterület távlati 2.
ütemének területe. 

A terület az M1 – M7 autópálya közös bevezető szakaszától
északra, megközelítőleg 300 méterre található. Az egykori Kinizsi Pál
laktanyát 2005-ben értékesítette a Magyar Honvédség. Az azóta
eltelt időszakban területének jelentős része lakóépületekkel épület
be Sasad-Liget lakópark néven. Az üres terület környezete kedvelt
hegyvidéki, kertvárosias karakterű lakóterület Újbuda Sasad
városrészében.

XI_25

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kinizsi-laktanya 

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: A telek

3. kép: Légifotó 4. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Értékek és korlátozások nincsenek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Budaörsi út mentén épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. Főgyűjtőcsatorna a Sasadi úton és
Budaörsi úton létesült egyesített rendszerben. A területet a Beregszász és a Nagyszeben út mentén
érinti középfeszültségű kábelhálózat. A vizsgált területnövelt kisnyomással ellátott terület. A
Nagyszeben úton távfűtési gerincvezeték létesült.
Feltételezhető talajszennyezés. A területen ruderális társulás vegetál.

A terület közvetlen közúti megközelíthetőségét a határoló
kiszolgálóutak biztosítják. Legközelebbi főúthálózati kapcsolata
Rétköz utca, amely a közeli Budaörsi út vonalához csatlakozik. A
terület közösségi közlekedését a Rétköz utcán közlekedő autóbusz
viszonylatok jelentik. Az M4-es metró meghosszabbítása révén a
Gazdagréti lakótelepen megálló létesülne, amely a terület közösségi
kiszolgálását javítaná. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kinizsi-laktanya 
XI_25"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐLVÉDETT m²

XI_26

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Auchan benzinkút környéke

0

22800

9362

3

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Harmonika utca - Kitérő út
kereszteződésénél található klasszikus barnamezős terület. 

Albertfalva városközponti térségben található alapvetően üres
terület, a Hunyadi János út és a Szerémi út mentén. Egy benzinkút
áll jelenleg a dunamenti területen, mely a Savoya Parkkal és a dél-
budai funkcióváltó egykori iparterületekkel is szomszédos.

398
0

32162

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó 2. kép: A kút

3. kép: Légifotó 4. kép: A kút



TSZT 2015 KIVONAT:

Auchan benzinkút környéke
XI_26"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Budaörsi út vonalán található. A szennyvíz és csapadék elvezetését a
Budaörsi út-Ajnácskő utca nyomvonalon létesült egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna szolgálja. A
terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A Budaörsi úton kisnyomású
gázvezeték épült.
Esetleges talajszennyezés feltételezhető. Közúti forgalomból adódó zajkonfliktus regisztrálható.

A terület a főút besorolású Szerémi út és Hunyadi János út mentén
fekszik, amelyek úthálózati kapcsolatot adnak Újbuda centrum és a
6. sz. főút irányába. A déli oldalon húzódna a Körvasúti körút déli
szakasza, amely a Szerémi út- Hunyadi János út vonalát külön
szintben keresztezné. A Körvasúti körúton, az Albertfalvai hídon át
villamos viszonylat segítené a térség közösségi közlekedését. A
jelenlegi tömegközlekedést autóbusz viszonylatok biztosítják.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M
K-Közl

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról

Mellékközpont  területe
Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4651
2221

21451

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

6150

15301

2

#HIÁNYZIK

Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út - Mezőkövesd út - Harmonika
utca - Kitérő út által határolt területen elhelyezedő klasszikus
barnamezős terület.

Az egykori gépfelújító épületeibe kereskedelem és szolgáltatás
költözött, a vele szomszédos strand területe felhagyott, üresen áll. A
BKV egykori elődje, a BESZKÁRT 1936-ban, Albertfalva déli határán
építette a strandfürdőt. Az egykori albertfalvai hidegvízű strand és a
volt BKV gépfelújító üzem újrahasznosítását a kerület is támogatja,
városfejlesztési stratégiájában akcióterületként jelöli meg.

XI_27

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt BKV gépfelújító üzem

1. kép: Légifotó 2. kép: Épület

3. kép: Archív kép a
strandról

4. kép: A strand ma



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett, magassági szabályozás: III. párkánymagassági kategória. A gépfelújító üzem
megmaradt épületei helyi védelem alatt állnak.
A felszámolt albertfalvai strand területén jelentős méretű faegyedek élnek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 
területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Fehérvári úton létesült. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A
területen középfeszültségű kábelhálózat található. A Fehérvári úton nagy-középnyomású gázvezeték
létesült. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Esetleges talaj-, illetve burkolat szennyezés feltételezhető. A közúti forgalomból adódó zajkonfliktus
regisztrálható a területen.

