






TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 3  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

8380

8380

9265

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

9265

0

1

#HIÁNYZIK

Az épület a Szabadság térnél, közvetlenül az Országház

szomszédságában helyezkedik el.

Az Alpár Ignác tervei alapján eklektikus-szecessziós stílusban készült

épület 1897-1907 között épült és eredetileg Tőzsdepalotaként

funkcionált. A Magyar Tőzsde működését az úgynevezett népi

demokráciában, 1948-ban felfüggesztették, helyére a Lenin Intézet,

majd a Technika Háza költözött. Az épületbe először az MTV-nek

csak egy része költözött be, aztán idővel az egész épületet birtokba

vette a tévé, és ott is maradt 52 éven át, egészen 2009-ig. Azóta

ismét üresen áll.

V_01

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

MTV Székház

100%

4. kép: Jelenlegi állapot3. kép: Épület madártávlatból

2. kép: Archív kép az épületről1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Az épület műemléki védettség alatt áll, valamint magassági korlátozással érintett, kiemelten védendő karakterű

területen található (I. párkánymagassági kategória)

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Nádor utca mentén létesült. A Szabadság tér-Széchenyi utca nyomvonalon egyesített

főgyűjtőcsatorna található, melyre a Nádor utcai főgyűjtő csatlakozik rá. A szomszédos utcákban kiépült

középfeszültségű kábelhálózat biztosítja a villamosenergia-ellátást. A gázellátás kisnyomáson történik. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

Az terület megközelítését az M2 metróvonalon kívül a Duna parti villamos

vonal valamint a belvárosi trolibusz és autóbusz vonalak is szolgálják. A

terület mindinkább gyalogosbarát módon átpülő közterületekkel határos,

közúti kapcsolati ezért nem mérvadóak. A közlekedési rendszer tervezett

fejlsztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

MTV Székház

V_01"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 3  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

1293

1293

1779

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1779

0

1

#HIÁNYZIK

Az épület a József Nádor tér és az Erzsébet tér találkozásánál

található. 

A jellegzetes klasszicista bérházat Hild József építette 1824-ben

Gross Ferenc számára és itt működött a XIX. század eleji Pest egyik

híres kocsmája, a ″Blumenstöckl″ (Virágbokor). 1871-ben Gundel

János a nevezetese dinasztia alapítója vásárolta meg, és 8 évig

vezette. Az üzlet a belső Lipótváros legelőkelőbb vendéglője lett.

Törzsvendégei közé művészek, nyelvészek, egyetemi tanárok és

politikusok tartoztak, járt itt többek között Lotz Károly, Liszt Ferenc,

Mikszáth Kálmán, Szilágyi Dezső, Tisza Kálmán és István is. A

későbbiekben, a falai közt működő Postabank 2002-ben kiürült, és

az épület azóta is üresen áll.

V_02

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

József Nádor tér 1. (Gross-ház)

100%

4. kép: Az épület jelenlegi állapota3. kép: Archív felvétel

2. kép: Tér és épületek1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Az épület világörökségi területen áll, valamint magassági korlátozással érintett, kiemelten védendő karakterű

területen található (I. párkánymagassági kategória)

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a József A. utca mentén ivóvíz főgyűjtővezeték határolja. A József nádor tér felőli oldalán egyesített

főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátást a szomszédos utcákban kiépült középfeszültségű

kábelhálózat biztosítja. A gázellátás kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

Az terület közösségi közlekedését a Milleneumi Földalatti vasút és a Duna

parti villamos vonal, valamint a József Attila utca autóbusz vonalai is

szolgálják. A terület közvetlenül határos a Széchenyi lánchídhoz

kapcsolódó Józes Attila utcával, ugyanakkor a József nádor tér a

mindinkább gyalogosbarát módon átpülő belvárosi közterületek része. A

közlekedési rendszer tervezett fejlsztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

József Nádor tér 1. (Gross-ház)

V_02"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 6  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

1925

0

2269

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2269

0

3

#HIÁNYZIK

A Bécsi utca Budapest V. kerületében a Szervita tér és az Erzsébet

tér között húzódik. 

1874-ben, a Fehérhajó Fogadó lebontása után annak telkén

nyitották meg az utca Deák Ferenc tér és Kristóf tér közötti

folytatását. Budapest az 1873-as egyesítés következtében

összehangolt ütemekben hozta létre mai hálós beépítésű, városi

szövetét. Ez döntő többségben a XIX. közepe és XX. század eleje

között valósult meg, amelynek köszönhetően kialakult a város

egységes építészeti arculata. Európában szinte egyedülálló módon

az akkori város magja, így a Bécsi utca is az eklektika és a

szecesszió jegyében épült fel. 

V_03

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Bécsi u. 6-10.

100%

3. kép: Épületek felújítás alatt

2. kép: Épületek jelenlegi állapota1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Az épületeket nem érinti sem országos, sem fővárosi, sem kerületi védelem, azonban magassági korlátozással

érintett, kiemelten védendő karakterű területen található (I. párkánymagassági kategória)

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Harmincad utcában és a Vörösmarty téren ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Harmincad

utcában és a Deák F. utcában egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A villamosenergia-ellátást a szomszédos

utcákban kiépült középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A Deák F. utcában középnyomású gázvezeték

található. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület kíváló közösségi közlekdési ellátottsággal rendelkezik, az

érintett elemek az M2 és M3 metró, valanint a Milleneumi Földalatti

vasút és a Duna parti villamos. A terület a belváros

gyűjtőúthálózatával határos csupán. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Bécsi u. 6-10.

V_03"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 7  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

V_04

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Párizsi udvar

0

2082

0

1

#HIÁNYZIK

A Brudern-ház eklektikus stílusú lakó- és irodaház a Ferenciek terén.

Eredetileg a Belvárosi Takarékpénztár székháza volt. Ennek

földszinti, belső része a Párizsi udvar, amely Budapest egyetlen,

máig megmaradt 20. század eleji bevásárlóudvara. A mór és gót

stílust keverő eklektikus ház a II. világháború során nem sérült meg

komolyabban, viszont a kiépülő szocialista rendszer államosította és

saját elképzelései szerint „felújította” belső tereit, átalakította

lakásait, a rendszerváltás környékére már gyakorlatilag üresen állt,

ami azóta sem változott. 2014 nyarán az önkormányzatnak sikerült

értékesíteni a házat és tervek szerint az épületet felújítják, benne

ötcsillagos szállodát, valamint éttermeket, kávézókat, üzleteket,

konferenciatermet és fitneszrészleget alakítanak ki. 

1656

1656

2082

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Az épület egykoron és ma

2. kép: Az udvar1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Párizsi udvar

V_04"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Kossuth L. utcában, illetve a Váci utca mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A

Kígyó utca mentén egyesített főgyűjtőcsatorna létesült, továbbá két szennyvízátemelő telep található a

gyalogos aluljáróban. A villamosenergia-ellátást a szomszédos utcákban kiépült középfeszültségű kábelhálózat

biztosítja. A gázellátás kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Erzsébet hídhoz csatlakozó Kossuth Lajos utcával közvetlenül

határos. A közöségi közlekedése kíváló, az M3 metró vonal mellett az

Erzsébet híd - Rákóczi út autóbusz közlekedése szolgája ki. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül a Rákóczi út humanizálása és a villamos

visszaépítése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

Az épület műemléki védelem alatt áll, valamint magassági korlátozással érintett, kiemelten védendő karakterű

területen található (I. párkánymagassági kategória)

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 6  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

V_05

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Klotild palota

0

2078

0

1

#HIÁNYZIK

A palota épülete az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Váci utca és a

Kossuth Lajos utca találkozásánál található.

A Klotild paloták (a népnyelvben Klotild és Matild) néven ismert két

jellegzetes angol neobarokk, eklektikus épület a Ferenciek terén

(hivatalosan a Váci utca 34. és 36. sz. alatt) fekszik. A Rákóczi út

felől nézve az Erzsébet híd jelképes kapuját alkotják. A második

világháború alaposan megrongálta őket, az északi palotát (Klotild

palota) csak 1950 után hozták helyre, a déli (Matild palota)

mintáját követve. A Klotild palotában évtizedekig a BÁV

régiségboltja működött, ám 2012. óta itt található az ötcsillagos

Buddha Bar Hotel. A Matild palota a 2009 óta üresen álló

önkormányzati tulajdon.

1908

1908

2078

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Jelenlegi állapot3. kép: Archív felvétel

2. kép: Homlokzat1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Klotild palota

V_05"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kossuth L. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna

létesült a Kossuth L. utca és a Duna utcák vonalán. A gyalogos aluljáróban két szennyvízátemelő telep található.

A villamosenergia-ellátás középfeszültségen, a gázellátás kisnyomáson történik. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Erzsébet hídhoz csatlakozó Kossuth Lajos utcával közvetlenül

határos. A közöségi közlekedése kíváló, az M3 metró vonal és a Dunaparti

villamos mellett az Erzsébet híd - Rákóczi út autóbusz közlekedése szolgája

ki. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a Rákóczi út

humanizálása és a villamos visszaépítése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

Az épület műemléki védelem alatt áll, valamint magassági korlátozással érintett, kiemelten védendő karakterű

területen található (I. párkánymagassági kategória)

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 7  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

V_06

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Múzeum krt. 1/b

0

465

0

1

#HIÁNYZIK

Az épület az Astoriánál, a Múzeum krt. és a Kossuth Lajos u.

találkozásánál található.

Az épület egykor a Neumann-féle férfiruha áruháznak adott

otthont. Eredetileg 1912-1914 között építették fel Ágoston Emil

terve szerint Unger Richárd számára. A négy szint magas üvegfalak

eltakarták a szerkezetet. Az első világháború utáni átépítéskor az

üvegfalak helyett új homlokzat készült, amely kifejezésre juttatta a

vasbetonszerkezetet. A második világháborúban megsérült, 1952-

ben gyökeresen átalakították Cserba Dezső terve szerint. Ma, a 9

szintes épület (7 emelet, 2 pinceszint) csak földszinti funkcióval van

ellátva (gyorsétkezde), a legfelső emeletek évek óta üresen,

kihasználatlanul állnak. 

369

0

465

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Archív fotó

2. kép: Épület jelenlegi állapota1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Múzeum krt. 1/b

V_06"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Múzeum körúton és a Kossuth L. utca mentén épült ki. A szomszédos utcákban a

területet egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat

biztosítja. A gázellátás kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület a Kiskörúttal közvetlenül határos. A közöségi közlekedése

kíváló, az M2 metró vonal és a Kiskörút villamos közlekedése mellett

az Erzsébet híd - Rákóczi út autóbusz közlekedése szolgája ki. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a Rákóczi út

humanizálása és a villamos visszaépítése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

29/2004.(VI.4.) Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési

szabályzata és szabályozási terve

Városközpont területe

Az épületet sem országos, sem fővárosi, sem kerületi védelem nem érinti, azonban magassági korlátozással

érintett, kiemelten védendő karakterű területen található (I. párkánymagassági kategória)

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

83753

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

83753

0

12

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Ferdinánd híd - Lehet utca - Bulcsú

utca - 28224/33 hrsz.-ú vasútterület által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A Nyugati pályaudvar szomszédságában található,

magántulajdonban lévő - jelentős részben használaton kívüli -

területen a tulajdonos elképzelései szerint a területtől délre

elhelyezkedő Westend City Center-hez hasonló, mintegy 300 000

m2-es városfejlesztési beruházás valósulhatna meg. A terület egy

részét jelenleg átmeneti hasznosítás céljából parkolók foglalják el.

VI_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Westend 2. ütem

100%

3. kép: a terület a Ferdinánd hídról

2. kép: légifotó1. kép: légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

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

Egyedüli zöldfelületi értéket csak a Bulcsú utcával határos faállomány jelent, de ez is vegyes képet mutat mivel

invazív faegyedek között csak elvétve fordul elő értékesebb faegyed.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Vi-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Váci út és a Kassák L. út mentén, valamint a Ferdinánd híddal párhuzamosan ivóvíz főnyomóvezeték

található. A területet a Bulcsú utcában egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos utcákban

középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A közelben található a Csanády utca-Váci úti és a Victor Hugo utcai

szennyvízátemelő. A Lehel utca vonalán nagy-középnyomású gázvezeték található.

Az érintett terület meglehetősen bolygatott földfelszínnel rendelkezik. Környezetvédelmi korlátozás nem érinti a

területet.

A terület közvetlenül határos a Lehel utcával, a Váci út közelében fekszik. A

közösségi közlekedési ellátottsága kiválló, az M3 metró és a Lehel utcai

villamoson kívül több trolibusz és autóbusz vonal is elérhető. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül az észak-déli regionális gyorsvasút és a

Lehel utca-Bajcsy-Zsilinszky úti villamos tengely kialakítása tovább javítja a

tömegközlekedési pozícióját a területnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Westend 2. ütem

VI_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VI_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nyugati Grund

0

11492

15607

10

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Podmaniczky utca - 28224/16 hrsz.-

ú vasútterület - 28224/52 hrsz.-ú telek által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A Nyugati pályaudvar - Podmaniczky utca - Ferdinánd híd által

határolt terület és az épületek évek óta üresen, kihasználatlanul

állnak. A hosszútávú fejlesztési elképzelések megvalósításának

kezdetéig a tervek között szerepel a terület átmeneti hasznosítása

sportolási célra is alkalmas közösségi zöldfelületként.

2061

0

27099

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Podmaniczky út menti épületek2. kép: használaton kívüli épületek

1. kép: pályaudvar főépületének hátsó homlokzata



TSZT 2015 KIVONAT:

Nyugati Grund

VI_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Podmaniczky utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Podmaniczky utcai egyesített gyűjtőcsatorna a

Teréz körúti főgyűjtőre köt rá. A Podmaniczky utca vonalán középnyomású gázvezeték található. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik.

Vaspor ülepedik ki a gyakran használt vágányszakaszok mentén. A talajszennyezések évtizedekre visszanyúlóan

halmozódtak fel a vasúti területek környezetében. A szennyezés a talajvízbe is bekerülhet. A pályaudvarokon a

világháborús bombatámadások következményeivel is számolni kell.

A terület közvetlenül határos a főúthálózatba tartozó Podmaniczky

utcával. A terület közösségi közlekedési ellátását a Nagykörúti villamos

határozza meg, amelyet kiegészít a belvárosi trolibusz hálózat. A Nyugati

pályaudvar szomszédságában lévő területet a közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

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

Zöldfelületi értékek, környezetvédelmi korlátozások nem érintik a területet.

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 5  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

11735

2347

2702

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2702

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Andrássy út 27. (hrsz. 29330), a volt

Balettintézet üresen álló épülete.

A Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett egykori Állami

Balettintézet (volt Drechsler-palota) adott otthont az Andrássy út

túloldalán álló Operaház szólótáncosai és balettkara képzésének,

története így összeforrt az Operaházzal. A mintegy húsz éve üresen

álló épület a közelmúltban külföldi magántulajdonosok kezébe

került. Jelenlegi információk szerint az épület felújítását követően

szálloda kialakítását tervezi a tulajdonos.

VI_03

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Balettintézet

100%

4. kép: homlokzati részlet3. kép: tető részlet

2. kép: bejárat előtti boltívek1. kép: Balettintézet egykori képe



TSZT 2015 KIVONAT:

Országos műemlék. Világörökségi helyszín. Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

Zöldfelületi értékek, környezetvédelmi korlátozások nem érintik a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Nagymező utcában létesül ivóvíz főnyomóvezeték. Az Andrássy út mentén egyesített

főgyűjtőcsatorna épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A szomszédos utcákban a területet

középfeszültségű kábelhálózat határolja.

A terület a Széchenyi lánchídhoz vezető Andrássy úttal határos. A

terület közösségi közlekedési ellátását a Milleneumi Földalatti Vasút

határozza meg, melyet kiegészít a belváros autóbusz és trolibusz

hálózata. A Közlekedési rendszer tervezett fejlsztései nem érinik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Balettintézet

VI_03"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VI_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nyugati felülépítés

0

0

226454

12

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Nyugati pályaudvar felülépíthető területrésze -

klasszikus barnamezős terület.

A Nyugati pályaudvarhoz kapcsolódó egyéb vasúti területek

(egészen a Dózsa György útig) a városszerkezetben betöltött

kitüntetett szerepük és elhelyezkedésük miatt is alkalmasak

lehetnek a vasúti funkción túl egyéb funkciók (pl.: vegyes városias

területek) kialakítására is - sikeres külföldi minták alapján -

felülépítés formájában.

43045

13554

226454

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: vasúti sínek a Ferdinánd hídról2. kép: a pályaudvar főépülete

1. kép: légifotó a vasúti területekről



TSZT 2015 KIVONAT:

Nyugati felülépítés

VI_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Teréz körút, a Podmaniczky utca és a Dózsa Gy. út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A

szennyvíz- és csapadék elvezetését egyesített rendszerű csatornahálózat szolgálja. A Dózsa Gy. út és

Podmaniczky utca sarkán szennyvízátemelő található. A Podmaniczky utca vonalán középnyomású gázvezeték

található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik.

A mozdonyok és vagonok kerekeinek a síneken való súrlódása miatt vaspor ülepedik ki a gyakran használt, nagy

terhelésnek kitett vágányszakaszok mentén. Mindezek a talajszennyezések évtizedekre visszanyúlóan 

A főúthálózatba tartozó Nagykörút és Dózsa György út között elterülő

Nyugati pályaudvar Budapest egyik meghatározó közlekedési

csomópontjának a része. A vasúti közlekedés mellett az M3 metró és a

Nagykörúti villamos közlekedés a meghatározó eleme a közösségi

közlekedésnek. Továbbá a Nyugati tér, a Ferdinánd híd, Dózsa György út

autóbusz és trolibusz közlekedése. A közlekedési rendszer terveztt fejlesztései

nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Vi-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  területK-Közl

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

Zöldfelületi értékek, környezetvédelmi korlátozások nem érintik a területet.