A terület a főút besorolású Fehérvári út mentén fekszik, amely
kapcsolatot ad észak felé Újbuda centrumával, délre a Nagytétényi
út, vagy a 6. sz. főút vonalával. A Körvasúti körút déli szakaszának
kiépítése tovább segítené a terület közúti megközelíthetőségét. A
Fehérvári úton több villamosjárat közlekedik, emellett az autóbusz
viszonylatok megállói tovább segítik a terület kiszolgálását.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt BKV gépfelújító üzem
XI_27"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2819

2819

5687

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

5687

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XII. kerület, Hegyvidék, Krisztina körút 6-8, az egykori

Postapalota hasznosítatlan, üres épülete

1924-ben épült Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei alapján, és

a Magyar Posta székházaként működött egészen 2008-ig. Az

épület a második világháborúban jelentősen rongálódott, a

helyreállítást 1947-ben végezték. A 19 ezer négyzetméteres

épületben irodaterek találhatók. A Posta 2008-ban adta el az

épületet, korszerűtlensége és magas felújítási költségek miatt. Az új

tulajdonos hasznosítási szándéka nem ismert.

XII_01

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Postapalota

100%

3. kép: Homlokzat2. kép: A korlát

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Az épület műemléki védelem alatt áll. II. párkánymagassággal érintett terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Krisztina körút és a Vérmezőút mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki, illetve egyesített főgyűjtőcsatorna

határolja. A területtel határosan középfeszültségű kábelhálózat létesült. A területtől délre nagyfeszültségű

földkábel található. A terület gázellátása kisnyomáson történik. Távfűtési gerincvezeték található.

A terület keleti felén kisebb, elhanyagolt facsoportok találhatók. A területen környezeti szennyezésről nincs

információ. A területet a Krisztina krt. forgalmi terhelése éri.

A terület a főváros egyik legforgalmasabb csomópontját jelentő Széll

Kálmán tér mellett található. Közvetlen főúthálózati kapcsolatát a

Krisztina körút biztosítja. A tér átépítését követően a csomópont

áteresztő képessége javulna, távlatban a Budapesti Fogaskerekű

Vasút vonala elérné a csomópontot. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Postapalota

XII_01"ÜRES ÉPÜLET"

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_02

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Királyhágó téri foghíj

0

1078

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XII. kerület, Hegyvidék, Királyhágó tér 6 és Németvölgyi út

26 üres, foghíj telke.

A telek egy L alakú üres terület. A Királyhágó tér felőli oldalán

ideiglenes parkoló üzemel, a Németvölgyi út felől a térfalat dús

növényállomány alktoja. Környezetében nagyvárosias zártsorú,

keretes beépítésű lakóterületek helyezkednek el, nagyon kevés az

üres és fejlesztésre váró ingatlan, ezért különleges fejlesztési

potenciállal bír a terület.

0

0

1078

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Szomszéd2. kép: Németvölgyi út felől

1. kép: Királyhágó tér felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Királyhágó téri foghíj

XII_02"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a területhez legközelebb az Istenhegyi út-Nagyegyed út nyomvonalon létesült. A

Németvölgyi út-Királyhágó tér mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A területet a Királyhágó tér

vonalán középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A területen a bontott épületek környezetében kisebb elhanyagolt facsoportok találhatók. A területen parkoló

üzemel. A területen környezeti szennyezésről nincs információ. A területet a Németvölgyi út forgalmi terhelése éri.

A terület közúti kapcsolatát a főút besorolású Németvölgyi út és a

gyűjtőút besorolású Királyhágó tér biztosítja. A telek kötöttpályás

közösségi közlekedését a Böszörményi úton közlekedő villamos

viszonylatok jelentik a János Kórház és a hegyvidéki Farkasréti temető

között, a Széll Kálmán téren keresztül. A környező úthálózaton

bonyolódó autóbusz viszonylatok tovább javítják a terület közösségi

közlekedési ellátását, összeköttetést teremtenek a Hegyvidék

területei és a Széll Kálmán tér, valamint Pest között.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Karakterőrző területként II. párkánymagassággal érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_03

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Svábhegyi Szanatórium

0

35135

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XII. kerület, Hegyvidék, Eötvös út 10-14, az egykori

Svábhegyi Szanatórium hasznosítatlan, üres épülete

A Svábhegyi Tüdőszanatórium elődjét, a Vízgyógyintézetet 1883-

ban alapította Vaskovits János. Az épülethez 1934-ben építettek

szabadtéri uszodát és strandot (medencéje ma is látható). A

későbbiekben rendőrlaktanyaként, hadikórházként,

tüdőgyógyintézetként, majd belgyógyászati klinikaként használták.

Az épület 1997 óta használaton kívüli. Épületállománya védelem

alatt áll. 

2540

0

35135

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Széchenyi emlékútról2. kép: Park felől

1. kép: Homlokzat



TSZT 2015 KIVONAT:

Svábhegyi Szanatórium

XII_03"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Az Eötvös út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területen közelében találhatóak víztároló medencék.

Egyesített főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról

biztosított. Gázellátása kisnyomáson történik.

A területen jelentős faállomány él, a be nem épített terület degradálódó díszkert. A területre a BATrT - országos

jelentőségű tájképvédelmi övezete fed rá.

A terület észak felöl a főút besorolású Eötvös út, míg dél felöl a

kiszolgálóút besorolású Karthauzi utca biztosítja. A terület kötöttpályás 

közösségi közlekedését a 60-as számú fogaskerekű vasút biztosítja,

főként kirándulók, turisták használják. A fogaskerekű felújításával és

mindkét irányú meghosszabbításával a végállomások a Széll Kálmán

térre, valamint a Normafához kerülnének. Valódi közösségi

közlekedési kapcsolatot a Széll Kálmán téri végállomással közlekedő

autóbusz viszonylatok jelentik. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület épített környezeti védelemmel illetve magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1391

0

8558

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

8558

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XII. kerület, Eötvös út 41. szám alatti Eötvös Szálló

használaton kívüli épülete.

Az egykori Eötvös Hotel, majd Sunlight és Napfény Hotel ma

használaton kívüli. A hat emeletes 74 szobás hotel egyedülálló

adottsága a helyszíne, ezáltal az ablakaiból nyíló körpanorámája.

Több fejlesztési koncepció is készült már az épületre és annak

telkére. Luxuslakásokat és klinikát egyaránt terveztek már a telekre,

de sorsa jelenleg bizonytalan.

XII_04

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Eötvös Hotel

100%

3. kép: Homlokzat2. kép: Homlokzat

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület Lke-3 jelű sziluettérzékeny, hegyvidéki kertvárosias terület, max. 6,5 méteres beépítési

magassággal.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lke-3

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Kertvárosias,  sziluettérzékeny,  hegyvidéki  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz főnyomóvezeték érinti. Itt található a Svábhegyi víztorony. A tervezett tehermentesítő csatorna

nyomvonala a Normafa út vonalán ismert. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról

biztosított. Gázellátása növelt kisnyomáson történik. A Fülemile út mentén nagy-középnyomású gázvezeték

található. 

A területen jelentős faállomány él, a be nem épített terület degradálódó díszkert. A területre a BATrT - országos

jelentőségű tájképvédelmi övezete fed rá. A területen környezeti szennyezésről nincs információ. A területet az 

A telek közvetlen gyűjtőút-hálózati kapcsolatát az Eötvös út biztosítja. A

közösségi közlekedési kapcsolatot autóbusz viszonylatok jelentik. 300 m-es

gyaloglási távolságon belül található a Széchenyihegy és Hűvösvölgy között

közlekedő keskeny nyomtávolságú vasútvonal (Gyermekvasút) Normafa

megállója. Távlatban a 60-as számú fogaskerekű vasút felújítása és mindkét

irányú meghosszabbítása tovább segítheti a terület kötöttpályás közlekedési

kiszolgálását.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Eötvös Hotel

XII_04"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_05

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Olimpia Szálló

0

15918

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XII. kerület, Hegyvidék, Eötvös út 40. üresen álló

épülete, az Olimpia Szálló.

A szállót 1972-ben adták, tervezője Farkasdy Zoltán, az 1972-

es olimpiára készülő magyar küldöttség bázisaként. Az első

olyan szálló volt Magyarországon, aminek volt uszodája és

szaunája. A 188 szobás szálloda alagútzsalus építésimóddal

készült. Az épület formáit az alkalmazott szerkezeti rendszer

határozza meg. A hotel 1993 óta üresen áll, sorsa és a

tulajdonosi szándékok azóta is bizonytalanok. 

3205

0

15918

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Homlokzat2. kép: Utcakép

1. kép: Szalagablak



TSZT 2015 KIVONAT:

Olimpia Szálló

XII_05"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb az Eötvös út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték, itt található a Svábhegyi víztorony. A

villamosenergia-ellátást a területet határoló középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület gázellátása növelt

kisnyomáson történik. Nagy-középnyomású vezeték határolja. Észak-déli irányban gázvezeték keresztezi a területet.

A területen degradálódó facsoportok élnek. A területen környezeti szennyezésről nincs információ. Az Eötvös út és

a fogaskerekű vasút forgalmi terhelése éri a területet.