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

VI_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bulcsú utca - Szabolcs köz

0

2456

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Bulcsú utca – kerülethatár –

Szabolcs köz – vasúti terület által határolt klasszikus

barnamezős terület.

A hosszú ideje felhagyott korábbi vasúti terület a Nyugati

pályaudvarra vezető vágányok mellett, a Vágány utca

folytatásának Ferdinán hídig való kiépítésével jó közterületi

kapcsolatot kaphat, és ezáltal lehetővé válhat a jelenleg

elzárt terület beépítése.

0

0

2456

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: légifotó3. kép: légifotó

2. kép: MÁV terület felől1. kép: Bulcsú utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Bulcsú utca - Szabolcs köz

VI_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Szabolcs utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson

történik. Villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról biztosított. A Szabolcs utcában

középfeszültségű kábelhálózat létesült.

A vizsgált területen jellemzően invázív és egyéb, kevésbé értékes nővényfajok fordulnak elő (bálványfa,

kínai nyár). Környezevédelmi korlátozás nem érinti. 

A vasúti területek szomszédságában lévő terület közösségi

közlekedését a közeli Lehel utcai villamos, a közúti közlekedését

pedig a főútvonal határozza meg. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

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:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VI_06

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Podmaniczky utca 95-101.

0

9339

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Podmaniczky utca –

Munkácsy Mihály utca – Szondi utca – Rippl Rónai utca által

határolt tömbön belüli beépítetlen terület.

A Podmaniczky utca és Munkácsy Mihály utca sarkán

található foghíj több korábban itt állt épület bontása után, 6

telek egyesítésével jött létre. A területre elvi építési

engedéllyel rendelkezik a tulajdonos, és eladásra kínálja az

ingatlant. Jelenleg parkolóként hasznosítják.

0

0

9339

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Munkácsy utca felől3. kép: parkoló a telken

2. kép: Podmaniczky - Munkácsy sarok1. kép: Podmaniczky utca 



TSZT 2015 KIVONAT:

Podmaniczky utca 95-101.

VI_06"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Podmaniczky utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték, továbbá egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna

létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. Gázellátása

kisnyomáson megoldott. A Podmaniczky utca vonalán középnyomású gázvezeték található.

Környezetvédelmi korlátozás, illetve zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A vasúti területek szomszédságában lévő terület közvetlenül határos

a főúthálózatba tartozó Podmaniczky úttal. A terület közösségi

közlekedését a Podmaniczky út valamint a közeil Dózsa György út

trolibusz és autóbusz közlekedése határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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

4360

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4360

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Rózsa utca – Németh László utca –

Szív utca – Király utca által határolt tömbön belüli beépítetlen

terület.

A Rózsa utca és a Németh László utca sarkán található foghíj

(Rózsa utca 51-55., Németh László utca 1-5.) két egymás mellett

fekvő üres telek, amelyek közül a Németh László utca felőli

ingatlanon korábban a Riegler József Ede Papírneműgyár

Részvénytársaság üzeme állt. A Rózsa utcára néző telekre építési

engedéllyel rendelkezik egy 65 lakásos lakóépület terve.

VI_07

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Rózsa utca - Németh L. utca

100%

4. kép: Rózsa utca felől3. kép: telkeket elválasztó kerítés

2. kép: Németh u. felőli telek1. kép: Rózsa u. - Németh u. sarok



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Szív utca és a Király utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Rózsa utcában a területet egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna érinti. A területet a Rózsa utca és a Németh L. utca vonalán középfeszültségű

kábelhálózat határolja. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi

közlekedését a belvárosi trolibusz hálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Rózsa utca - Németh L. utca

VI_07"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

2091

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2091

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Paulay Ede utca – Székely Mihály

utca – Király utca – Káldy Gyula utca által határolt tömbön belüli

foghíj.

A Paulay Ede utcára néző beépítetlen terület a tömbben szokásos

telekméretnél kétszer mélyebb és szélesebb. Sugár Péter és Bátki

György tervezett vegyes rendeltetésű épületet a telekre. A Paulay

Ede utca vegyes forgalmú, kiemelt szegély nélküli kialakítása

tervezett, így a telekhez kapcsolódó közterület barátságosabbá és

csillapított forgalmúvá válhat.

VI_08

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Paulay Ede utca 23.

100%

3. kép: Káldy Gyula utca felől

2. kép: hosszú és széles telek1. kép: Székely Mihály utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Nagymező utcában, illetve a Károly körút mentén található.

A Paulay E. utca és a Székely M. utca vonalán egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű hálózatról, terület gázellátása pedig kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Paulay Ede utca 23.

VI_08"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 3  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

VI_09

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Paulay Ede utca 33.

0

0

2210

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Paulay Ede utca – Vasvári Pál utca

– Király utca – Székely Mihály utca által határolt tömbön belüli

alulhasznosított műemléképület.

A Paulay Ede utcára nyíló, Pollack Mihály által tervezett, 1833-ban

épült műemléképületet korábban Schneider ház néven ismerték.

Ma az Ankert nevű vendéglátó és kulturális funkciókat betöltő

intézménynek ad helyet. Közvetlenül a Balettintézet mögött, az Új

Színház épülete mellett található, utóbbi funkcióinak egy részét is

befogadja.

4497

1499

2210

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Dalszínház utca felől3. kép: homlokzati részlet

2. kép: kapu1. kép: Székely Mihály utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Paulay Ede utca 33.

VI_09"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Nagymező utcában található. A Paulay E, a Vasvári P. és a

Székely M. utca vonalán egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A területet a Paulay E. utca mentén

középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Országos műemlék. Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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

VI_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Király utca - Vasvári Pál utca

0

1594

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Király utca – Székely Mihály utca –

Paulay Ede utca – Vasvári Pál utca által határolt tömbön belüli

használaton kívüli ingatlan.

A jelenleg egy helyrajziszámon szereplő ingatlan (Király utca 40.,

Vasvári Pál utca 2.) két különálló épületnek adott helyet, amelyek

közül a Vasvári Pál utca felé néző oldalon lévő elbontásra került,

helyén foghíj található. A Király utca 40. szám alatti épületet

eredetileg Hild József tervezte, mára elbontásra kerültek a földszint

fölötti szintjei azzal a meghagyással, hogy az eredeti, Hild féle

homlokzatot kell visszaépíteni.

652

652

1594

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Király u. - Vasváry Pál u. sarok3. kép: Király utcai oldal

2. kép: Vasváry Pál utcai oldal1. kép: Paulay Ede utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Király utca - Vasvári Pál utca

VI_10"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Nagymező utcában található. A területet a Kirány utca és a

Vasvári P. utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja. A Király utcában és a Vasvári P.

utcában középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Király utca mentén középnyomású gázvezeték létesült. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Helyi védett épület. Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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 1  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1012

-

1235

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

1235

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Király utca – Vasvári Pál utca –

Paulay Ede utca – Nagymező utca által határolt tömbön belüli

alulhasznosított ingatlan.

A Király utcára néző földszintes, értéktelen épület mögött a telek a

tömb belsejébe nyúlik. Jelenleg a tömb belsőben lévő épület a

Kuplung nevű szórakozóhelynek, az utcai épület

vendéglátóhelyeknek ad otthont.

VI_11

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Király utca 46.

100%

3. kép: Király utcai megjelenés

2. kép: bejárat1. kép: Székely Mihály utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Nagymező utcában ivóvíz főnyomóvezeték létesült. Főgyűjtőcsatorna a Király utcában épült ki egyesített

rendszerben. A Király utcában középfeszültségű kábelhálózat, a Király utca mentén középnyomású gázvezeték

található. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Király utca 46.

VI_11"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

-

1639

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1639

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Lázár utca – Dalszínház utca –

Révay utca – Révay köz – Bajcsy-Zsilinszky út által határolt tömbön

belüli használaton kívüli ingatlan.

A Lázár utcára néző, a tömb átlagánál kétszer nagyobb telken

lakóépület építését kezdték meg, azonban az építkezés

szerkezetépítési fázisban évekkel ezelőtt leállt. A használaton kívüli

ingatlan vagyonvédelmi őrzése biztosított.

VI_12

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Lázár utca 11.

100%

4. kép: Lázár utcai homlokzat3. kép: ablaknyílások

2. kép: csupasz szerkezet1. kép: Lázár utca



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Zichy J. utcában található. A Lázár utca mentén egyesített

csatorna épült ki, mely a Bajcsy Zs. úti főgyűjtőre köt rá. A Bajcsy Zs. köz-Lázár utca nyomvonalon a területet

középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület gázellátása kisnyomáson történik. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

az M3 metró és a Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos

visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lázár utca 11.

VI_12"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

442

-

862

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

405

457

2

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Zichy Jenő utca – Hajós utca – Ó

utca – Bajcsy-Zsilinszky út által határolt tömbön belüli két telekből

álló alulhasznosított ingatlanegyüttes.

A telekcsoport két, egymás mögötti telekből áll (Ó utca 18., Zichy

Jenő utca 17.). A Zichy Jenő utcai oldalon egy földszintes,

értéktelen épület található, amely a Most Bisztrónak ad otthont. Az

Ó utcai oldalon beépítetlen foghíj telek van, amelyen télen

parkoló, nyáron vendéglátóhely működik a Zichy Jenő utcai

épületből kiszolgálva.

VI_13

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Ó utca - Zichy Jenő utca

4. kép: Zichy Jenő utca felől3. kép: üres telek

2. kép: homlokzati részlet1. kép: Ó utcai homlokzat



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Zichy J. utca és a Hajós utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű csatornahálózat

létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A Hajós utca vonalán középfeszültségű kábelhálózat épült ki.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

az M3 metró és a Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos

visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ó utca - Zichy Jenő utca

VI_13"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 3  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

VI_14

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Nagymező utca - Ó utca

0

0

1178

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Nagymező utca – Ó utca – Hajós

utca – Zichy Jenő utca által határolt tömbön belüli alulhasznosított

ingatlan.

A Nagymező utca – Ó utca sarkán található telek (Nagymező utca

38., Ó utca 28-32.) három épületnek ad helyet, amelyekben

vendéglátó és szórakozóhely, illetve hostel található. Az Instant

nevű szórakozóhely egyike a legnagyobbaknak műfajában. A

Nagymező utcai épület földszint és két emeletes, az Ó utcára

nézők közül az egyik földszintes, a másik egy emeletes.

1936

-

1178

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Ó utca3. kép: Nagymező u. - Ó u. sarok

2. kép: homlokzati részlet1. kép: Nagymező utca



TSZT 2015 KIVONAT:

Nagymező utca - Ó utca

VI_14"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet az Ó utca és a Nagymező utca mentén ivóvíz frőnyomóvezeték határolja. A Zichy J. utca és a

Nagymező utca vonalán egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. A terület gázellátása kisnyomáson

történik. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület az Andrásy út közelében fekszik. A terület közösségi közlekedését

a Milleneumi Földalatti Vasút biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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 4  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

VI_15

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Andrássy út 52.

0

0

1145

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Andrássy út – Teréz körút – Aradi

utca – Eötvös utca által határolt tömbön belüli alulhasznosított

műemléképület.

Az Andrássy út – Eötvös utca sarkán álló műemléképületet Schmal

Henrik tervezte. A Hagenmacher ház néven is ismert épület 1883 és

1886 között épült. Az ingatlan az Oktogon közvetlen

szomszédságában, a Világörökség részét képező Andrássy úton

található. Jelenleg a Hello Baby Bar nevű szórakozóhelynek ad

otthont.

4104

1026

1145

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Eötvös utca felől3. kép: Oktogon felől

2. kép: bejárat1. kép: Andrássy út - Eötvös u. sarok



TSZT 2015 KIVONAT:

Andrássy út 52.

VI_15"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Teréz körút vonalán ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A területet az Eötvös utca és az Andrássy út mentén

egyesített rendszerű csatorna határolja. Az Eötvös utcában középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület

gázellátása kisnyomáson történik. 

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület a főúthálózatba tartozó Andrássy út mentén helyezkedik el. A

terület közösségi közlekedése jó, a Millemeumi Földalatti Vasút és a

Nagykörúti villamos átszálló csomópontjának közelében található. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, az Észak-Déli

regionális gyorsvasúton az Oktogonnál megálló létesül majd. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

Országos műemlék. Világörökségi helyszín. Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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 2  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

VI_16

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Andrássy út 101.

0

1358

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Andrássy út – Munkácsy Mihály

utca – Délibáb utca – Bajza utca által határolt tömbön belüli

használaton kívüli műemléképület.

Az Andrássy út – Bajza utca sarkán álló műemléképületet Spiegel

Frigyes tervezte, 1906-ban épült. A Világörökség részét képező

Andrássy úton található Schwanzer villa néven is ismert épületet

korábban a Magyar Újságírók Országos Szövetsége használta,

majd értékesítésre került.

1416

708

1358

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Andrássy úti homlokzat3. kép: Andrássy út felől

2. kép: Bajza utcai homlokzat1. kép: Bajza utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Andrássy út 101.

VI_16"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték az Andrássy út-Bajza utca nyomvonalon létesült. Az Andrássy út menti egyesített

főgyűjtőcsatornára kötnek rá a területtel szomszédos utcákban kiépült csatornák. A területet a Bajza utca

mentén középfeszültségű kábelhálózat érinti. A vizsgált rész gázellátása kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület a főúthálózatba tartozó Andrássy út mentén helyezkedik el. A

terület közösségi közlekedését a Millemeumi Földalatti Vasút határozza

meg. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem  érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Országos műemlék. Világörökségi helyszín.

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 4  szinten

EBBŐLVÉDETT m²

VI_17

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Rippl Rónai u. - Szondi u.

0

4358

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros, Szondi utca – Rippl Rónai utca –

Lendvay utca – Munkácsy Mihály utca által határolt tömbön belüli

használaton kívüli helyi védelem alatt álló épület.

A Szondi utca és Rippl Rónai utca sarkán álló (Rippl Rónai utca 22-

26., Szondi utca 81-85.), helyi védelem alatt álló épületet Alpár

Ignác tervezte, 1899-ben épült. Korábban a Kvassay Jenő

Szakközépiskolának és Szakiskolának adott otthont, jelenleg üresen

áll. Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van.

7275

1701

4358

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Rippl Rónai utcai homlokzat3. kép: Szondi u. - Rippl Rónai u. sarok

2. kép: Szondi utca felől1. kép: Szondi utcai homlokzat



TSZT 2015 KIVONAT:

Rippl Rónai u. - Szondi u.

VI_17"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található ivóvíz főnyomóvezetékek a Bajza utcában és a Dózsa Gy. út vonalán

létesültek. A területet a Szondi utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja. A Szondi utcában a

területet középfeszültségű kábelhálózat érinti. A gázellátás kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A terület a főúthálózatba tartozó Dózsa György út közelében helyezkedik el.

A terület közösségi közlekedését a trolibusz és autóbusz hálózat határozza

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

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Helyi védelem alatt álló épület.

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

-

3978

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

3978

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Terézváros belső területein található

használaton kívüli, beépítetlen foghíjtelkek.

A Teréz körúton belül található 2000 m2-nél kisebb foghíjak a

következők: Dessewffy utca 32. (hrsz. 28988/1), Dessewffy utca 11. –

Zichy jenő utca 8. (hrsz. 29160) és Dessewffy utca 14. (hrsz. 29125).

VI_18

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Belső-Terézváros

100%

4. kép: Zichy Jenő utca 8.3. kép: Dessewffy utca 32.

2. kép: Dessewffy utca 11.1. kép: Dessewffy utca 14.



TSZT 2015 KIVONAT:

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Zichy J. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A területtel szomszédos utcák vonalán

egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A Dessewffy utcában középfeszültségű kábelhálózat létesült. A

terület gázellátása kisnyomáson történik.

Környezetvédelmi korlátozás, zöldfelületi érték nem érinti a területet.

A területek a főúthálózatba tartozó Bajcsy-Zsilinszky út közelében

helyezkednek el. A területek közösségi közlekedését nagyobbrészt az M3

metró vonal határozza meg. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése

érinti a területeket, a Bajcsy-Zsilinszy úti villamos visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Belső-Terézváros

VI_18"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VI_19

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Pacsirtamező

0

6857

0

11

#HIÁNYZIK

Budapest VI. kerület, Középső- és Külső-Terézváros területein

található használaton kívüli, beépítetlen foghíjtelkek.

A Teréz körúton kívül található 2000 m2-nél kisebb foghíjak a

következők: Csengery utca 70. (hrsz. 28794), Vörösmarty utca 54.

(hrsz. 28737), Rózsa utca 97/a. (hrsz. 28593), Rózsa utca 93. (hrsz.

28595), Szív utca 48/b. (hrsz. 28584/1), Szív utca 46. (hrsz. 28585),

Aradi utca 46. (hrsz. 28607), Aradi utca 61. (hrsz. 28459), Székely

Bertalan utca 14. – Szondi utca 57. (hrsz. 28443), Székely Bertalan

utca 18. (hrsz. 28433), Szondi utca 70. (hrsz. 28343).

0

-

6857

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Szondi u. 70.

3. kép: Székely B. u. 14.2. kép: Csengery u. 70.1. kép: Aradi u. 61.

5. kép: Rózsa u. 93. 6. kép: Szív u. 48/b.



TSZT 2015 KIVONAT:

Pacsirtamező

VI_19"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területekhez legközelebb a Podmaniczky utcában, illetve a Bajza utcában található ivóvíz főnyomóvezeték. A

területek csatornázása egyesített rendszerben megoldott a szomszédos utcák vonalán. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű kábelhálózatról, a gázellátás kisnyomáson történik.

A foghíj telkek jellemzően nem rendelkeznek jelentősebb zöldfelülettel, a telkeken előforduló fagyedek

általában invázív fafajok. Környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet.

A foghíj telkek a főúthálózatba tartozó Andrássy út és Podmaniczky utak

közötti területenbelül helyezkednek el. A közöségi közlekedés terén

meghatározó a trolibusz hálózat. A kölekedési rendszer tervezett fejlsztései

nem érintik a területeket.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Vt-V

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 29/2011. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelete Budapest

Főváros VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Városközpont területe

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területVi-1

Kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági kategória.

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

VII_01

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Rákóczi út 66.

278

5368

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Rákóczi út–Szövetség

utca–Barát utca–Hársfa utca által határolt tömbön belüli

foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Rákóczi út mentén

helyezkedik el. A Rákóczi út Budapest egyik főútvonala. A Kiskörúttól

a Keleti pályaudvarig húzódik. A T alakú foghíjtelkeken Hotel Orient

néven társasház és hotel építését kezdték el 2007-ben. Az építkezés

évek óta áll. 

3307

0

5646

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

  

4. kép: Homlokzat 3. kép: Homlokzat 

2. kép: Homlokzat 1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Rákóczi út 66.

VII_01"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOKFőnyomóvezeték a Dohány utcában van, a szennyvíz és csapadék elvezetésére a Rákóczi út és a

Szövetség utcában egyesített rendszerű csatorna épült. A villamosenergia-ellátására középfeszültségű

kábelhálózat szolgál. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Zöldfelület nem található. A Rákóczi út ezen szakaszán kismértékű zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület az Erzsébet hídhoz csatlakozó Rákóczi úttal határos. A

közöségi közlekedése kíváló, az M2 metró vonal mellett a Nagykörút

villamos közlekedése és az Erzsébet híd - Rákóczi út autóbusz

közlekedése szolgája. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

közül a Rákóczi út humanizálása és a villamos visszaépítése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Védettség és korlátozás nem érinti a telket.

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

870

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

870

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Almássy tér 2. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII.kerületében, az Almássy téren helyezkedik el.

Az Almássy tér a Wesselényi utca oldalán kialakult, háromszög alakú

teresedés. A 2000-es évek elején a teret újraparkosították, a

burkolatot lecserélték és modernizálták a Wesselényi utca felőli

játszóteret is.

VII_02

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Almássy tér 2.

100% 

3-4. kép: A telek 

2. kép: A foghíj 1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Műemléki környezet; Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOKFőnyomóvezeték a Dohány utcában van, a szennyvíz és csapadék elvezetésére a Rákóczi út és a

Szövetség utcában egyesített rendszerű csatorna épült. A villamosenergia-ellátására középfeszültségű

kábelhálózat szolgál. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Zöldfelület nem található. A Rákóczi út ezen szakaszán kismértékű zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a Nagykörúti

villamos és a belvárosi trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Almássy tér 2.

VII_02"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VII_03

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kertész söröző

0

3605

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Kertész utca 21-25. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Kertész utca – Dob utca –

Erzsébet körút – Wesselényi utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A közelben található a Fészek Művészklub, valamint számos

kereskedelmi-szolgáltató egység. A telkeket jelenleg parkolóként

hasznosítják. A kerületi szabályozási terv közterület céljára kijelölt,

időbeli korlátozású gyalogos felületet/átjárót jelöl a telken.

0

0

3605

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

3-4. kép:  A telek 

  1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Kertész söröző

VII_03"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víz főnyomóvezeték az Erzsébet körút és a Csányi-Klauzál utca vonalán van, a szennyvíz- és

csapadékcsatorna egyesített rendszerű. A távlatban megépítendő tehermentesítő csatorna nyomvonala a

Kertész utcában van. A középfeszültségű ellátást biztosító kábelhálózat a szomszédos utcák vonalán

kiépített. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott terület.

Környezetvédelmi probléma nem érinti.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a Nagykörúti

villamos és a belvárosi trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VII_04

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Csengery 20.

0

755

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Csengery utca 20. szám alatt

található foghíjterület.

A terület aFőváros VII.kerületében, a Csengery utca – Király utca –

Hársfa utca – Dob utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

Csengery utca az Almássy tér és a Nyugati pályaudvar között

húzódó, két kerületet is érintő utca. A telket jelenleg parkolóként

hasznosítják.

0

0

755

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

3-4. kép:  A telek 

  1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Csengery 20.

VII_04"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Víz főnyomóvezeték a Király utcában található. A csatornahálózat az utcában kiépült. A középfeszültségű

ellátást biztosító kábelhálózat a szomszédos utcák vonalán létesült. A vizsgált foghíjterület kisnyomású

gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Zöldfelület nem

található.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a Nagykörúti

villamos és a belvárosi trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

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

1962

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1962

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Csányi utcában található

foghíjak.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Csányi utca – Király utca –

Akácfa utca – Dob utca által határolt tömbben helyezkedik el, a

Klauzál tér közelében.A környéken számos kereskedelmi -

szolgáltató egység található. A telkeket jelenleg parkolóként

hasznosítják. Az egyik telken a kerületi szabályozási terv közterület

céljára kijelölt, időbeli korlátozású gyalogos felületet/átjárót jelöl.

VII_05

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Csányi utca

100% 

3-4. kép:  A telek 

  
1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Csányi utcában ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A környező utcákban egyesített

csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A vizsgált

foghíjterület kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Zöldfelület nem található.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését kizárólag

trolibusz szolgálja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik,

az Észak-déli regionális gyorsvasút révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Csányi utca

VII_05"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VII_06

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Dob - Kanzinczy - Kis Diófa

0

4960

0

7

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Dob utca - Kazinczy utca - Kis

Diófa utca által határolt tömbben elhelyezkedő foghíjak.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Dob utca - Kis Diófa utca –

Kazinczy utca – Király utca által határolt tömbben helyezkedik el, a

Klauzál tér közelében. A Dob utca az Erzsébet körutat a Károly

körúttal összekötő, a Király utcával közel párhuzamosan futó utca. A

kerületi szabályozási terv szerint a telekcsoport egy része fásított

köztérként kialakítandó, kizárólag terepszint alatt beépíthetőséggel,

valamint közterület céljára kijelölt, időbeli korlátozású gyalogos

felületet/átjárót is jelöl a telken. A telkeket jelenleg parkolóként

hasznosítják.

0

0

4960

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100% 

3-4. kép:  A telek 

  1. kép: Légifotó 



TSZT 2015 KIVONAT:

Dob - Kanzinczy - Kis Diófa

VII_06"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Csányi utcában található főnyomóvezeték. A Dob és a Király utca mentén egyesített

rendszerű csatornahálózat van, a villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A terület

kisnyomású gázhálózattal ellátott. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Néhány nagyobb nyárfa

és zöldjuharokból álló fasor található a területen, amelyek említést érdemelnek.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a trolibusz

hálózat határozza meg. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

érintik, az Észak-déli regionális gyorsvasút révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Műemléki környezet; Műemléki jelentőségű terület; Magassági korlátozással érintett: I.

párkánymagasság

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

3278

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

3278

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Rumbach Sebestyén utca 8.

szám alatt található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Rumbach Sebestyén utca -

Dob utca – Károly körút – Madách Imre út által határolt tömbben

helyezkedik el. A Rumbach Sebestyén utca a Wesselényi és a Király

utcát köti össze, itt található a romantikus stílusban épült Rumbach

utcai zsinagóga is. A kerületi szabályozási terv közterület céljára

kijelölt, időbeli korlátozású gyalogos felületet/átjárót jelöl a telken. A

telkeket jelenleg parkolóként hasznosítják.

VII_07

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Rumbach 8

100% 

3-4. kép:  A telek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Műemléki környezet; Műemléki jelentőségű terület; Magassági korlátozással érintett: I.

párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Károly körúton található víz főnyomóvezeték. A határos utcákban egyesített rendszerű

csatornahálózat épült ki. A Rumbach utca és a Dob utca sarkán található az ELMŰ 132/10 kV-os

alállomása. A területen középfeszültségű kábelhálózat létesült. A vizsgált rész kisnyomású gázhálózattal

ellátott területhez tartozik. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Zöldfelület nem található.

A terület a Kiskörút közelében helyezkedik el. A terület közösségi

közlekedési ellátását a Kiskörút villamos és autóbusz közlekedése

jelenti, a metró megállók a 300 m-es gyaloglási távolságon túl

helyezkednek el. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem

érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Rumbach 8

VII_07"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

2167

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2167

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Nagy Diófa utca 14. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Nagy Diófa utca – Dohány

utca – Kazinczy utca – Wesselényi utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Nagy Diófa utca a Rákóczi utat köti össze a Klauzál

térrel, folytatása a Kis Diófa utca. A telkeket jelenleg parkolóként

hasznosítják.

VII_08

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Nagydiófa 14

100% 

3-4. kép:  A telek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Műemléki környezet; Műemléki jelentőségű terület; Magassági korlátozással érintett: I.

párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Klauzál utcában található víz főnyomóvezeték. A területen egyesített rendszerű

csatornahálózat létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A vizsgált terület

kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

Zöldfelület nem található.

A terület az Erzsébet hídhoz csatlakozó Rákóczi út közelében

helyezkedik el. A közöségi közlekedés ellátást a Rákóczi út autóbusz

közlekedése biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

közül a Rákóczi úti  villamos visszaépítése érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nagydiófa 14

VII_08"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

4608

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4608

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Városligeti Fasor 25. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Városligeti Fasor – Dózsa

György út –– Damjanich utca – Bajza utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Városligeti Fasor az Ötvenhatosok terét köti össze a

Lövölde térrel, a Király utca folytatása. A telkeket jelenleg

parkolóként hasznosítják.

VII_09

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Városligeti fasor 25

100% 

3-4. kép:  A telek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Dózsa György út nyomvonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A területet határoló

utcákban egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű

hálózatról történik. A vizsgált rész kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. A Városligeti fasor

ezen szakaszán kismértékű zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a kerület belsejében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Városligeti fasor 25

VII_09"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1188

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1188

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Péterfy utca 34. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Péterfy Sándor utca ––

Nefelejcs utca – Hernád utca – István utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Péterfy Sándor utca a Garay teret az Alsó Erdősor

utcával köti össze. A telket jelenleg parkolóként hasznosítják.

VII_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Péterfy 34

100% 

3-4. kép:  A telek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb víz főnyomóvezeték a Garay utca nyomvonalán épült ki. A terület csatornázása egyesített

rendszerben megoldott. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A vizsgált rész

kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Zöldfelület nem található. Környezetvédelmi probléma

nem érinti a telket.

A terület a kerület belsejében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Péterfy 34

VII_10"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VII_11

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Százház u

0

4941

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Százház utca mentén

elhelyezkedő foghíjak.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Százház utca mentén

helyezkedik el. A Százház utca a Thököly úttal párhuzamosan futó, a

Dózsa György utat a Murányi utcával összekötő utca. A telkek

jelenleg használatn kívül vannak.

0

0

4941

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100% 

3-4. kép:  A telkek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Százház u

VII_11"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebbi víz főnyomóvezeték a Thököly út nyomvonalán létesült. A terület szennyvíz- és

csapadékelvezetését egyesített rendszerű csatornahálózat szolgálja. A tervezett tehermentesítő csatorna

nyomvonala a szomszédos Jobbágy utcában ismert. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról

történik. Kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Jelentős zöldfelületi érték nem található.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület a Keleti pályaudvar közelében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a vasúti létestmény körüli végállomás rendszer részét

képező autóbusz hálózat határozza meg. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései érintik, a Rákóczi-Thököly úti villamos fejlesztés

révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VII_12

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Garay 6-14

0

0

6992

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Garay utca 6-14. szám alatt

található alulhasznosított terület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Garay utca – Bethlen Gábor

utca –Rottenbiller utca –Péterfy Sándor utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A telken több épület is áll, itt található az Elektromos

Művek ügyfélszolgálati irodája is.

3156

0

6992

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

3-4. kép:  A telek 

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Garay 6-14

VII_12"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Garay utcában ivóvíz főnyomóvezeték található. A szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése egyesített

rendszerű csatornahálózatban megoldott. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A

Garay utca 6-8 alatt ELMŰ alállomás található. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület az Erzsébet hídra vezető Rákóczi út közelében helyezkedik

el. A közösségi közlekedés kiválló, a Keleti pályaudvarnál kialakult

csomópontban meghatározó az M2 és az M4 metró, valamint a

Rákóczi úton bonyolódó autóbusz viszonylatok. A közlekedési

rendszer terveztt fejlesztései érintik a területet, a Rákóczi -Thüköly úti

vaillamos visszaépítése révén. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VII_13

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kürt utca

0

482

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Kürt utca 8. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Kürt utca ––Király utca –

Kertész utca– Dob utca által határolt tömbben helyezkedik el. Kürt

utca a Király és a Dob utcát összekötő rövid utca, az Erzsébet körút

közvetlen közelében.

0

0

482

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Kürt utca

VII_13"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb víz főnyomóvezeték az Erzsébet körúton létesült. A környező utcákban egyesített rendszerű

csatornahálózat épült ki, továbbá a tervezett tehermentesítő csatorna nyomvonala a Király és Kertész

utcában ismert. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A terület

kisnyomású gázhálózattal ellátott. Jelentős zöldfelületi érték nem található. Környezetvédelmi probléma

nem érinti a telket.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a Nagykörúti

villamos és a belvárosi trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

564

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

564

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Murányi utca 20. szám alatt

található foghíjterület.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Murányi utca – Péterfy

Sándor utca – István utca– Hernád utca által határolt tömbben

helyezkedik el.

A Murányi utca a Dózsa György úttal párhuzamosan futó, a Thököly

utat a Damjanich utcával összekötő utca. A telket jelenleg

parkolóként hasznosítják.

VII_14

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Murányi

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közelében a Dózsa György út, és a Thököly út-Garay utca nyomvonalon létesült főnyomóvezeték.

A csatornahálózat egyesített rendszerben kiépített. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról

történik. Kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Zöldfelület nem található. Környezetvédelmi

probléma nem érinti a telket.

A terület a kerület belsejében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Murányi

VII_14"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

2828

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2828

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Dohány utca – Klauzál utca –

Wesselényi utca– Akácfa utca által határolt tömbben található

foghíjak.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Dohány utca – Klauzál utca –

Wesselényi utca– Akácfa utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Dohány utca a Rottenbiller utcát a Károly körúttal összekötő, a

Rákóczi úttal és a Wesselényi utcával párhuzamos utca. A telkeket

jelenleg parkolóként, valamint vendéglő kerthelységeként

hasznosítják. Két telken a korábbi épületek homlokzatát

meghagyták.

VII_15

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Klauzál - Dohány 

100%

3-4. kép:  A telkek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Klauzál utca vonalán található. A csatornahálózat egyesített rendszerben

kiépített. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A Klauzál utcában középnyomású

gázvezeték létesült. Kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Kismértékű zajterhelési határérték

túllépés tapasztalható.

A területek az Erzsébet hídhoz csatlakozó Rákóczi út közelében

helyezkednek el. A közöségi közlekedésük kíváló, az M2 metró vonal

mellett a Nagykörút villamos közlekedése és az Erzsébet híd - Rákóczi

út autóbusz közlekedése szolgája. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései közül a Rákóczi úti villamos visszaépítése érinti a

területeket.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Klauzál - Dohány 

VII_15"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

567

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

567

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, az Alpár utca 9. szám alatt

található foghíj.

A terület a Főváros VII. kerületében, az Alpár utca – Dózsa György

út – Thököly út – Szinva utca által határolt tömbben helyezkedik el.

Az Alpár utca a Thököly úttal párhuzamos, a Dózsa György utat a

Garay térrel összekötő utca. A telket jelenleg parkolóként

hasznosítják.

VII_16

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Alpár 9

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közelében a Dózsa György út, és a Thököly út-Garay utca nyomvonalon létesült főnyomóvezeték.

A csatornahálózat egyesített rendszerben kiépített. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról

történik. Kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. Zöldfelület nem található. Környezetvédelmi

probléma nem érinti a telket.

Ivóvíz főnyomóvezeték a Dózsa György út vonalán található. A csatornahálózat a szomszédos utcákban

egyesített rendszerben kiépített. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A terület

A terület a Dózsa György és Thököly utak közelében helyezkedik el.

Közösségi közlekedési ellátást a közeli főútvonalak autóbusz és

trolibusz közlekedése jelent. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései közül a Rákóczi úti - Thököly úti villamos visszaépítése érinti

a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Alpár 9

VII_16"FOGHÍJ"

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VII_17

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Jobbágy - Verseny

0

548

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Verseny utca – Dózsa György

út – Jobbágy utca által határolt tömbben található foghíjak.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Verseny utca – Dózsa György

út – Jobbágy utca által határolt tömbben helyezkedik el. A Verseny

utca a

Keleti pályaudvart határoló, a Dózsa György utat a Thököly úttal

összekötő utca. Az egyik telek jelenleg beépítetlen, használaton

kívüli, a másikat parkolóként használják.