A telek közvetlen gyűjtőút-hálózati kapcsolatát az Eötvös út biztosítja. A

közösségi közlekedési kapcsolatot autóbusz viszonylatok jelentik. 200 m-es

gyaloglási távolságon belül található a Széchenyihegy és Hűvösvölgy között

közlekedő keskeny nyomtávolságú vasútvonal (Gyermekvasút) Normafa

megállója.Távlatban a 60-as számú fogaskerekű vasút felújítása és mindkét

irányú meghosszabbítása tovább segítheti a terület kötöttpályás közlekedési

kiszolgálását. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti és épített védettséggel illetve magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_06

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Fácán vendégház

0

22587

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Béla király út 61. üresen álló

épülete, a Fácán fogadó.

A zugligeti Fácán vendéglőt Hild József tervei alapján építették

1856-ban. A lejtős terepen épült kétszintes, klasszicista, tornácos

épület a magyar művészek közkedvelt nyári törzshelye volt. Az

épülethez több hektáros park tartozik, a Fácános-kert. A második

háborútól honvédségi használat alá került, internálótábor, majd

laktanya lett. Az 1990 óta üresen álló épület sorsa bizonytalan.

4276

4276

22587

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Az épület délről

1. kép: Kert felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Fácán vendégház

XII_06"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Csermely út mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A területet a Zugligeti út mentén

érinti középfeszültségű kábelhálózat. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.

A területen jelentős faállomány él, a be nem épített terület degradálódó díszkert. A területre a BATrT -

országos jelentőségű tájképvédelmi övezete fed rá. A területen környezeti szennyezésről nincs

információ.

A telek közvetlen főúthálózati kapcsolatát a Béla király út biztosítja,

amely kapcsolatot teremt az Istenhegyi úton keresztül a Krisztina körút-

Alkotás utca vonalával, vagy a Zugligeti úton és Budakeszi úton

keresztül a Szilágyi Erzsébet fasorral. A terület előtt található autóbusz

viszonylat Zugligeti úti végállomásával biztosítja a közösségi

közlekedést a Széll Kálmán tér-Széna tér felé. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Az épület műemlék. Magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_07

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Preisich Szanatórium

0

7460

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XII. kerület, Szilayy út 4. alatti üresen álló épület, az

egykori Preisich Szanatórium, másnéven Tündérhegyi pszicihátria.

A szanatóriumot tüdőbeteg gyermekek gondozására hozta létre

Preisich Kornél 1906 és 1908 között a megvásárolt zugligeti villa

épületében. 1979-ben pszichoterápiás járóbeteg ambulancia,

1984-től fekvőbeteg osztályként működött. 1994-től az Országos

Pszichiátriai és Neurológiai Intézethez (OPNI) tartozott. Az OPNI 2007-

es megszüntetését követően az épület használaton kívülivé vált.

837

0

7460

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Homlokzata2. kép: Az épület

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Preisich Szanatórium

XII_07"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület villamosenergia-ellátása az ELMŰ 10 kV-os hálózatáról megoldott, a területet a Szilassy út

mentén középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.

A területen jelentős faállomány él, a be nem épített terület degradálódó díszkert. A területre a BATrT -

országos jelentőségű tájképvédelmi övezete fed rá. A területen környezeti szennyezésről nincs

információ.

A telek legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Béla király út

biztosítja, amely kapcsolatot teremt az Istenhegyi úton keresztül a

Krisztina körút-Alkotás utca vonalával, vagy a Zugligeti úton és

Budakeszi úton keresztül a Szilágyi Erzsébet fasorral. A terület

közelében található autóbusz viszonylat Zugligeti úti végállomásával

biztosítja a közösségi közlekedést a Széll Kálmán tér-Széna tér felé. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lke-3

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Kertvárosias,  sziluettérzékeny,  hegyvidéki  lakóterület

Lke-3 jelű sziluettérzékeny, hegyvidéki kertvárosias terület, max 6,5 méteres beépítési magassággal.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

486

486

21290

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

21290

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XII. kerület, Szilassy út 3. a Haggenmacher villa, az

egykori Istenszeme fogadó üres épülete.

Az épületet többször átépítették, 1760-as években már

vendégfogadóként működött, előtte majorság volt.

Haggenmacher Károly a 19. század közepén építtette át az

épületet, azóta jelentős átépítés nem történt. 1949-től

gyermekotthon lett, melyet 1990-ben zártak be. Az épület azóta

üresen áll, a kertet visszahódította a természet.

XII_08

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Istenszeme Fogadó

100%

3. kép: Homlokzata2. kép: Az épület

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület országos jelentőségű védett természeti terület (Budai Tájvédelmi Körzet) része. Az épület

műemlék.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ek

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Közjóléti erdő

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A vizsgált területhez legközelebb a Csermely utca vonalán létesült főgyűjtőcsatorna. A terület közelében a Szilassy

út mentén található középfeszültségű kábelhálózat. A területtől keletre nagy-középnyomású gázvezeték halad az

északra fekvő Hárshegyi gázátadó állomás irányából. 