0

0

548

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép:  A telkek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Jobbágy - Verseny

VII_17"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi főnyomóvezeték a Jobbágy utcában, illetve a Dózsa György út mentén található. A

csatornázás kiépült egyesített csatornahálózatban történik. A villamosenergia-ellátásáról középfeszültségű

kábelhálózat gondoskodik. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. Zöldfelület nem található.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület a Keleti pályaudvar közelében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a vasúti létestmény körüli végállomás rendszer részét

képező autóbusz hálózat határozza meg. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései érintik, a Rákóczi-Thököly úti villamos fejlesztés

révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VII_18

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Rózsa utca

0

633

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Rózsa utca 18a. szám alatt

található foghíj.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Rózsa utca – Wesselényi utca

– Izabella utca – Dob utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

Rózsa utca a Rottenbiller utcával párhuzamos, a Rózsák terét az

Andrássy úttal összekötő utca. A telek jelenleg beépítetlen,

parkolóként üzemel.

0

0

633

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Rózsa utca

VII_18"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebb található főnyomóvezeték a Rottenbiller utcában létesült. A terület csatornázottsága a

határos és a szomszédos utcákban egyesített rendszerű hálózattal megoldott. A villamosenergiaellátásáról

középfeszültségű kábelhálózat gondoskodik. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Zöldfelület nem található. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület a kerület belsejében helyezkedik el. A közösségi

közlekedését a trolibusz hálózat határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

768

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

768

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, a Kazinczy utca 18. szám alatt

található foghíj.

A terület a Főváros VII. kerületében, a Kazinczy utca –– Dohány

utca – Síp utca – Wesselényi utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A

Kazinczy utca a pesti zsidónegyed egyik legforgalmasabb utcája,

mely a Király utcát és a Rákóczi utat köti össze. Az utcában számos

kereskedelmi és szolgáltató egység található. A telket jelenleg

parkolóként hasznosítják.

VII_19

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kazinczy 18

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Műemléki jelenőségi terület; Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi főnyomóvezeték a Rákóczi út, illetve a Klauzál utca mentén található. A terület szennyvíz- és 

csapadékelvezetését egyesített rendszerű csatornahálózat szolgálja. A villamosenergiaellátás

középfeszültségű hálózatról történik. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. Zöldfelület nem található.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület az Erzsébet hídhoz csatlakozó Rákóczi út közelében

helyezkedik el. A közöségi közlekedés ellátást a Rákóczi út autóbusz

közlekedése biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

közül a Rákóczi úti  villamos visszaépítése érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kazinczy 18

VII_19"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VII_20

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

István utca 30

0

0

1008

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, az István utca 30. szám alatt

található használaton kívüli terület.

A terület a Főváros VII. kerületében, az István utca – Murányi utca –

Marek József utca – Dózsa György út által határolt tömbben

helyezkedik el. Az István utca a Thököly úttal párhuzamos, a Dózsa

György utat a Bethlen Gábor térrel összekötő utca. A telek egy

része üres, a másik felén egy kétszintes, használaton kívüli lakóépület

áll.

298

0

1008

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

István utca 30

VII_20"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Klauzál utcában főnyomóvezeték határolja. A csatornahálózat a szomszédos utcákban

egyesített rendszerben kiépített. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A

Klauzál utcában középnyomású gázvezeték létesült. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Zöldfelület nem található. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület a Dózsa György út közelében helyezkedik el. A közöségi

közlekedési ellátást a kerületi trolibusz hálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem  érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VII_21

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Dob 37

0

732

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, az Dob utca 37. szám alatt

található beépítetlen terület.

A terület a Főváros VII. kerületében, az Dob utca – Nagy Diófa utca

– Wesselényi utca – Kazinczy utca által határolt tömbben

helyezkedik el.

A Dob utca az Erzsébet körutat a Károly körúttal összekötő, a Király

utcával közel párhuzamosan futó utca. A telket jelenleg

parkolóként hasznosítják. A kerületi szabályozási terv szerint a

telekcsoport egy részén, a földszinten közhasználat céljára kijelölt

területet határoz meg.

0

0

732

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép:  A telek

1. kép: Légifotó



TSZT 2015 KIVONAT:

Dob 37

VII_21"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Dózsa György út mentén létesült, egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. Az István utca mentén létesült az ELMŰ

nagyfeszültségű kábelhálózata. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. Zöldfelületi érték nem található.

Kismértékű zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a kerület mindinkább forgalomcsillapításra kerülő

belsejében helyezkedik el. A közösségi közlekedését a trolibusz

hálózat határozza meg. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

érintik, az Észak-déli regionális gyorsvasút révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete Budapest, VII.

kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Városközpont területe

Műemléki jelenőségi terület; Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

VIII_01

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Bródy 18-20

0

1562

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Bródy Sándor utca 18-20. szám

alatti foghíjterület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Bródy Sándor utca –

Szentkirályi utca – Trefort utca - Puskin utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Bródy Sándor utca a Múzeum körút és a

Gutenberg tér között húzódik, a városrész egyik legrégibb utcája. A

telket jelenleg parkolóként hasznosítják. 

0

0

1562

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Bródy 18-20

VIII_01"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bródy S. utcában a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A környező utcákban kiépített csatornahálózat a

Múzeum körút mentén létesült egyesített rendszerű főgyűjtőcsatornára köt rá. A terület villamosenergia-ellátását

a Bródy S. utcában kiépült középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A terület foghíj, burkolt, jelenleg parkoló működik rajta, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a

burkolat. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Belső Józsefváros mindinkább forgalomcsillapított

területén helyezkedik el. A közösségi közlekedés esetében a

kerülethatáron lévő metró megállók 300 m-es gyaloglási távolságon

kívül esnek. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

Műemléki jelenőségi terület; Magassági korlátozással érintett: I. párkánymagasság

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

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

0

2556

859

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

859

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Szentkirályi utca 12. szám alatti

foghíjterület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Szentkirályi utca – Rákóczi út

– Vas utca – Bródy Sándor utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Szentkirályi utca a Múzeumkörúttal párhuzamos, a Rákóczi utat

az Üllői úttal összekötő utca. A terület a Semmelweis

Egészségtudományi Karához tartozó telek része, jelenleg

parkolóként hasznosítják. 

VIII_02

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Szentkirályi utca

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Bródy S. utca vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Szentkirályi utca mentén

egyesített rendszerű csatornahálózat érinti a területet. A terület villamosenergia-ellátását a Szentkirályi utcában

kiépült középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A terület foghíj, burkolt, jelenleg parkoló működik rajta, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a

burkolat. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Belső Józsefváros mindinkább forgalomcsillapított

területén helyezkedik el. A közösségi közlekedés esetében a

kerülethatáron lévő metró megállók 300 m-es gyaloglási távolságon

kívül esnek, meghatározó a Rákóczi úti autóbusz közlekedés. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Rákóczi

úti villamos visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Szentkirályi utca

VIII_02"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_03

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Mária utca 38-40

0

1359

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Mária utca 38-40. szám alatti

foghíjterület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Mária utca – Baross utca –

József körút – Csepreghy utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Mária utca a Gutenberg teret köti össze a Lőrinc pap téren

keresztül az Üllői úttal. A telek jelenleg a Semmelweis Egyetem

parkolójaként működik. 

0

0

1359

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Mária utca 38-40

VIII_03"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Baross utca vonalán került kiépítésre. A Baross utca-Mária utca nyomvonalon egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna létesült. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Baross utca mentén

középnyomású, a Mária utca mentén nagy-középnyomású gázvezeték található.

A terület foghíj, burkolt, jelenleg parkoló működik rajta, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a burkolat.

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Belső Józsefváros mindinkább forgalomcsillapított

területén helyezkedik el. A közösségi közlekedés esetében a

kerülethatáron lévő metró megállók 300 m-es gyaloglási távolságon

kívül esnek, meghatározó a Nagykörút villamosközlekedése valamint

a Baross utca autóbusz és trolibusz közlekedése. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

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

VIII_04

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Corvin tömb

0

3949

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Blaha Lujza tér déli oldalán

található Corvin áruház területe.

A Corvin Áruház az egyik legrégebbi budapesti nagyáruház,

elhelyezkedésének köszönhetően pedig a főváros egyik

leglátogatottabb üzletháza volt. A plázák számának

növekedésével a forgalma visszaesett. Az áruház Budapest

ostromakor kiégett, később pedig az eredeti állapot

helyreállításának ötletét elvetették, helyette az épület úgynevezett

lux-flex borítást kapott. A földszintjén jelenleg Spar szupermarket,

Libri könyvesbolt és BÁV zálogfiók működik, az emeleteken

elsősorban kínai termékeket árusító üzletek találhatóak. Az épület

tetőteraszán a Corvintető nevű szórakozóhely működik.

3941

3942

3949

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Corvin tömb

VIII_04"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Rákóczi út, a Blaha L. tér és a József körút vonalán épült ki. A Stáhly utca és a Somogyi B. 
utca mentén a területet egyesített rendszerű csatornahálózat érinti. A tervezett tehermentesítő csatorna 
nyomvonala a Somogyi B. utca vonalán ismert. A területet a szomszédos utcákban kiépült középfeszültségű 
kábelhálózat határolja. A Márkus E. és a Stáhly utcák vonalán középnyomású gázvezeték létesült. 

A terület alulhasznosított kereskedelmi épülettömb, gyakorlatilag a teljes terület beépített. A területet a Rákóczi 
út és a József körút forgalmi terhelése éri.

A terület a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjánál helyezkedik el.

A terület közösségi közlekedési ellátottsága kíválló az M2 metró

vonal, a Nagykörúti és Népszínház utcai villamos vonalak és a

Rákóczi úti autóbusz közlekedésnek köszönhetően. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Rákóczi úti villamos

közlekedés visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

Műemléki védelem, Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

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

VIII_05

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Fiumei út 5.

0

1200

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Berzsenyi utca – Baross tér –

Fiumei út – Légszesz utca által határolt tömbben elhelyezkedő

foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Berzsenyi utca – Baross tér –

Fiumei út – Légszesz utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

Berzsenyi utca a Rákóczi utat a II. János Pál pápa térrel összekötő

utca. A területet jelenleg parkolási célra hasznosítják. 

0

0

1200

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Fiumei út 5.

VIII_05"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Dózsa Gy. út mentén található. Egyesített csatorna határolja a területet. A tervezett tehermentesítő

csatorna nyomvonala Verseny utca-Jobbágy utca vonalon ismert. A Verseny utca-Dózsa Gy. út vonalon középfeszültségű

kábelhálózat található.

A területen jelenleg parkoló működik rajta, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a burkolat. A területet a

Fiumei út és felüljáró forgalmi terhelése éri.

A terület a Kerepesi út és Thököly út csomópontjánál helyezkedik el.

A terület tömegközlekedési ellátottsága kíválló az M2 és M4 metró

vonal, a Keleti pályaudvar, a Fiumei úti villamos vonal és a Rákóczi

úti autóbusz közlekedésének köszönhetően. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései érintik a területet, a Rákóczi úti villamos

közlekedés visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

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

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

98

0

665

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

665

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Alföldi utca 4. szám alatt

elhelyezkedő foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, az Alföldi utca – Kun utca –

Dologház utca – Fiumei út által határolt tömbben helyezkedik el. Az

Alföldi utca a Fiumei utat a Népszínház utcával összekötő utca. A

közelben található a II. János Pál pápa tér. A telken egy kisebb

építmény található.

VIII_06

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Alföldi utca 4

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Népszínház utcában és a Fiumei út mentén létesült főnyomóvezeték. Az Alföldi

utcában a területet egyesített rendszerű csatorna érinti. Gázellátása kisnyomáson történik. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségen megoldott.

A terület foghíj, burkolt, jelenleg parkolásra használt, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a

burkolat. Egyéb környezeti terhelésről nincs adat.

A terület a Népszínház utca közelében helyezkedik el. Közösségi

közlekedése kíválló az M4 metró és a Népszínház uttcai villamos és

autóbusz közlekedés következtében. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Alföldi utca 4

VIII_06"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_07

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Bacsó Béla utca 17-23

0

1812

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Bacsó Béla utca 17-23. szám alatt

elhelyezkedő foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Bacsó Béla utca – Bérkocsis

utca – József körút - Népszínház utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Bacsó Béla utca a Népszínház utcát és a Rákóczi

teret összekötő utca. A telket jelenleg parkolóként hasznosítják.

0

0

1812

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Bacsó Béla utca 17-23

VIII_07"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút és a Népszínház utca mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A Bacsó B.

utcában egyesített rendszerű csatorna létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A területen parkolásra részlegesen használt foghíjak találhatók, ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett

lehet a terület. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefvárosban, a Nagykörút közelében

helyezkedik el. A terület közösségi közlekedési ellátottsága kíválló az

M2 és M4 metró vonalak, a Nagykörúti és Népszínház utcai

villamosok és a Rákóczi út autóbusz közlekedésnek köszönhetően. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Rákóczi

úti villamos visszaépítése révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területe

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

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

2702

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2702

0

6

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, a Bérkocsis utca – Víg utca –

Népszínház utca – Tolnai Lajos utca által határolt tömbben

elhelyezkedő foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Bérkocsis utca – Víg utca –

Népszínház utca – Tolnai Lajos utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Bérkocsis utca a József körutat köti össze a

Nagyfuvaros utcával. A közelben található a Rákóczi téri

vásárcsarnok. A területen jelenleg épületállomány nem található.

VIII_08

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Víg - Népszínház - Tolnai tömb

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: A telek

3-4. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Népszínház utcában ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Népszínház utcában középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A területen foghíjcsoport található, melyek parkolásra használtak, s ez okból szénhidrogén-származékkal

szennyezett lehet a burkolat. Egyéb környezeti terhelésről nincs adat.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A Víg utcai terület közösségi

közlekedési ellátottsága kíválló az M4 metró, a Nagykörúti és a

Népszínház utcai villamos közlekedés révén. A Tolnai L. utcai terület

számára a 300 m-es gyaloglási távolságon belül csak a villamos

vonalak érhetőek el. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem

érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Víg - Népszínház - Tolnai tömb

VIII_08"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

0

0

909

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

909

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, József utca – Német utca – Déri

Miksa utca – Víg utca által határolt tömbben elhelyezkedő, részben

alulhasznosított, részben beépítetlen terület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a József utca – Német utca –

Déri Miksa utca – Víg utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

József utca a József Körutat köti össze a Mátyás térrel. 

VIII_09

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Víg utca 32.

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút és a József utca vonalán található. A területet a Víg utca mentén

egyesített rendszerű csatorna határolja. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen, a gázellátás

kisnyomáson történik.

A terület parkolásra hasznosított, burkolt telek, melyen a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a mind inkább forgalomcsillapításra kerülő Középső

Józsefváros belsejében helyezkedik el. A terület közösségi

közlekedési ellátottsága kíválló az M4 metró vonal és a Nagykörúti

villamos közlekedésnek köszönhetően. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Víg utca 32.
VIII_09"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Tolnai utca 23

0

606

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Tolnai Lajos utca 23. szám alatti

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Tolnai utca – Déri Miksa utca

– Víg utca – Bérkocsis utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

Tolnai Lajos utca a Népszínház utcát köti össze a József utcával. A

telek jelenleg használaton kívüli.

0

0

606

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Tolnai utca 23

VIII_10"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Népszínház utcában épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A Bérkocsis utcában egyesített

rendszerű csatornahálózat létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen, a gázellátás

kisnyomáson történik.

A terület foghíj, használaton kívüli, környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Népszínház utcai villamos és autóbusz közlekedés

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

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

VIII_11

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Tolnai utca 38

0

350

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Tolnai Lajos utca 38. szám alatti

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Tolnai Lajos utca – József

utca – Fecske utca – Déri Miksa utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Tolnai Lajos utca a Népszínház utcát köti össze a

József utcával. 

0

0

350

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Tolnai utca 38

VIII_11"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Nagy Fuvaros utca vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A szennyvíz és csapadék

elvezetése egyesített rendszerű csatornahálózatban történik. A Tolnai L. utcában középfeszültségű kábelhálózat

épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A terület használaton kívüli foghíj telek. A terület burkolt, környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottság a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével nem

biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

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

2259

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2259

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Auróra utca és Fecske utca által

határolt területen található foghíjak.

A foghíjak a Főváros VIII. kerületében, az Auróra utca és a Fecske

utca által határolt tömbben helyezkednek el. A Bérkocsis utca a

Népszínház utcát köti össze a József Körúttal, az Auróra utca pedig

a Népszínház utcát a József utcával. Jelenleg a telket főként

parkolási célra használják.

VIII_12

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Auróra - Fecske tömb

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Nagy Fuvaros utca vonalán létesül ivóvíz főnyomóvezeték. A Fecske és az Auróra utca

mentén a területet egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A területet a Fecske utca és a Déri M. utca

sarkán középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A terület parkolásra hasznosított, burkolt telek, melyen a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A 35009 hrszú telek kivételével

a terület közösségi közlekedési ellátottsága kíválló az M4 metró, és a

Népszínház utcai villamos közlekedés révén. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Auróra - Fecske tömb

VIII_12"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_13

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Nagy Fuvaros 25

0

765

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Nagyfuvaros utca 25. szám alatt

elhelyezkedő foghíj. 

A terület a Főváros VIII. kerületében a Nagyfuvaros utca – Déri

Miksa utca – Auróra utca – József utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Nagyfuvaros utca a Népszínház utcát köti össze a

Mátyás térre. A telken jelenleg LPG töltőállomás működik. 

0

0

765

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Nagy Fuvaros 25

VIII_13"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Népszínház utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Fecske és a Bérkocsis utca mentén egyesített rendszerű

csatornahálózat határolja a területet. A Fecske utca vonalán középfeszültségű kábelhálózat érinti a területet.