A területre a BATrT - országos jelentőségű tájképvédelmi övezete, az országos ökológiai hálózat pufferterület

övezete fed rá. A területen jelentős faállomány él, a be nem épített terület degradálódó díszkert.

A telek legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Béla király út

biztosítja, amely kapcsolatot teremt az Istenhegyi úton keresztül a

Krisztina körút-Alkotás utca vonalával, vagy a Zugligeti úton és

Budakeszi úton keresztül a Szilágyi Erzsébet fasorral. A területtől több

mint 600 m gyaloglási távolságra található autóbusz viszonylat

Zugligeti úti végállomásával biztosítja a legközelebbi közösségi

közlekedést a Széll Kálmán tér-Széna tér felé. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Istenszeme Fogadó

XII_08"ÜRES ÉPÜLET"

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XII_09

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

58-as villamos végállomása

0

2395

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XII. kerület, Zugligeti út 64., az egykori 58-as villamos

zugligeti végállomásának üres épülete.

A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 1868-ban indította el

Zugliget felé lóvasút-járatait, melyeket 1896-tól felváltottak a

villamosok. Az 1920-as években a nyitott peron helyére építették a

mai kétszintes épületet. A villamosok eredetileg az épület felső

végénél fordultak vissza, később a két oldalán mentek tovább.

1977-ben szűntették meg az 58-as villamos járatot. Az épületben

szolgálati lakások is helyet kaptak. A villamos megszűntetése után

a lakófunkció vált dominánssá az épületben, a hegyfelőli oldalban

alakítottak ki kerteket a lakók. Napjainkban az épület használaton

kívüli.

376

376

2395

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Homlokzat2. kép: Bejárat

1. kép: Utcakép



TSZT 2015 KIVONAT:

58-as villamos végállomása

XII_09"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Budakeszi út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Zugligeti út mentén egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A területet a Zugligeti út mentén kiépített középfeszültségű kábelhálózat érinti.

A gázellátás növelt kisnyomáson történik. 

A területre az országos ökológiai hálózat pufferterület övezete fed rá. A területen szórvány faállomány él. A

területen környezeti szennyezés az egykori villamosforgalomból származhat (szénhidrogén-származék,

fémhulladék).

A telek közvetlen főúthálózati kapcsolatát a Zugligeti út biztosítja,

amely kapcsolatot teremt a Budakeszi úton keresztül a Szilágyi

Erzsébet fasorral. A terület előtt található autóbusz viszonylat

közvetlen megállóval biztosítja a közösségi közlekedést a Nyugati

pályaudvar felé. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

14/2005. (VIII. 10.) számú Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Az épület műemléki védelem alatt áll.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

25820

0

109667

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

Budapest XXII. kerülete, 224972 hrsz.-ú iparivasút telke - Duna folyam

- 232042/4 hrsz.-ú erdőterület - Háros-Duna által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A volt Hunyadi laktanya a déli Duna-parton, a 6-os főforgalmi út

környezetében, közvetlenül a Duna partján található. A terület

nagyrésze jelenleg több cég telephelyeként szolgál. Míg a Háros-

szigeten lévő része továbbra is honvédelmi terület. Fejlesztési

lehetősége elsősorban a Duna-part rekreációs célú hasznosítása,

turizmus, szabadidő- és sport fejlesztések a természetvédelmi terület

természeti értékeinek és az értékes épületállomány megőrzése

mellett.

8139

101528

0

6

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

XXII_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HUNYADI LAKTANYA

  

A területen meglévő rossz 

állagú, nagyrészt 

bontandó építmények is 

találhatóak 

A laktanya épület 

állományának egy 

részét irodaépületként 

használják 



A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

A közúti kapcsolatot a terület közelében lévő 6-os számú főút biztosítja, de

nem közvezlenül: a terület kiszolgálalóútról közelíthető meg. Közösségi

közlekedési kapcsolata a területnek nincsen. A közlekedési rendszer

tervezett fejlsztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

HUNYADI LAKTANYA

XXII_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A telekcsoport nagyvízi meder és hullámtér korlátozás van érvényben.

A terület jelenleg a fő védvonalként nyílván tartott 6-os úttól keletre található, azaz hullámtérben található. Észak-

keletre található a Csepeli vízbázisok felől érkező főnyomóvezetékeket fogadó Budafoki Vízmű Gépháza. A

térség szennyvizei jelenleg a Nagytétényi út - Háros utca csomópontjában található szennyvízátemelőhöz

kerülnek, majd a Háros utca nyomvonalán kiépített vezetékeken a Dunába. A telekcsoport közművesítettségi

szempontból ellátott.