Gázellátása kisnyomáson történik.

A telek burkolt, melyen a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottsága kíválló az M4 metró és a Népszínház utcai villamos

közlekedés révén. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem

érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

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

5306

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

5306

0

6

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, József utca mentén elhelyezkedő

foghíjak. 

A foghíjak a Főváros VIII. kerületében, a József utca mentén

helyezkednek el. A József utca a József Körutat és a Mátyás teret

összekötő utca. A telkeket jelenleg főként parkolási célra

használják.

VIII_14

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

József utca

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Városközpont területeVt-V

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Baross utca vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A József utca mentén egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna található. A József utcában továbbá középfeszültségű kábelhálózat határolja a területet. A

vizsgált rész gázellátása kisnyomáson történik.

A terület nagyrészt parkolásra hasznosított  melynek okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

József utca

VIII_14"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_15

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Mátyás - Dankó tömb

0

3539

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Mátyás tér – Dankó utca –

Magdolna utca – Koszorú utca által határolt tömbben

elhelyezkedő, részben alulhasznosított, részben beépítetlen terület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Mátyás tér – Dankó utca –

Magdolna utca – Koszorú utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Mátyás tér az Erdélyi, Szerdahelyi, Dankó, Koszorú, Tavaszmező,

József és Nagyfuvaros utcákat kapcsolja össze. A Dankó utca a

Mátyás tér és a Kálvária tér között húzódik. 

0

0

3539

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Mátyás - Dankó tömb

VIII_15"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Nagy Fuvaros utca-Dankó utca vonalán ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Dankó utca mentén egyesített

rendszerű csatornahálózat található. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A gázellátás

kisnyomáson történik. 

Beépítetlen telkek, amiket parkolásra használnak. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Nagy Fuvaros - Széchenyi utcai autóbusz közlekedés

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1689

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1689

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Magdolna utca – Szigetvári utca

– Baross utca – Koszorú utca által határolt tömbben elhelyezkedő

foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Magdolna utca – Szigetvári

utca – Baross utca – Koszorú utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Magdolna utca a Szűz utca és a Fiumei út között

húzódik. A Baross utca a Kálvin teret köti össze az Orczy térrel. Az

egyik telket parkolóként hasznosítják, a másik kettő használaton

kívüli. 

VIII_16

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Magdolna - Szigetvári - Baross

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Baross utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A szennyvíz és csapadék elvezetésére a Baross utcában

található egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna szolgál. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen

történik. A Baross utcában középnyomású gázvezeték létesült.

A terület három beépítetlen, hasznosítatlan telekből áll. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Magdolna - Szigetvári - Baross

VIII_16"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1115

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1115

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Dankó utca 23-25. szám alatti

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Dankó utca – Kálvária tér -

Baross utca – Szigetvári utca által határolt tömbben helyezkedik el.

A Dankó utca a Mátyás teret köti össze a Kálvária térrel. A Kálvária

tér rehabilitációjára a közelmúltban került sor. A telket jelenleg

parkolóként használják. 

VIII_17

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Dankó utca 23-25.

100%

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Dankó utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Magdolna és a Dankó utca mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A vizsgált területet a Dankó utca vonalán középfeszültségű

kábelhálózat érinti. Gázellátása kisnyomáson történik. 

Beépítetlen, burkolt telek, amit parkolásra használnak, a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Dankó utca 23-25.
VIII_17"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_18

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Nap utca 8.

0

499

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Nap utca 8. száma alatt

elhelyezkedő foghíjterület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Nap utca – József Körút – 32-

esek tere – Kisfaludy utca által határolt tömbben helyezkedik el. A

Nap utca a József Körutat és Baross utcát összekötő utca, a József

Körút pedig Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala.

A telket jelenleg parkolóként hasznosítják. 

0

0

499

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

3. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Nap utca 8.
VIII_18"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A Nap utcában a József körúti

főgyűjtő irányába egyesített rendszerű csatorna határolja a területet. A Kisfaludy utcában középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A gázellátás kisnyomáson történik. 

Beépítetlen, burkolt telek, amit parkolásra használtak, a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefvárosban, a Nagykörút közelében

helyezkedik el. A terület közösségi közlekedési ellátottsága kíválló az

M3 metró vonal és a Nagykörúti villamos közlekedésnek

köszönhetően. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik

a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Városközpont területe

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1479

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1479

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Kisfaludy utca – Kis Stáció utca –

Vajdahunyad utca – Nap utca által határolt tömbben

elhelyezkedő beépítetlen telkek.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Kisfaludy utca – Kis Stáció

utca – Vajdahunyad utca – Nap utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Kisfaludy és a Vajdahunyad utcák a Baross utcát

és az Üllői utat kötik össze. A telkek jelenleg használaton kívüliek.  

VIII_19

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kisfaludy - Vajdahunyad

100%

1. kép: Légifotó 2. kép: A telek

3-4. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közelében a Baross utca mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A Vajdahunyad utca mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A Kisfaludy utcában középfeszültségű kábelhálózat létesült. A

terület gázellátása kisnyomáson történik.

Átmenő telek, használaton kívül. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Nagykörúti villamosvonal, valamint a Baross utcai

autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kisfaludy - Vajdahunyad

VIII_19"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_20

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Vajdahunyad 9.

0

558

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Vajdahunyad utca 9. szám alatt

elhelyezkedő foghíj. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Kisfaludy utca – Kis Stáció

utca – Vajdahunyad utca – Nap utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Kisfaludy és a Vajdahunyad utcák a Baross utcát

és az Üllői utat kötik össze. A telkek jelenleg használaton kívüliek.  

0

0

558

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Vajdahunyad 9.
VIII_20"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közelében a Baross utca mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A Vajdahunyad utca mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A Kisfaludy utcában középfeszültségű kábelhálózat létesült. A

terület gázellátása kisnyomáson történik.

Foghíjtelek, amit parkolásra használtak. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető.

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Nagykörúti villamosvonal, valamint a Baross utcai

autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_21

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Nap utca 16.

0

421

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Nap utca 16. száma alatt

elhelyezkedő foghíjterület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Nap utca – Kisfaludy utca –

Kis Stáció utca – Vajdahunyad utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Nap utca a József Körutat és Baross utcát

összekötő utca. A telket jelenleg használaton kívüli.

0

0

421

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Nap utca 16.
VIII_21"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút mentén létesült ivóvíz főgyűjtővezeték. A Nap utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen, gázellátása pedig

kisnyomáson történik.

Használaton kívüli foghíj telek. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_22

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Futó utca 5-9.

0

0

1771

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Futó utca 5-9. szám alatt

elhelyezkedő foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Futó utca – Nap utca –

Vajdahunyad utca – Kis Stáció utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Futó utca a Horváth Mihály teret köti össze az Üllői

úttal. A telek jelenleg parkolóként funkcionál. 

258

0

1771

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Futó utca 5-9.
VIII_22"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Baross utcában található ivóvíz főnyomóvezeték. A Futó utca mentén egyesített

rendszerű csatornahálózat határolja a területet. A Futó utcában továbbá középfeszültségű kábelhálózat épült ki.

A terület gázellátása kisnyomáson történik. 

Foghíjtelek, amit parkolásra használtak, a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető.

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

645

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

645

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Hock János utca 5. szám alatt

elhelyezkedő foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Hock János utca – Nap utca

– Futó utca – Horváth Mihály tér által határolt tömbben helyezkedik

el. A Hock János utca a Horváth Mihály teret köti össze a Nap

utcával. A telek jelenleg használaton kívül van.

VIII_23

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Hock János utca

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Baross utcában található ivóvíz főnyomóvezeték. A szennyvíz és csapadék elvezetését

egyesített rendszerű csatornahálózat szolgálja. A Hock J. utcában középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

Beépítetlen, használaton kívüli telek. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Hock János utca

VIII_23"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

441

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

441

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Vajdahunyad utca 27. szám alatt

elhelyezkedő foghíj. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Vajdahunyad utca – Práter

utca – Kisfaludy utca – Nap utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Vajdahunyad utca a Baross utcát köti össze az

Üllői úttal. A telek jelenleg egy hotel parkolójaként funkcionál.

VIII_24

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Vajdahunyad utca 27.

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: Az utca



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Vajdahunyad utcában

egyesített rendszerű csatornahálózat határolja a területet. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat 

épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Foghíjtelek, amit parkolásra használnak, a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető.

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottság a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével nem

biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vajdahunyad utca 27.
VIII_24"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

247

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

247

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Vajdahunyad utca 26. szám alatt

elhelyezkedő foghíj. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Vajdahunyad utca – Práter

utca – Futó utca – Nap utca által határolt tömbben helyezkedik el.

A Vajdahunyad utca a Baross utcát köti össze az Üllői úttal. A telek

jelenleg egy hotel parkolójaként funkcionál.

VIII_25

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Vajdahunyad utca 26.

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: Az utca



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a József körút mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Vajdahunyad utcában

egyesített rendszerű csatornahálózat érinti a területet. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat

épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Foghíjtelek, amit parkolásra használnak. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető.

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottság a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével nem

biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vajdahunyad utca 26.
VIII_25"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

483

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

483

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Práter utca 35. száma alatt

elhelyezkedő foghíjterület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Práter utca – Nagytemplom

utca – Corvin sétány - Futó utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Práter utca a József Körutat az Illés utcával köti össze. 

VIII_26

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Práter utca 35.

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: Az utca



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Práter utcában ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területet a Práter és a Nagy Templom utcában egyesített

rendszerű csatornahálózat határolja. A területet határoló utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A

gázellátás kisnyomáson történik. 

Beépítetlen, használaton kívüli telek. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottság a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével nem

biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Práter utca 35.
VIII_26"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

0

0

35162

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

35162

0

45

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Práter utca – Leonardo da Vinci

utca – Tömő utca – Szigony utca által határolt tömbökben

elhelyezkedő beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Práter utca – Leonardo da

Vinci utca – Tömő utca – Szigony utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A Práter utca a József körút és az Illés utca között

húzódik. A terület a Corvin sétány a terület közelében fekszik. 

VIII_27

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Leonardo - Tömő tömb

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telkek

2. kép: A telkek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: I. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Közkert, közparkZkp

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Práter utcában létesült ivóvíz nyomóvezeték. A területet a Bókay J. és a Leonardo da

Vinci utca mentén egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A Leonardo da Vinci utcában a területet

középfeszültségű kábelhálózat érinti. Gázellátása kisnyomáson történik.

Környezeti terhelésről nincs információ.

A területek a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terülnek el. A közösségi közlekedési

ellátottság a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével a

területek döntő többsége számára nem biztosított, néhány telek

azonban az M3 metró közelében helyezkedik el. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területeket. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Leonardo - Tömő tömb

VIII_27"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_28

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Tömő - Apáthy tömb

0

10036

0

12

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Tömő utca – Bókay utca –

Apáthy István – Balassa utca által határolt tömbben elhelyezkedő

barnamezős területek.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Tömő utca – Bókay utca –

Apáthy István – Balassa utca által határolt tömbben helyezkedik el.

A Tömő utca a Nagytemplom utcát köti össze az Illés utcával. A

telkeken jelenleg autómosó és parkoló üzemel.  

567

0

10036

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telkek

2. kép: A telkek



TSZT 2015 KIVONAT:

Tömő - Apáthy tömb

VIII_28"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közelében az Üllői út mentén épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A területet a Leonardo da Vinci utcában

egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségen, gázellátása

pedig kisnyomáson történik.

Környezeti terhelésről nincs információ.

A területek a mind inkább forgalomcsillapításra kerülő Középső

Józsefvárosban terülnek el. A közösségi közlekedési ellátást a

területetek nagyobb része számára az M3 metró biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területeket.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_29

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Bókay 58.

0

3732

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Bókay János utca 58. szám alatti

terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Bókay János utca – Apáthy

István utca – Szigony utca – Üllői út által határolt tömbben

helyezkedik el. Az Üllői út Budapest leghosszabb útja, a Belvárosból

a város délkeleti határáig húzódik. A terület Kísérleti

Orvostudományi Kutatóintézet telkéhez tartozik, jelenleg

parkolóként hasznosítják. 

369

0

3732

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telekrész

2. kép: A telekrész



TSZT 2015 KIVONAT:

Bókay 58.
VIII_29"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Bókay J. utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Bókay J. utcában továbbá egyesített

csatornahálózat létesült. Az Apáthy utcában a területet középfeszültségű kábelhálózat érinti. A terület

gázellátása kisnyomáson történik.

A terület a KOKI „kertje”, parkolója, a terület burkolt. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés

feltételezhető. Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület az Üllői út közelében helyezkedik el. A közösségi közlekedési

ellátást az M3 metró biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Eü

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő)

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

44

0

3665

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2808

857

10

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Illés utca – Práter utca –

Füvészkert utca – Tömő utca által határolt tömbben elhelyezkedő

foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, az Illés utca – Práter utca –

Füvészkert utca – Tömő utca által határolt tömbben helyezkedik el.

Az Illés utca a Kálvária teret köti össze a Korányi Sándor utcával. Az

Práter utca a József Körút és az Illés utca között húzódik. A terület

közelében helyezkedik el a Füvészkert, valamint a Semmelweis

Egyetem egyik kollégiuma. 

VIII_30

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Illés - Práter tömb

2. kép: A telek1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telkek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az Illés, Práter és Tömő utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Az Illés utca-Práter utca 
nyomvonalon egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A villamosenergia-ellátást a kiépült középfeszültségű 
kábelhálózat szolgáltatja. A szomszédos utcákban nagy-középnyomású gázhálózat található. 

Illés utcai telken a telek parkolásra használt. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 
A Tömő utcai telken garázs, parkoló üzemel. A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Illés - Práter tömb

VIII_30"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_31

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kis Fuvaros utca

0

1284

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Kis Fuvaros utca 10-12. szám alatti

beépítetlen terület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Kis Fuvaros utca – Nagy

Fuvaros utca – Népszínház utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Kisfuvaros a Nagy Fuvaros és a Népszínház utcával összekötő

rövid utca. 

0

0

1284

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3-4. kép: A telkek

1. kép: Légifotó 2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Kis Fuvaros utca

VIII_31"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Nagy Fuvaros utcában található ivóvíz főnyomóvezeték. A Kis Fuvaros utca mentén a területet egyesített

csatornahálózat határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A gázellátás kisnyomáson történik. 

A terület foghíj telek, a területen parkoló működik, a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

Egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a a Népszínház utcai villamos közlekedés biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_32

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Homok utca 5.

0

603

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Homok utca – Bauer Sándor utca

– Nagy Fuvaros utca – Kis fuvaros utca által határolt tömbben

elhelyezkedő foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Homok utca – Bauer Sándor

utca – Nagy Fuvaros utca – Kis fuvaros utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A telek a Népszínház utca, valamint a Kesztyűgyár

Közösségi ház közelében helyezkedik el. A terület jelenleg

használaton kívüli.

0

0

603

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Homok utca 5.
VIII_32"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Nagy Fuvaros utcában található ivóvíz főnyomóvezeték. A Kis Fuvaros utca

mentén a területet egyesített csatornahálózat határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A gázellátás kisnyomáson történik. 

A terület foghíj telek, használaton kívüli. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Népszínház utcai villamos közlekedés biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_33

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Bauer Sándor - Szerdahelyi

0

3033

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Bauer Sándor utca – Teleki László

tér – Szerdahelyi utca – Mátyás tér által határolt tömbben

elhelyezkedő foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Bauer Sándor utca – Teleki

László tér – Szerdahelyi utca – Mátyás tér által határolt tömbben

helyezkedik el. A terület a Kesztyűgyár Közösségi ház és a Mátyás tér

közelében fekszik. A telkek jelenleg használaton kívüliek.  

0

0

3033

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Bauer Sándor - Szerdahelyi

VIII_33"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér-Dankó utca nyomvonalon található. A

szomszédos utcákban egyesített csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat szolgáltatja. A gázellátás kisnyomáson történik.

Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Népszínház utcai villamos és a Nagyfuvaros-

Szerdahelyi utcai autóbusz közlekedés biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

10807

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

10807

0

10

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Szerdahelyi utca – Karácsony

Sándor utca Magdolna utca – Dankó utca által határolt tömbben

elhelyezkedő barnamezős terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Szerdahelyi utca – Karácsony

Sándor utca – Magdolna utca – Dankó utca által határolt tömbben

helyezkedik el, a Teleki László tér közelében. A Teleki László téren

található a Teleki Piac. 

VIII_34

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Karácsony-Dankó-Magdolna

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Dankó utca és a Baross utca-Kálvária tér vonalán található. A területeket

határoló Karácsony S. és Magdolna utcákban egyesített csatornahálózat létesült. A villamosenergia-

ellátás középfeszültségen, a gázellátás kisnyomáson történik. 

Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Baross utca autóbusz és trolibusz-, Nagy Fuvaros -

Szerdahelyi utcai autóbusz-, és a Szerdahelyi utcában lévő telkek

esetében a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével a

Népszínház utcai villamos közlekedés együttesen biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Karácsony-Dankó-Magdolna

VIII_34"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

245

0

3676

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2566

1110

8

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Magdolna utca – Karácsony

Sándor utca – Kálvária tér – Dankó utca által határolt tömbön belüli

foghíjtelkek.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Magdolna utca – Karácsony

Sándor utca – Kálvária tér – Dankó utca által határolt tömbben

helyezkednek el. A Magdolna utca a Szűz utcát köti össze a Fiumei

úttal. A két telket parkolóként hasznosítanak, egy üresen áll, egy

telken pedig egy rossz állapotú, földszintes lakóépület található. 

VIII_35

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Magdolna - Karácsony

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Dankó utca és a Baross utca-Kálvária tér vonalán található. A területeket

határoló Karácsony S. és Magdolna utcákban egyesített csatornahálózat létesült. A villamosenergia-

ellátás középfeszültségen, a gázellátás kisnyomáson történik. 

A parkolók területén a használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. Egyéb

környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Baross utca autóbusz és trolibusz-, a Szerdahelyi -

Karácsony Sándor utca autóbusz-, valamint a telkek fele számára a

Népszínház utcai villamos közlekedés biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Magdolna - Karácsony

VIII_35"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_36

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Karácsony - Lujza tömb észak

0

1631

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Karácsony Sándor utca – Teleki

tér – Lujza utca – Magdolna utca által határolt tömbön belüli

foghíjtelkek.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Karácsony Sándor utca –

Teleki tér – Lujza utca – Magdolna utca által határolt tömbben

helyezkedik el. A telkek jelenleg használaton kívüliek, üresen állnak.

0

0

1631

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Karácsony - Lujza tömb észak

VIII_36"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területekhez legközelebb a Dankó utca mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A Karácsony S. és

a Magdolna utca mentén a területeket egyesített csatornahálózat határolja. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségen, a gázellátás kisnyomáson történik.

A Karácsony utcai telek használaton kívüli, burkolt. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Szerdahelyi - Karácsony Sándor utcai autóbusz

közlekedés mellett részben a Népszínház utcai részben Fiumei úti

villamos közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_37

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Dobozi - Lujza tömb

0

1345

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Dobozi utca – Magdolna utca –

Lujza utca – Szerdahelyi utca által határolt tömbben elhelyezkedő

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Dobozi utca – Magdolna

utca – Lujza utca – Szerdahelyi utca által határolt tömbben

helyezkedik el. Az Dobozi utca a Teleki László teret köti össze az

Orczy térrel. A közelben helyezkedik el a Teleki piac is, amelyet a

közelmúltban építettek újjá a Teleki László térrel együtt. A telkek

jelenleg használaton kívüliek.

0

0

1345

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Dobozi - Lujza tömb

VIII_37"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Fiumei út mentén épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A szomszédos utcákban

egyesített csatornahálózat épült ki. A Fiumei út vonalán középfeszültségű kábelhálózat található. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének szélén terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a Népszínház utcai és Fiumei úti villamosok mellett a

Szerdahelyi - Karácsony Sándor utcai autóbusz közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_38

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Illés - Kálvária tömb 1

0

4119

0

5

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Illés utca – Kálvária tér – Kálvária

utca – Kőris utca által határolt tömbben elhelyezkedő beépítetlen

terület

A terület a Főváros VIII. kerületében, az Illés utca – Kálvária tér –

Kálvária utca – Kőris utca által határolt tömbben helyezkedik el. Az

Illés utca a Kálvária teret köti össze a Korányi Sándor utcával. A

Kálvária tér rehabilitációjára a közelmúltban került sor. A telkek

jelenleg nincsenek hasznosítva. 

0

0

4119

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíjak

2. kép: Foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Illés - Kálvária tömb 1

VIII_38"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Fiumei út mentén épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A szomszédos utcákban

egyesített csatornahálózat épült ki. A Fiumei út vonalán középfeszültségű kábelhálózat található. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés mellett a

a Szerdahelyi - Karácsony Sándor utcai autóbusz közlekedés

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1864

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1864

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Illés utca 14. szám alatt található

foghíj.

A terület a Főváros VIII. kerületében, az Illés utca – Kálvária tér –

Kálvária utca – Illés köz által határolt tömbben helyezkedik el. Az

Illés utca a Kálvária teret köti össze a Korányi Sándor utcával. A

telket jelenleg parkolóként használják.

VIII_39

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Illés - Kálvária tömb 2

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíj

2. kép: A foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet az Illés és a Kőris utcákban ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Az Illés és a Kálvária utca mentén

egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. Az Illés és a Kőris utca mentén továbbá középfeszültségű

kábelhálózat épült ki. Az Illés utcában nagy-középnyomású gázvezeték található. A terület gázellátása

kisnyomáson történik.

A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Illés - Kálvária tömb 2

VIII_39"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_40

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Kálvária -  Kőris

0

4424

1875

6

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, a Kőris utca – Diószeghy Sámuel

utca – Dugonics utca – Kálvária utca által határolt tömbben

elhelyezkedő foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Kőris utca – Diószeghy

Sámuel utca – Dugonics utca – Kálvária utca által határolt

tömbben helyezkedik el. A Dobozi utca a Teleki László teret köti

össze a Baross utcával. A telkek használaton kívüliek. 

878

0

6299

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíj

2. kép: A foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Kálvária -  Kőris

VIII_40"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Kőris utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Kőris utcai egyesített csatorna vezeték a

Kálvária utcai gyűjtőbe csatlakozik. A Kőris utcában középfeszültségű kábelhálózat található. A terület

gázellátása kisnyomáson történik.

Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének belsejében terül el. A terület közösségi közlekedési

ellátottságát a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés mellett a

Karácsony Sándor - Diószegi Sámuel utcai autóbusz közlekedés

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

630

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

630

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, a Dobozi utca – Baross utca –

Lujza utca – Magdolna utca által határolt tömbben elhelyezkedő

foghíjak.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Dobozi utca – Baross utca –

Lujza utca – Magdolna utca által határolt tömbben helyezkedik el.

A Dobozi utca a Teleki László teret köti össze a Baross utcával. A

telkek egy része jelenleg parkolóként működik. 

VIII_41

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Lujza - Dobozi tömb

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A foghíj

2. kép: A foghíj



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Baross utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Magdolna, Lujza és Dobozi utca mentén egyesített

rendszerű csatornahálózat létesült. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat található. A Dobozi

utcában nagy-középnyomású gázvezeték épült ki. A gázellátás kisnyomáson történik.

A használat okán ez utóbbin szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Középső Józsefváros mind inkább forgalomcsillapításra

kerülő területének szélén terül el. A közösségi közlekedési

ellátottságot a tömb északi része számára a Népszínház utcai és

Fiumei úti villamosok, a tömb déli része számára a Fiumei úti villamos

valamint a Baross utcai autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lujza - Dobozi tömb

VIII_41"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



1. kép: Légifotó 2. kép: A foghíj

3-4. kép: A foghíj

TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_42

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Fiumei - Dobozi tömb

0

0

17975

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Fiumei út – Baross utca – Dobozi

utca – Magdolna utca által határolt barnamezős terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Fiumei út – Baross utca –

Dobozi utca – Magdolna utca által határolt területen helyezkedik

el. A Fiumei út a Baross teret köti össze az Orczy térrel. A terület

jelenleg villamos remízként üzemel.

11017

0

17975

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%



TSZT 2015 KIVONAT:

Fiumei - Dobozi tömb

VIII_42"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területtel párhuzamosan a Fiumei úton ivóvíz főnyomóvezeték található. A területet határoló Fiumei úti

egyesített csatorna a Dobozi utcai egyesített főgyűjtőbe köt be. A Dobozi utca mentén középfeszültségű

kábelhálózat, továbbá nagy-középnyomású gázvezeték került kiépítésre.

A területen a BKV villamosremíze üzemel, a területen szénhidrogén-származék és fémszennyezés feltételezhető. A

területen üzemi zaj emisszió regisztrálható. A területet a Fiumei út és a Baross utca forgalmi terhelése éri.

A terület a főúthálózatba tartozó Fiumei út és Baross utca

csomópontjánál terül el. A közösségi közlekedési ellátottságot a

Népszínház utcai és Fiumei úti villamosok mellett a Baross utcai

autóbusz és trolibusz közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2046

0

12317

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

573

8345

3972

3

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Csobánc utca – Szeszgyár utca –

Visi Imre utca – Orczy út – Kőris utca – Diószeghy utca által határolt

tömbben található barnamezős terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Csobánc utca – Szeszgyár

utca – Visi Imre utca – Orczy út – Kőris utca – Diószeghy utca által

határolt tömbben helyezkedik el, a Kálvária tér közelében. A terület

egy része jelenleg parkolóként működik, másik részén ipari-

kereskedelmi egység működik.

VIII_43

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Csobánc - Kőris tömb

1. kép: Légifotó

3-4. kép: Az alulhasznosított  területrész

2. kép: A terület



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Kőris utca-Diószegi utca nyomvonalon található ivóvíz főnyomóvezeték. A területet a Diószegi utca és Kőris

utca mentén egyesített rendszerű csatorna határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat

létesült. A Diószegi utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült. A gázellátás kisnyomáson történik.

A használat okán szénhidrogén-származék szennyezés feltételezhető. 

A terület a Diószegi Sámuel utca mentén terül el. A közösségi

közlekedési ellátottságot a Fiumei úti villamosok mellett a Baross

utcai autóbusz és trolibusz-, valamint a Diószegi utcai autóbusz

közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Csobánc - Kőris tömb

VIII_43"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

106

0

2656

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2656

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Diószeghy Sámuel utca 42. szám

alatti beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Diószeghy Sámuel utca –

Rozgonyi utca – Orczy út – Sárkány utca által határolt tömbben

helyezkedik el, a Ludovika közvetlen közelében. A Diószeghy

Sámuel utca a Kálvária teret köti össze az Orczy úttal. 

VIII_44

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Diószeghy utca 42.

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A telek

2. kép: A telek



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Kőrösi utca-Diószeghy utca nyomvonalon a Korányi utcáig tart. Az Orczy út mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A Diószeghy utca mentén nagyfeszültségű földkábel található. A

terület villamosenergia-ellátás középfeszültségen történik. A Diószeghy utcában továbbá nagy-középnyomású

gázvezeték létesült.

A terület hosszú idő óta használaton kívüli, környezeti szennyezésről nincs információ.

A terület a Diószegi Sámuel utca mentén terül el. A közösségi

közlekedési ellátottságot a Fiumei úti villamosok közlekedés biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Diószeghy utca 42.

VIII_44"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_45

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Baross - Fiumei sarok

0

3399

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Diószeghy Sámuel utca 42. szám

alatti beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Diószeghy Sámuel utca –

Rozgonyi utca – Orczy út – Sárkány utca által határolt tömbben

helyezkedik el, a Ludovika közvetlen közelében. A Diószeghy

Sámuel utca a Kálvária teret köti össze az Orczy úttal. 

0

0

3399

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A Baross tér felől

2. kép: A Mosonyi utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Baross - Fiumei sarok

VIII_45"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Kőrösi utca-Diószeghy utca nyomvonalon a Korányi utcáig tart. Az Orczy út mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A Diószeghy utca mentén nagyfeszültségű földkábel található. A

terület villamosenergia-ellátás középfeszültségen történik. A Diószeghy utcában továbbá nagy-középnyomású

gázvezeték létesült.

A terület hosszú idő óta használaton kívüli, környezeti szennyezésről nincs információ.

A terület a Kerepesi út mentén helyezkedik el. A terület közösségi

közlekedése kímagasló, a Keleti pályaudvari csomópontrenszer M2

és M4 metró vonalai, valamint a Fiumei út villamos közlekedése és a

Rákóczi út autóbusz közlekedése határozza meg. A közlekedési

rendszer tervezett elemei nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: II. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_46

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Keleti pu.

0

0

59165

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, a Keleti pályaudvar telkén lévő

alulhasznosított terület. 

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Verseny utca – Thököly út –

Kerepesi út – Dózsa György út által határolt tömbben helyezkedik

el. A terület a Keleti pályaudvar intézményi kategóriába sorolt

telekrésze. A Keleti pályaudvar Budapest legforgalmasabb

személypályaudvara. A Baross téren álló pályaudvart 1884.

augusztus 16-án adták át az utazóközönségnek. Az eredetileg

Központi Indóház néven ismert pályaudvart 1892-ben nevezték át

Keleti pályaudvarrá.  

23756

0

59165

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A pályaudvarhoz tartozó épületek

2. kép: Épületállomány



TSZT 2015 KIVONAT:

Keleti pu.

VIII_46"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Dózsa Gy. út mentén található. Egyesített csatorna határolja a területet. A tervezett

tehermentesítő csatorna nyomvonala Verseny utca-Jobbágy utca vonalon ismert. A Verseny utca-Dózsa Gy. út

vonalon középfeszültségű kábelhálózat található.

A területen jelenleg parkoló működik rajta, s ez okból szénhidrogén-származékkal szennyezett lehet a burkolat. A

területet a Fiumei út és felüljáró forgalmi terhelése éri.

A terület a Verseny utca mentén helyezkedik el. A terület közösségi

közlekedése kímagasló, a Keleti pályaudvari csomópontrenszer M2

és M4 metró vonalai, valamint a Rákóczi út autóbusz közlekedése

határozza meg. A közlekedési rendszer tervezett elemei nem érintik a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Közl

Vi-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítés

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VEGYES

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

31497

0

276937

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

0

83068

10851

7

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Józsefvárosi pályaudvar területe.

Az terület Budapest VIII. kerületében, az Orczy térnél helyezkedik el.

A Józsefvárosi pályaudvar a MÁV első pályaudvara volt, amelyet a

társaság elődjének államosításakor, 1867-ben adtak át a

forgalomnak. 1867–1885 között az államvasutak budapesti

főpályaudvaraként működött. Jelenleg felhagyott személy- és

teherpályaudvar, átmeneti hasznosítása kínai piac volt, felszámolás

előtt álló terület.

VIII_47

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Józsefvárosi pályaudvar

1-2. kép: Légifotó

3. kép: Az egykori pályaudvar 4. kép: A volt "Négy Tigris" piac



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítés

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

Vi-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

K-Közl

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Fiumei út és a Kőbányai út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, és egyesített rendszerű csatornahálózat található. A

Kőbányai út felől középfeszültségű kábelhálózat, a Baross utca irányából nagy-középnyomású gázvezeték érinti.

A Salgótarjáni utcában kisnyomású gázvezeték létesült.

A használat okán szénhidrogén-származék és fémes szennyezés valószínűsíthető a területen. A területet a

Kőbányai út forgalmi terhelése éri.

A terület a főúthálózatba tartozó Kőbányai út mellett terül el. A

közösségi közlekedési ellátást a tömböt minden oldalról körülvevő -

Kőbányai úti, Fiumei úti, Salgótarjáni úti, Könyves Kálmán körúti -

villamos vonalak biztosítják. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései érintik a terület keleti oldalát, a Könyves Kálmán körútnál

létesülő vasúti megálló révén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Józsefvárosi pályaudvar

VIII_47"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

19032

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

0

19032

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Hungária Körút 30. alatti

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Hungária Körút – Hős utca –

Százados út – Stróbl Alajos utca által határolt tömbben helyezkedik

el. A Hungária Körút a Főváros egyik legforgalmasabb útja. A terület

egy részét parkolóként hasznosítják. 

VIII_48

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Hungária - Hős észak

100%

1-2. kép: Légifotó

3. kép: A Stróbl Alajos utca felől

2. kép: A Hős utca felől

4. kép: A Százados utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítés

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hungária körút és a Sróbl A. utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű

csatornahálózat határolja. A szomszédos utcák mentén középfeszültségű kábelhálózat, és nagy-középnyomású

gázhálózat létesült. A Hungária körút mentén kisnyomású gázvezeték található.

A használat okán szénhidrogén-származék és fémes szennyezés valószínűsíthető a területen. A területet a

Hungária körút forgalmi terhelése éri.

A terület a Hungária körút melltt terül el. A közösségi közlekedési

ellátottsága kkíválló, az M2 metró vonal, a Hungária-gyűrű villamos

közlekedése, és a közeli Stadionok metróállomáshoz kapcsolódó

autóbusz-, tolibusz-, volánbusz páyaudvar, valamint P+R parkoló

révén. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Hungária - Hős észak

VIII_48"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_49

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Százados út 26-28.

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Százados út 26-28. szám alatti

beépítetlen terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Százados út – Ciprus utca –

Hungária Körút – Sport utca által határolt tömbben helyezkedik el. A 

Százados út a Kerepesi utat köti össze a Sport utcával, a Hungária

Körút pedig a Főváros egyik legforgalmasabb útja. 

0

0

1611

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

1611
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1-2. kép: Légifotó

3. kép: A Stróbl Alajos utca felől

2. kép: A Hős utca felől

4. kép: A Százados utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Százados út 26-28.
VIII_49"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hungária körút mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű csatornahálózat

határolja. A Százados út mentén középfeszültségű kábelhálózat található. A terület gázellátása

kisnyomáson történik.

A használat okán szénhidrogén-származék és fémes szennyezés valószínűsíthető a területen. További

környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a Hungária körút közelében helyezkedik el. A közösségi

közlekedési ellátást a Hungária-gyűrű és a Salgótarjáni út villamos

közlekedése biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Nincsenek értékek és korlátozások.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

VIII_50

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Könyves Kálmán krt. 62-64.

0

1107

11836

2

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Könyves Kálmán Körút 62-64.

alatti barnamezős terület.

A terület a Főváros VIII. kerületében, a Könyves Kálmán Körút – Bíró

Lajos utca – Villám utca – Vajda Péter utca által határolt tömbben

helyezkedik el, a Népliget közvetlen közelében. A Könyves Kálmán

Körút a Hungária Körút folytatása. A területen jelenleg hostel,

építőanyag és vas-szerelvény, fürdőszoba-felszerelés kereskedés

működik, valamint egy bontott telek található. 