A korábbi használat következtében a terület potenciális talajszennyezéssel érintett (erre vonatkozó tényfeltárás

nem történt). Az egykori laktanya Háros-szigetre eső területe Natura 2000 terület, ezenkívül kis részben az Országos

Ökológiai hálózat magterületével és pufferterületével érintett.

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest XXII. kerülete, Buda utca - Háros utca - Hárosi-Duna által

határolt klasszikus barnamezős terület.

A Furnér művek Budatétényben a 6-os főforgalmi út mentén a Duna

menti zónában található. A területen országos védelem alatt álló

középkori Csút falu és templomának romjai, valamint a kerületi helyi

védettségű víztorony áll. A telek adottságai révén jelentős fejlesztési

potenciállal rendelkező terület. A meglévő gazdasági funkciók

környezetbarát fejlesztésére, vagy új gazdasági funkciók

telepítésére egyaránt mód van a Duna adottságainak és

közelségének figyelembevételével.

XXII_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

FURNÉR MŰVEK
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A TERÜLET ADATAI
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A területen 

használatban lévő 

épületállomány egy 

része fejleszthető, 

bővíthető 

Használaton kívűli 

egykori gyár egy 

épülete 



A terület határos a 6-os számú főúttal, de közvetlenül egy kiszolgálóútról

közelíthető meg. A közösségi közlekedési kapcsolatot autóbusz biztosítja, a

vasúti megállók 400-500 m gyaloglási távolságra helyezkednek el. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

FURNÉR MŰVEK

XXII_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoport nagyvízi meder és hullámtér korlátozás van érvényben. Műemléki védettségű részészeti terület 

található a barnamezős területen (3935 négyzetméter).

A terület jelenleg a fő védvonalként nyílván tartott 6-os úttól keletre található, azaz hullámtérben található. Észak-

keletre található a Csepeli vízbázisok felől érkező főnyomóvezetékeket fogadó Budafoki Vízmű Gépháza. A

térség szennyvizei jelenleg a Nagytétényi út - Háros utca csomópontjában található szennyvízátemelőhöz

kerülnek, majd a háros utca nyomvonalán kiépített vezetékeken a Dunába.

A korábbi használat következtében a terület potenciális talajszennyezéssel érintett.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területGksz-2

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

ÉSZAK-BÁNYALÉG

XXII_03

Budapest XXII. kerületének nyugati részén a Bányalég utcától

északra található telek klasszikus barnamezős terület.

A Nagytétény városrészben a 20. század közepétől fejlődött és

honosodott meg a kerület egyik legmeghatározóbb ipari

tevékenysége a vegyipar. A városrész ipar egykori központját a

Chinoin gyár és azokhoz kapcsolódó üzemek jelentették. Mára a

gazdasági tevékenység súlypontja áthelyeződött a korszerű

Harbor parkba. A továbbra is jelen van a gazdasági

területfelhasználás, a régi gyár terület keleti oldalán már

megindult a fejlődés is: a Brenntag kft. a vegyipar korszerű

telephelye révén.

TULAJDONVISZONYOK
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ÉSZAK-BÁNYALÉG

XXII_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az Agro-Chemie felső küszöbű veszélyes üzem, amelynek következtében Budapest egyetlen területe, amely 

"Környezetre jelentős hatást gyakolró ipari terület" területfelhasználási kategóriájába tartozik.

A Bányalég utcában ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték létesült, továbbá a tervezett ivóvíz főnyomóvezeték nyomvonala az

utcában ismert. Szintén az utcában víztorony található. A Bányalég utcai útkanyarban szennyvízátemelő található. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségen történik. A Bányalég utcában nagy-középnyomású gázhálózat épült ki. A területet

északi oldalán nagynyomású gázvezetékek, illetve MOL termékvezeték érinti.

A volt Chinoin gyártelepen az Agro-Chemie üzeme működik. A felhagyott funkciók folytán a területen épület-, talajszennyezés

feltételezhető. A területen élő növényállomány nem képez jelentős természeti értéket. A Bányalég utca forgalmi terhelése éri

a területet.

TSZT 2015 KIVONAT

Az M6 autópálya közelében lévő terület kiszolgáló út mellett terül el.

Közösségi kiszolgálását autóbusz vonal biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület(Gip)

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

TULAJDONVISZONYOK
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XXII_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

DÉL-BÁNYALÉG

A TERÜLET ADATAI

Budapest XXII. kerületének nyugati részén a Bányalég utcától

délre található telekcsoport klasszikus barnamezős terület.

A Nagytétény városrészben a 20. század közepétől fejlődött és

honosodott meg a kerület egyik legmeghatározóbb ipari

tevékenysége a vegyipar. A városrész ipar egykori központját a

Chinoin gyár és azokhoz kapcsolódó üzemek jelentették. Mára a

gazdasági tevékenység súlypontja áthelyeződött a korszerű

Harbor parkba. A súlypont változás következtében a területen

lévő egykori üzemek helyén különböző kisebb gazdasági

tevékenységeket végző cégek jelentek meg. A telekcsoport

jelentős területén még nem ment végbe a fejlődés. A terület

egyik erősségét adja a telekcsoport dél határát jelentő M6-os

autópálya.