8665

0

6041

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1-2. kép: Légifotó

3. kép: A barnamezős terület

2. kép: A telek

4. kép: A terület bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

Könyves Kálmán krt. 62-64.
VIII_50"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Könyves K. körút mentén ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték épült ki. A csatornázása egyesített rendszerben 

történt. A Bíró L. utcával párhuzamosan magasfeszültségű földkábel létesült. A területet középfeszültségű

kábelhálózat határolja. Gázellátása kisnyomáson történik.

Környezeti szennyezésről nincs információ. A területe a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca

forgalmi terhelése éri.

A terület a Könyves Kálmán körút mellett helyezkedik el. A közösségi

közlekedési ellátást a Hungária-gyűrű villamosa határozza meg,

amelyet kiagészít a Vajda Péter utcai autóbuszvonal. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési

Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Magassági korlátozással érintett védett terület.

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

VIII_51

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

GANZ-MÁVAG

0

0

402509

1

#HIÁNYZIK

Budapest VIII. kerület, Józsefváros, Kőbányai út mentén
elhelyezkedő GANZ-MÁVAG területe
Az egykori GANZ-MÁVAG gyártelep területe az átmeneti zónában,
a vasúti területekre szerveződő rozsdaövezetben szélén található,
Tisztviselő telep és a Népliget szomszédságában. 1959-ben egyesült
a Ganz és a MÁVAG. A Ganz-MÁVAG megalakulásával az ország
akkori második legnagyobb gyára jött létre húszezer dolgozóval,
negyvenkét hektáros területén több mint háromszáz épülettel.
1987-ben a Ganz-MÁVAG megszűnt, különböző privatizációs
átalakulásokkal vagy három tucat gyáregységre bomlott, mára a
terület több száz magántulajdonra oszlik. Az egykori iparterület
épületei jelenleg főként a kínai piacon érdekelt kereskedők
raktárainak és üzleteinek adnak helyet. 

259299
0

402509

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó

3-4. kép: A GANZ - MÁVAG épületei

2. kép: Épületek



TSZT 2015 KIVONAT:

Értékek és korlátozások nincsenek a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési
Szabályzatáról (JÓKÉSZ)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Könyves K. körút és a Kőbányai út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja, illetve a Könyves K. körút
felől iparivíz főnyomóvezeték érinti. A Kőbányai út vonalán egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A
villamosenergia-ellátás középfeszültségen történik. A Kőbányai út felől nagyfeszültségű földkábel érinti. 
Az egykori használat okán jelentős burkolat- és építmény szennyezés feltételezhető. A területet a Kőbányai út és a
Hungária körút forgalmi terhelése éri.

A legjelentősebb hálózati elem a Hungária - Könyves Kálmán körút, a
közvetlen megközelítés a Kőbányai út adja az Orczy út és a Vajda
Péter út mellett. A Hungária - Könyves Kálmán körút, Kőbányai út,
Orczy út, mentén közlekedik villamos. Infrastrukturális fejlesztés a
területet nem érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

GANZ-MÁVAG

VIII_51"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

TULAJDONVISZONYOK

MAGYAR 

ÁLLAM

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

32129

13227

358226

ALULHASZNOSÍTOTT:

52112

256239

49875

71

#HIÁNYZIK

A terület a Ráckevei-Sorosksári Duna-ág és a Soroksári út közötti

területet foglalja magába, déli határa Kén utca vonala. A

területen található műemlék egykor Budapest legnagyobb

zöldség-gyümölcs elosztó központja volt (megépültekor az ország

legnagyobb fedett létesítményének számított).

A 2000-es évek elején szanálták a területet. A fejlesztési

elképzelések megalapozására a 2004-ben ötletpályázatot írtak ki a

városszerkezeti szempontból is kimagasló helyen elterülő térségre.

Napjainkban a Soroksári út mentén kisebb vállalkozások

telephelyeit és sportpályákat találunk, míg a belső területeken

nem indult meg a fejlesztés. Jelenlegi épületállománya mindössze

a rossz állapotú (és üresen álló) műemléki épületek és az említett

kisebb vállalkozások építményeiből áll.

A HELYSZÍN

NAGYVÁSÁRTELEP
 IX_01 "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A TERÜLET ADATAI

  

Használaton 

kívüli műemlék 

épület-belső 

Védett épületállomány Légi felvétel a területről 



A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2010. (VI.4.) rendelet: 

A volt Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi

Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról

Vi-1

Ln-3

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Soroksári út és a Duna part között húzódó terület közúti

megközelíthetőségét a Soroksári út mellett lévő Ráckevei HÉV és a Budapest-

Kelebia MÁV vonal nehezíti, melyek egyben a kötöttpályás közlekedési

eszközzel való ellátást is biztosítják.

A fejlesztési tervek a terület déli részén az Ecseri út meghosszabbítását,

annak külön szintű átvezetését a HÉV és vasút felett, valamint a Galvani

Duna híd építését tartalmazzák.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

NAGYVÁSÁRTELEP
IX_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TSZT 2015 KIVONAT

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Magassági korlátozás a területre vonatkozóan: III. párkánymagassági kategória, valamint magasház elhelyezésére

kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 65 és 45 méter magas lehet. A területtel közvetlenül határos a

Duna, amely az Országos ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó része és Natura 2000 terület.

A terület közműves víz-, villamosenergia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A területet a Soroksári út mentén egyesített rendszerű csatorna főgyűjtő határolja. A tervezett

távhővezeték nyomvonala a Kvassay J. úttal párhuzamosan ismert. Jelentős zöldfelületi érték nem található. A

Csepeli HÉV, a 150-es számú Budapest-Kelebia vasútvonal, valamint a Soroksári út mentén zajterhelési határérték

túllépés tapasztalható, a területhasználat következtében a vasútvonal területe potenciálisan talajszennyezéssel

érintett.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

760

0

2950

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

2950

2

TULAJDONVISZONYOK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

RÁDAY UTCA 10-12.
 IX_02

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Budapest IX. kerülete, Belső-Ferencváros városrészében a Ráday

utca - Erkel utca - Üllői út - Kálvin tér tömbjében helyezkedik el a

két telekből álló belvárosi foghíj jellegű terület.

A területen jelenleg egy szabadtéri közösségi tér van, amely

egyben vendéglátóhelyként is működik. A hatályos szabályozás a

telkek zártsorú beépítése mellett egy gyalog sétányon keresztüli

átkötést javasol a Török Pál utca irányából az Üllői út felé az északi

telken keresztül. A tervezett sétányról nyílóan elhelyezhető funkciók

üzlethelyiségek, vendéglátó létesítmények illetőleg közforgalmú

irodák. Hozzájárulva ezzel a Ráday utca kialakult "gasztro-kulturális

sétáló utca" képéhez.

100% 

← Szabadtéri vendéglátóhely 

← Ideiglenes parkolók 

Metró levegőztető 



Magassági korlátozás a területre vonatkozóan: A belvárosi területekre jellemzően az I. párkánymagassági

kategória.

Az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében található azonban környezetvédelmi korlátozás nem

érinti a két telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A szennyvíz- és csapadék Kálvin tér irányába történő elvezetésről egyesített rendszerű

csatornahálózat gondoskodik a terület körül.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket. Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A terület a Kálvin tér közelében, a Ráday utca mentén fekszik. Legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Üllői út biztosítja. A közösségi közlekedési

kapcsolatot kötöttpályán a Kálvin téren található M3-as és M4-es metró, a

47-es, 49-es villamosok megállói. Továbbá az Üllői úton található a 9-es busz

és a 83-as troli megállója. A terület megközelítését az észak-déli regionális

gyorsvasút kiépítése tovább segítené. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

IX_02 "FOGHÍJ"

RÁDAY UTCA 10-12.

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

8/2006. (III.10.) rendelet: 

A Duna folyam - Vámház krt. - Kálvin tér - Üllői út - Ferenc krt - Boráros tér

- Nehru part által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési

Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TSZT 2015 KIVONAT

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

CZUCZOR UTCA 3.

Budapest IX. kerületének, Belső-Ferencváros városrészében a Czuczor -

Közraktár - Kinizsi - Lónyay utcák által határolt tömbben helyezkedik el

a foghíj telek.

A 2007-ben elkészült Corvinus Egyetem új épületére néző telket

jelenleg ideiglenes parkolóként használják. A terület környezetét

legnagyobb részt kollégiumok, oktatási intézmények, irodák és

lakások alkotják Ferencváros történelmi városrészében. Belső-

Ferencváros fejleszthető területei közül ez a telek van legközelebb a

Dunához, mindössze 200 méterre. Gyalogszerrel könnyen

megközelíthető a kereskedelmi, kultúrális, szórakoztató és vendéglátó

centrumként működő Bálna Budapest is.

  IX_03

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

0

820

1

#HIÁNYZIK

0

0

820

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

← Szomszédos tűzfal a Duna felé 

A telek és környezete 

madártávlatból → 



CZUCZOR UTCA 3.
IX_03"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Közraktár utca nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A terület környező utcáiban egyesített rendszerű

csatornahálózat található. A középfeszültségű ellátást a területtől északra elhelyezkedő ELMŰ Csarnok téri

alállomása biztosítja. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Zöldfelület nem található.

A terület a "kiszolgálóút" besorolású Czuczor utca mentén fekszik. A

legközelebbi gyűjtőút hálózati kapcsolatot a Duna parti Közraktár utca adja.

A legfontosabb közösségi közlekedési kapcsolatot a Fővám téren található

M4-es metró és a 47-es, 49-es valamint a 2-es villamos megállója jelenti. A

Duna parton közlekedő (2-es) villamos viszonylatnak elérhető távoltságon

belül van a Zsil utcai megállója is.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

Magassági korlátozás a telekre vonatkozóan: I. párkánymagassági kategória

Az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében található, a telket környezetvédelmi korlátozás nem

érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

8/2006. (III.10.) rendelet: 

A Duna folyam - Vámház krt. - Kálvin tér - Üllői út - Ferenc krt. - Boráros tér -

Nehru part által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési

Szabályzatáról

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest IX. kerületének, Belső-Ferencváros városrészében a

Lónyay - Bakáts - Ráday - Kinizsi utcák által határolt tömbjében

helyezkedik el a két telekből álló foghíjas telekcsoport.

A 36958 és 36959 helyrajzi számú telkek már 2009-ben sem

rendelkeztek beépítéssel. A magán kézben lévő északi telekre

hotel tervek készültek, amely alá mélygarázs építése is szerepel a

terveken. A mélygarázs kivitelezése már 2015-ben elkezdődött. A

déli (36958 hrsz.) telek jelenleg ideiglenes hasznosításként a

szomszédos telek építési munkaterületként szolgálja ki, valamint

parkolóként hasznosítják. 

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

LÓNYAY UTCA 38-40.
IX_04

0

0

3560

#HIÁNYZIK
0

1797

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

TULAJDONVISZONYOK

MAGYAR 

ÁLLAM

MAGÁN

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1763

2

  

A telkek és a szomszédos épületek 



KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Közraktár utca nyomvonalán létesült. Szennyvíz- és

csapadékelvezetése egyesített rendszerű hálózatban történik. A határoló utcában középfeszültségű kábelhálózat

található. A Kinizsi utcában nagy-középnyomású gázhálózat épült ki. A terület kisnyomású hálózattal

ellátott.Környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket. Zöldfelületi érték nem található. A Lónyay utca ezen

szakaszán kismértékű zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A Lónyai utca mentén fekvő terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a

Ferenc körút adja. Az utcában közlekedő (15 és 115-ös számú) autóbusz

viszonylatoknak 300 m-en belül van megállója. A közelben, a Duna parton

közlekedő villamos viszonylat kiszolgálja a part menti területeket. 500 m-es

gyaloglási távolságban található Boráros téren elérhető a 4-es és 6-os

nagykörúti villamos, a H7-es Csepeli HÉV végállomása és a Boráros téri

autóbusz állomás. A terület megközelítését az észak-déli regionális gyorsvasút

kiépítése tovább segítené.

LÓNYAY UTCA 38-40.
IX_04"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Vt-V Városközpont területe

Magassági korlátozás a telkekre vonatkozóan: I. párkánymagassági kategória

Az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében található telket környezetvédelmi korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

8/2006. (III.10.) rendelet: 

A Duna folyam - Vámház krt. - Kálvin tér - Üllői út - Ferenc krt - Boráros tér -

Nehru part által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és építési

szabályzatáról

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

1376

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

1376

1

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

IX_05

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

LÓNYAY UTCA 56.

Budapest IX. kerületének, Belső-Ferencváros városrészében a

Lónyay utca - Boráros tér - Ráday utca - Bakáts utca által határolt

tömbben helyezdik el a Lónyay utca 56. A Boráros tér felé

keskenyedő tömbben korábban két telek egyesítésével jött létre a

kerületi védelemmel rendelkező épület szomszédságában a foghíj

telek.

A Ráday és Lónyay utca felé is nyitott telek jelenlegi ideiglenes

hasznosítása parkoló. A tömb átlagosan 4-6 szintes épületekkel

rendelkezik, a telken korábban álló épületek maximum 3 szinttel

rendelkeztek. A területre vonatkozó hatályos kerületi építési

szabályzat építménymagasságra vonatkozó előírásai szerint

mindkét utcafronton a kialakult utcai párkánymagassághoz kell

igazodni.

100% 

← Déli szomszédos  

épületek  

Északi szomszédos  

épületek → 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

8/2006. (III.10.) sz. rendelet: 

A Duna folyam - Vámház krt. - Kálvin tér - Üllői út - Ferenc krt - Boráros tér -

Nehru part által határolt terület kerületi szabályozási terve és építési

szabályzata

Magassági korlátozás a telkekre vonatkozóan: I. párkánymagassági kategória

Az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében található telket környezetvédelmi korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Közraktár utca és a Boráros tér nyomvonalán létesült.

Szennyvíz- és csapadékelvezetése egyesített rendszerű hálózatban történik. A határoló utcában középfeszültségű

kábelhálózat található. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

Zöldfelület nem található. A Ráday utca felöli oldalon kismértékű zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A Lónyai utca mentén fekvő terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a

Ferenc körút adja. A 150 m gyaloglási távolságra található Boráros téren

elérhető a 4-es és 6-os nagykörúti villamos, a H7-es Csepeli HÉV végállomása

és a Boráros téri autóbusz állomás. A terület megközelítését a tervezett észak-

déli regionális gyorsvasút Boráros téri megállója tovább segítené.

LÓNYAY UTCA 56.
IX_05"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest IX. kerületének Belső-Ferencváros városrészében a

Soroksári út - Liliom utca - Mester utca - Angyal utca által határolt

tömbben a Liliom utcai oldalon helyezkedik el a négy teleknyi

foghíj jellegű fejleszthető terület. 

A Magyar Állam tulajdonában lévő teljes területet jelenleg a Liliom-

Mester utca (szomszédos) saroktelkén lévő Vám és Pénzügyőrség

Országos Paracsnoksága (VPOP) használatában áll, mint annak

védett parkolója. 2008-ban közbeszerzési eljárás keretében került

tervezési kiírásra a terület (földszint plusz öt emelet tetőtérrel és

pincegarázzsal), ami egy új székházzal bővítette volna a

Paracsnokságot. A közbeszerzési felhívás nem járt sikerrel, a

területen azóta sem jelent meg más jellegű új hasznosítás.

IX_06

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

LILIOM UTCA 12-18.

0

2724

4

#HIÁNYZIK

0

0

2724

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100% 

A parkolóból való bejárat  

a szomszédos 

irodaépületbe 

A telkek jelenlegi használata  

(őrzött parkoló) 



IX_06

LILIOM UTCA 12-18.
"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A csatornahálózat Liliom utcában található szakasza az egyesített rendszerű Soroksári úti vezetékre

köt rá.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Zöldfelület nem található.

A kiszolgálóút funkciójú Liliom utca mentén fekvő terület a Boráros tér és a

Mester utca között fekszik. A Boráros téren elérhető a 4-es és 6-os nagykörúti

villamos, a Duna parton közlekedő 2-es és 24-es villamos viszonylat, a H7-es

Csepeli HÉV végállomása és a Boráros téri autóbusz állomás. A Mester utcán

közlekedő villamos Ferencváros és Pesterzsébet közösségi közlekedését

szolgálja. A terület megközelítését a tervezett észak-déli regionális gyorsvasút

Boráros téri megállója tovább segítené.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. A Liliom utca a kiemelten védendő

karakterű területekhez tartozik, ezért a telkek magassági szabályozását tekintve az I. párkánymagassági

kategóriába tartoznak.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

35/2003. (X.10.) sz. rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc krt. - Mester u. - Haller u. - Soroksári út által határolt

rehabilitációs területére vonatkozó kerületi szabályozási terve és építési

szabályzata

TSZT 2015 KIVONAT

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

IX_07

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

BALÁZS BÉLA UTCA 2-4.

#HIÁNYZIK

A Budapest IX. kerület Balázs Béla utca - Viola utca - Vendel

sétány és a Ferenc tér által határolt (fél)tömbben található az

összesen négy telekből álló fejlesztésre alkalmas foghíj jellegű

terület.

A tömb déli oldalát jelentő Balázs Béla utca 2-4, mint fejleszthető

terület telkeit több csoportra bonthatóak: A tömbbelsőben lévő

(kerületi tulajdonú) telek a hatályos szabályozás szerint alapvetően

a zöldfelületet hivatott biztosítani, míg a területen lévő másik

kerületi tulajdonú telek a Balázs Béla utca szélesítésére tervezett

közterületként jelenik meg. A beépíthető telkek közül a Viola utcai

saroktelek jelenleg a szomszédos telekkel együtt használt, amely

egy szakrális központ és leánykollégium.