  

A terület 

beépítése 

2004-ben és 

2014-ben 



A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

Gksz-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület(Gip)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

DÉL-BÁNYALÉG

XXII_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Környezetvédelmi korlátozó tényezők találhatóak a területen: az Ubichem Pharma, mint felső küszöbű veszélyes

üzemként, valamint a Kis Pharma – küszöb alatti veszélyes üzemként van nyilvántartva.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Bányalég utcában ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték létesült, továbbá a tervezett ivóvíz főnyomóvezeték

nyomvonala az utcában ismert. Szintén az utcában víztorony található. A Bányalég utcai útkanyarban

szennyvízátemelő található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen történik. A Bányalég utcában

nagy-középnyomású gázhálózat épült ki. A terület nyugati oldalán nagynyomású gázvezetékek, illetve MOL

termékvezeték található.

A funkciók folytán épület-, talajszennyezés feltételezhető a területen. Az itt élő növényállomány nem képez

jelentős természeti értéket. A Bányalég utca forgalmi terhelése éri a területet.

Az M6 autópálya közelében lévő terület kiszolgáló út mellett terül el, a telkek

egy része csak magánútról, vagy másik telken keresztül érhető el. Közösségi

kiszolgálását autóbusz vonal biztosítja, a vasúti megálló több mint 500 m-re

helyezkedik el. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

Budapest XXII. kerületében a 6-os számú főút - Ánizs utca -

Dunapart u. (Duna folyam) közötti területen helyezkedik el a

négy telekből álló "klasszikus" barnamezős terület.

A XXII. kerület legnagyobb kiterjedésű fejleszthető területe a

Duna Spirit. 2008 nyarán került aláírásra a nagytétényi Duna-part

rehabilitációjáról szóló dokumentumok. A korábbi tervek szerint

iroda és lakás fejlesztések valósultak volna meg. Jelenleg a

terület fejlesztéséhez elengedhetetlen 20. század közepén

kommunálishulladék-lerakóként használt terület rekultivációja,

valamint Duna-part árvízvédelmi tevékenységek vannak

folyamatban.

XXII_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

DUNA SPIRIT
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A terület a 6-os számú főút mellett terül el, feltárása kiszolgáló útról

biztosított. Közösségi közlekedéssel (300 m-es gyaloglási távolság figyelembe

vételével) ellátatlan a terület. A közlekedési rendszer tervezett fejleztései

nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

DUNA SPIRIT

XXII_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Lk-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

A területet északi oldalán határoló vasúthálózattal párhuzamosan iparivíz főnyomóvezeték létesült. A Váza

utcában szennyvíz és csapadékvíz átemelőtelep található. A területet elválasztott csapadékcsatorna keresztezi.

A tervezett nyomóvezeték a 6-os főúttal párhuzamosan ismert. A területet nagyfeszültségű távvezeték keresztezi. 

A terület felhagyott szemétlerakó, jelentős mennyiségű, vegyes összetételű, változatos vastagságú

hulladékdepónia van a területen, a területen erős a talajszennyezés (direkt talajvíz-kapcsolat a Dunával), A

terület nyugati végében elbontott beton- és aszfaltüzem rendezetlen területe található. A parti sávban keskeny

fásodott sáv található. Jelenleg „inerthulladék” feltöltés folyik a területen magaspart kialakítás céljából, a 6-os út

és a vasút forgalmi terhelése éri a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Védendő értékek az ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetéhez tartozó területtel szomszédos. A terület

egészére kiterjedő korlátozás a Duna nagyvízi medre.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

TULAJDONVISZONYOK

Budapest XXII. kerületében M0-ás autópálya - Nagytétényi

út közötti területen helyezkedik el a kilenc telekből álló

barnamezős területe.

A területen elsősorban 1922-től kezdődően ipari

tevékenység folyt: Gumigyár, Hungária Műanyag

Feldolgozó Vállalat, később Pannonplast néven. A volt

gyártelepen jelenleg több bérelhető raktár és irodák

találhatóak. A nagy múltra visszatekintő műanyag gyártás

helyén ma kisebb üzemek működnek, főként építkezéssel

kapcsolatos tevékenységet végeznek. A terület keleti

szomszédságában kereskedelmi áruház működik.
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A terület és környezete 



A vasúthálózattal párhuzamosan iparivíz főnyomóvezeték létesült. A Nagytétényi út-Rudnyánszky utca

sarkán szennyvízátemelő telep található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról

történik, a Nagytétényi úton 10 kV-os kábelhálózat érinti. A terület gázellátása növel kisnyomáson

történik.

Az ipari jellegű területeken épület és burkolatszennyezés feltételezhető. A területen gyakorlatilag nincs

növényzet. A Nagytétényi út, az M0 autópálya és vasút forgalmi terhelése éri a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Közlekedésből származó korlátozás, a főút, valamint a vasúti védőtávolsági terület ráfed a

telekcsoportra.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

Gksz-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

PANNONPLAST

XXII_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A terület a főúthálózatba tartozó Nagytétényi út mellett terül el. A közösségi

közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok biztosítják, a vasúti

megállók több mint 500 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

MEGLÉVŐ 
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m²
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A TERÜLET ADATAI
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"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
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0

0
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#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK
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4466

5392

26798

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

TULAJDONVISZONYOK

Budapest XXII. kerületében, a Nagytétényi út mentén

helyezkedik el a Borhegy fejlesztésre alkalmas területe.

A telekcsoport a kerület egyik legfrentáltabb területén

helyezkedik el, amely több szempontból is különleges. A

területfelhasználás szempontjából több funkcióval is

találkozunk: lakófunkció, iroda, kereskedelmi és

szolgáltató, de telephely és raktár is található a területen.

A történelmi fejlődés szempontjából a Borhegy főként

szőlőtermelés valamint az ehhez kapcsolodó pincészetek

fellegvárának számított a kerületben. A termelés és

gazdasági funkciók visszaszorulásával, főként turisztikai

szempontból fontos a terület. Több féle védelemmel is

érintett a telekcsoport: Látkép védelem, fővárosi és

kerületi épület állomány védelme.

100% 

Borászatok 

és utcakép 



A terület a főúthálózatba tartozó Nagytétényi út mellett terül el. A közösségi

közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok biztosítják, a vasúti

megállók több mint 500 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

BORHEGY

XXII_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Lke-1

Vi-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Kertvárosias,  intenzív  beépítésű  lakóterület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Gksz-2

K-Rek

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

A Mária T. és a Tóth J. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A Sörház utcában egyesített

csatornahálózat épült ki. A tervezett szennyvíz főgyűjtőcsatorna nyomvonala a 6-os főúttal

párhuzamosan ismert. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. A Mária T. 

és a Sörház utca mentén középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület gázellátása növelt

kisnyomású gázhálózatról történik.

Az üzemi területeken burkolatszennyezés feltételezhető. A területen gyakorlatilag nincs növényzet. A

Nagytétényi út és a vasút forgalmi terhelése éri a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A teljes területen meglévő természeti érték a látkép védelem. Közlekedésből származó korlátozás a

vasúti védőtávolsága.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

TULAJDONVISZONYOK

Budapest XXII. kerülete, Kossuth Lajos utca - Tóth József utca -

Alsó Sas utca - Dietzl lépcső által határolt területen helyezkedik

a fejlesztésre alkalmas 17 telekből álló terület.

A kevesebb mint 2 hektáros telekcsoport elsősorban intézményi

fejlesztés lehetséges területe. A területen a borgazdasági

központ, borbarlang, valamint vegyes – lakó funkciójú beépítés

található. Működő funkciók még az intézményi, üzemi,

raktározási. Foghíjas jelleggel, bontott illetve alulhasznosított

telephelyek adottak a terület fejlesztéséhez.
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2221

19638

ALULHASZNOSÍTOTT:
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ALSÓ SAS

A TERÜLET ADATAI

  

Védett épület (1904) 

és üres telek 

Alsó Sas utcáról nézve a terület 



ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területen érvényben lévő korlátozások a karsztos, valamint az alábányászottságból

fakadnak.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Mária T. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű csatorna létesült. A Mária T.

utcában, a Budafok vasútállomás mellett szennyvízátemelő telep található. A terület villamosenergia-

ellátása középfeszültségű hálózatról történik. A Mária T. és a Tóth J. utca mentén középfeszültségű

kábelhálózat épült ki. A terület gázellátása kisnyomású gázhálózatról történik.

Az üzemi területeken burkolatszennyezés feltételezhető. A terület növényállománya minimális. A

Kossuth Lajos utca és Tóth József utca forgalmi terhelése éri a területet.

A terület a főúthálózatba tartozó egyirányú Kossuth Lajos utca

mellett terül el. A közösségi közlekedést a Nagytétényi úton

közlekedő autóbuszok biztosítják, a villamos végállomása és a vasúti

megálló több mint 300 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Mária

Terézia út kétirányúsításával a Kossuth Lajos utca elvesziti főútvonali

szerepkörét.

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

Vi-2

A területre hatályos településrendezési eszköz a 12/2010. (VI.30.)

számú Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési

Szabályzat.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

ALSÓ SAS

XXII_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 
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