0

0

2916

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

166

1330

1586

4

TULAJDONVISZONYOK

A TERÜLET ADATAI

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

  

Képek a területről és környezetéről: 



BALÁZS BÉLA UTCA 2-4.

IX_07"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Tűzoltó és a Mester utca nyomvonalán létesült. A Balázs Béla

utcában egyesített csatornahálózat található. Ez utóbbi utca mentén nagyfeszültségű földkábel- és

középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Balázs Béla utca ezen szakaszán kismértékű zajterhelési határérték

túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telekcsoportot.

A kiszolgálóút funkciójú Balázs Béla utca mentén fekvő terület legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Üllői út és a Ferenc körút jelenti. Az Üllői úton

közlekedő M3-as metró Klinikák megállója 500 m-es gyaloglási távolságra

található. A legközelebbi kötöttpályás kapcsolatot a Mester utcai villamos

megállója adja, amely kapcsolatot teremt a Nagykörút és Ferencváros belső

területei között. 

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) sz. rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által

határolt területre vonatkozó) rehabilitációs szabályozási terve és építési

szabályzata

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás érintettség nincs. A terület az épített örökség magassági

szabályozást igénylő területei közül a karakterőrző területen helyezkedik el, ezáltal a II. párkánymagassági

kategóriába esik.

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest, Ferencváros kerületében a Balázs Béla utca - Viola utca - 

Mester utca - Thaly Kálmán utcák által határolt tömbbön belül, a

tömb észak-keleti saroktelke foghíj jellegű, beépítetlen telek.

A tömb a 2000-es évek óta folyamatos változáson ment keresztül,

míg a saroktelek több mint 11 éve üresen áll. A magán kézben

lévő ingatlan rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, elsősorban

többlakásos épületek elhelyezésére alkalmas fejleszthetőséggel.

IX_08

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

BALÁZS BÉLA UTCA 9.

1328

0

1

#HIÁNYZIK

0

0

1328

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

Panorámakép 

A saroktelkes foghíj és annak jelenlegi állapota 



TSZT 2015 KIVONAT

BALÁZS BÉLA UTCA 9.

IX_08"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Tűzoltó, a Mester és a Lenhossék utca nyomvonalán létesült.

A területet határoló utcákban egyesített csatornahálózat található. A Balázs Béla utca mentén nagyfeszültségű

földkábel létesült, illetve a határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat található. A terület kisnyomású

gázhálózattal ellátott.Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Thaly Kálmán utca ezen szakaszán kismértékű

zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A kiszolgálóút funkciójú Balázs Béla utca mentén fekvő terület legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Üllői út és a Ferenc körút jelenti. Az Üllői úton

közlekedő M3-as metró Klinikák megállója 500 m-es gyaloglási távolságon

belül található. A legközelebbi kötöttpályás kapcsolatot a Mester utcai

villamos megállója adja, amely kapcsolatot teremt a Nagykörút és

Ferencváros belső területei között. 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket. A területre a II. párkánymagassági

kategória szerinti magassági korlátozások érvényesek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) sz. rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által

határolt területre vonatkozó) rehabilitációs szabályozási terve és építési

szabályzata

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

IX_09

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

TŰZRAKTÁR

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében az

Üllői út - Lenhossék utca - Tűzoltó u. - Thaly Kálmán u. által határolt

tömb nyugati negyede. 

A három telekből álló telekcsoport két telke rendelkezik

beépítéssel. A Tűzoltó utcai telken áll az egykori Laboratóriumi

Műszergyár 1953-ban épített négy szintes épülete, amelyet később

a tűzoltóság használt. Ideiglenesen 2005-2007 között

kultúrközpontként működött. 2008-ban került nyilvánosságra a

meglévő épületállomány felújításával egy multifunkcionális bővítési

terv, amely szerint kereskedelmi egységek, irodák és hotel

kiépítését vetítették előre. Jelenleg a tömb észak-keleti részének

építésének munkaterületeként hasznosítják.

1877

0

5456

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4467

0

3

TULAJDONVISZONYOK

A TERÜLET ADATAI

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

100% 

Megtartandó és fejlesztendő 

épületek találkozása a Thaly 

Kálmán utcában 

Az épület homlokzatai a Tűzoltó utcán és a 

tömbbelső felöli a Thaly Kálmán utcából 



TŰZRAKTÁR
IX_09"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A terület és a környék szennyvíz- és csapadék elvezetése az egyesített rendszerű Soroksári úti vezeték

irányába történik.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Thaly Kálmán utca ezen szakaszán zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A Thaly Kálmán utca és Tűzoltó utca keresztezésénél található terület

legközelebbi főúthálózati kapcsolatát az Üllői út jelenti. A területtől alig 100

m-re található a fővárost észak-déli irányban összekötő M3-as metró Klinikák

megállója. Az Üllői út mentén távlatban szerkezeti jelentőségű kerékpáros

nyomvonal fog vezetni.

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által

határolt területre vonatkozó) rehabilitációs szabályozási tervéről és építési

szabályzatáról

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. Magassági korlátozások tekintetében,

a telekcsoport Budapest karakterőrző területén helyezkedik el, ekképpen  II. párkánymagassági kategóriába esik.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

9491

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

308

6915

2576

8

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében az

Üllői út - Márton u. - Tűzoltó u. – Lenhossék u. által határolt tömb

nyolc telkéből álló telekcsoport a "Lenhossék utca 37-39."

elnevezésű fejleszthető terület. 

A Lenhossék utcai telekcsoport 8 telekből álló tömbjében a kerületi

tulajdonban lévő területek hivatottak biztosítani a tömbbelső

zöldfelületét. A Lenhossék utca - Üllői úti üres saroktelek jelenleg

alulhasznosított, parkoló felhasználású. A teület legnagyobb

kiterjedésű fejleszthető területe a Lennhossék és Márton utcákat

összekötő telek, amelyen a Semmelweis Egyetem 900 fős hatszintes

kollégiumának szerkezete áll. A kollégium kivitelezése 2010. április-

december között volt. A be nem fejezett épitkezés engedélye

2015. április 25-én járt le. 

IX_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

LENHOSSÉK UTCA 37-39.

  

Az elkezdett  épület szerkezete 

A telekcsoport Üllői út  

felöli saroktelke és  

szomszédos épületei 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által

határolt területre vonatkozó rehabilitációs szabályozási tervéről és építési

szabályzatáról

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket. Karakterőrző területen megengedett 25,0

m-es párkánymagassági korlátozás van érvényben az Üllői úti telken, míg a telekcsoport többi telkére a II.

párkánymagassági kategoria szerinti korlátozás.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A Lenhossék utca mentén nagyfeszültségű földkábel létesült, illetve a környező utcákban

középfeszültségű kábelhálózat található.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. Az Üllői út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb

környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A Lenhossék utca és Üllői út sarkán található terület főúthálózati kapcsolatát

az Üllői út adja. A területtől 300 m-re található a fővárost észak-déli irányban

összekötő M3-as metró Klinikák megállója. Az Üllői út mentén távlatban

szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal fog vezetni.

LENHOSSÉK UTCA 37-39.

IX_10"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

TULAJDONVISZONYOK

A TERÜLET ADATAI

0

0

3164

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

0

3164

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében az

Üllői út - Sobieski János u. - Tűzoltó u. - Márton u. tömbben egy

négy telekből álló ÉNY-DK irányú sáv foghíj típusú üres terület.

A telekcsoport (magántulajdonban lévő) Márton utcai telke a

2010 óta beépítetlen, míg a Sobieski utcai felöli épület állomány

pár évvel korábban került elbontásra. A területre hatályos kerületi

szabályozás szerinti telekállapotok kialakultak, míg a korábbi

beépítés nem tette lehetővé a tömbbelső zöldfelület biztosítását, a

jelenlegi állapotok szerint kialakítható. 

IX_11

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

MÁRTON U. 33. - SOBIESKI U. 30-32.

100% 

Légifelvétel a területről  



Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telkeket. A terület II. párkánymagassági

kategóriába tartozik a magassági korlátozások tekintetében.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) rendelet:

Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -Mester utca által 

határolt területre vonatkozó) rehabilitációs szabályozási terve és építési 

szabályzata

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú,

zártudvaros beépítésű lakóterület

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Tűzoltó utcában és az Üllői út nyomvonalán létesült. A

szennyvíz- és csapadék elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. A területen a középfeszültségű

ellátás biztosított. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. A Tűzoltó utca-Márton utca nyomvonalon távfűtési

gerincvezeték található. 

Környezetvédelmi probléma nem érinti a területet. Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A Márton utca és Sobieski utca között található terület legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Üllői út jelenti. A területtől 500 m-re található a

fővárost észak-déli irányban összekötő M3-as metró Klinikák megállója. Az

Üllői út mentén távlatban szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal fog

vezetni. 

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

IX_11"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

MÁRTON U. 33. - SOBIESKI U. 30-32.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

LENHOSSÉK UTCA 11-15.

IX_12

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

0

4805

0

7

#HIÁNYZIK

0

0

4805

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Lenhossék utca mentén fekvő telkek csoportja, amely a Lenhossék -

Balázs Béla - Gát utca által határolt tömb belső területeire is

kiterjed. 

A tömb rehabilitációja és változása a 2009-es évben kezdődött,

míg új beépítés a tömbben a Márton utca felöli fronton 2012-től

folyamatosan több lépcsőben jelenleg is tart. A telekcsoport

alapvetően a tervek szerint a szociális városrehabilitáció

Ferencvárosban (József Attila Terv) keretében újulna meg.

100% 

A terület 2015-ben, a Márton utcai építkezéssel a háttérben 



MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

IX_12"FOGHÍJ"

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telkeket. A területet a II. párkánymagassági

korlátozásai érvényesek.

LENHOSSÉK UTCA 11-15.

TSZT 2015 KIVONAT

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.). sz.rendelet:

Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút - Üllői út - Haller utca -

Mester utca által határolt rehabilitációs terület kerületi szabályozási terve és

építési szabályozata.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Lenhossék utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat végzi. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. 

Környezetvédelmi problémával nem érintet terület, ahol jelentős zöldfelületi érték sem található.

A Lenhossék utca és Márton utca között található terület legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Üllői út és a Soroksári út között kapcsolatot

teremtő Haller utca adja. adja. A területtől 300 m-es távolságon belül

található a Mester utcai villamos megállója, amely kapcsolatot teremt a

Nagykörút és Ferencváros belső területei között.

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2951

0

4162

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

0

0

4162

6

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Balázs Béla u. - Sobieski János u. – Gát u. – Márton u. által határolt

tömb délnyugati része. 

A tömb alapvetően 2-4 szintes épületekből áll, ezzel szemben a

főként gazdasági felhasználású telekcsoport épületei földszintesek

és jellemzően leromlott állagúak. A kerületi szabályozási terv szerint

a telekcsoport területén helyezkedne el egy minimum 500

férőhelyes parkolóház, amely a területen érzékelhető parkolási

problémák feloldását biztosítaná.

IX_13

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

GÁT U. MENTI TERÜLET

100% 

← Márton utca - Gát 

utca saroktelken  

lévő épületállomány 

Sobieski János utca - 

Gát utca 

saroktelken lévő 

épületállomány → 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

20/2002. (X.10.) sz. rendelet:

a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenckörút - Üllői út - Haller utca-

Mester utca által határolt rehabilitációs

terület kerületi szabályozási tervéről és építési szabályozatáról 

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket. A területre vonatkozó magassági

korlátozás a II. párkánymagassági kategória szerinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű lakóterület

TSZT 2015 KIVONAT

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-1

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Lenhossék utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat végzi. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. 

Környezetvédelmi problémával nem érintett, jelentős zöldfelületi értékkel nem rendelkezik a terület.

A Márton utca, Gát utca és Sobieski utca mentén található terület

legközelebbi főúthálózati kapcsolatát az Üllői út és a Soroksári út között fekvő

Haller utca adja. A terület közösségi közlekedését a Mester utcán és Haller

utcán vezetett villamos viszonylatok jelentik. A Mester utcai villamos

kapcsolatot teremt a Nagykörút és Ferencváros belső területei között. A

Haller utcai villamos viszonylat a Keleti pályaudvart köti össze a Ráckevei

HÉV Közvágóhíd végállomásával.

GÁT U. MENTI TERÜLET

IX_13"FOGHÍJ"

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

4318

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4318

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületében a Középső-Ferencváros városrészében a

Lechner Ödön fasor és a csepeli HÉV vonal között a Haller u.

tengelyében levő tömb, amely a Millenniumi városrész

irodaházainak középső szakaszát jelentő foghíj típusú fejleszthető

terület.

A Haller Kapu kiemelt jelentőségű terület, a telek déli részén jelenleg

is a 2008-ban elkezdett épület szerkezete áll. A millenniumi

irodaházak sorában ezen a területen eredetileg egy egyetemi

funkció lett volna későbbiekben pedig egészségügyi épületről

szóltak a tervek. A Soroksári út és a Duna folyam legközelebb itt

helyezkedik el egymástól, ezért szerepel a tervek között a városi

szövet és a folyampartjának felszín alatti összekötése.  

IX_14

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Haller Kapu

100% 

és a telek 

beépítetlen 

északi része. 

← 

 → 

A Haller utca 

irányából látható 

szerkezetkész 

épület a telek déli 

részén  



Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

9/2006. (III.10.) rendelet:

Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út – Boráros tér –

Petőfi híd – Duna folyam – Lágymányosi híd – által határolt terület Kerületi

Szabályozási Terve 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Lenhossék és a Tűzoltó utcában található. A határoló

utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.

Környezetvédelmi probléma nem érinti a telket. Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A terület a főúthálózati besorolású Soroksári út és Haller utca

csatlakozásánál található. Közvetlen úthálózati kapcsolatát a Soroksári úttal

párhuzamos Lechner Ödön fasor jelenti. Legjelentősebb közösségi

közlekedési kapcsolatát a Duna parti 2-es villamos jelenti a Belváros és a

Ráckevei HÉV Közvágóhíd állomása között. A terület megközelítését az észak-

déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább segítené.

A Duna parton fővárosi jelentőségű kerékpárút található.

Haller Kapu
IX_14"FOGHÍJ"

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IX_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tóth Kálmán utca 2-4.

2355

0

19860

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

11447

8413

3

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Vaskapu u. – Tóth Kálmán u. – Soroksári út – Pápay István u. által

határolt tömb a nyugati és keleti részek kivételével 3 telekből álló

területe.

A telekcsoport legnagyobb telke az egykori Ferencvárosi Malom

területe. Az eredeti malom területének Vaskapu utca felöli részén

épül az új MTA Bölcsészet és Társadalomtudományi Kutatóháza,

amelynek szomszédságában a korábbi tervek szerint egy irodaház

kapott volna helyet a 2008 óta üres telken. A telekcsoporthoz

tartozó Pápay István u. telkek jelenlegi területfelhasználása kisebb

földszintes épületekben gazdasági-kereskedelmi.

  

A tömb 

délkeleti 

részén épülő 

MTA épület 

A Tóth 

Kálmán utcai 

telek 



Városközpont területe

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telekcsoportot, azonban a területre a III.

párkánymagassági kategória korlátozásai érvényesek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területet a Soroksári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Tóth Kálmán utcában haladó egyesített

rendszerű csatornaszakasz a Soroksári úti vezetékre köt rá. A területet középfeszültségű kábelhálózat veszi körbe. A

Soroksári út nyomvonalán nagy-középnyomású gázvezeték halad. A terület ellátható kisnyomású gázhálózattal

illetve a távhőszolgáltatásba is bekapcsolható.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Haller utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható,

egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

Tóth Kálmán utca 2-4.

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V

TSZT 2015 KIVONAT

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

18/2004. (V.21.) rendelet:

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller u. –

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán krt. – Gyáli út

– Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt

terület Kerületi Szabályozási Terve

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

IX_15

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út jelenti. Legjelentősebb

közösségi közlekedését a Soroksári úti villamos viszonylatok adják a Belváros

és a Ráckevei HÉV Közvágóhíd állomása, valamint a Keleti pályaudvar

között. A terület megközelítését az észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése

tovább segítené.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IX_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nádasdy utca 2-4.

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Mester u. - Tóth Kálmán u. – Nádasdy u. - Haller u. által határolt tömb

nyugati telke.

A területen meglévő épületállomány a 2002-ben épített Haller utcai

fronton elhelyezkedő irodaház-áruház. A tervek szerint a meglévő

épület átalakítása és bővítése révén egy új diákszálló épülne a telken.

A beruházás 2016 tavaszára készülne el. A telek rendkívül nagy terület

ideiglenes hasznosítása jelenleg parkoló.

0

0

14587

1

#HIÁNYZIK

908

0

14587

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

← Az ideiglenes parkoló 

a háttérben a mester 

utcai épületek nyugati 

Jelenlegi állapot → 

←Haller utcai iroda és 

áruház homlokzata 



ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca – 

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – 

M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia 

vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről 

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Mester utcában található. Szennyvíz- és

csapadékelvezetése a Haller utcán történik egyesített a Soroksári út irányába. A középfeszültségű ellátás

biztosított. A vizsgált részt határoló távfűtési elosztóvezeték a terület távhőszolgáltatásba kapcsolását lehetővé

teszi. 

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Haller utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható,

egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

TSZT 2015 KIVONAT

Nádasdy utca 2-4.

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET IX_16

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári utat és az Üllői utat összekötő

Haller utca jelenti. Legjelentősebb közösségi közlekedését a Haller úti

villamos viszonylat adja a Keleti pályaudvar és a Ráckevei HÉV Közvágóhíd

állomása között. A terület megközelítését az észak-déli regionális gyorsvasút

kiépítése tovább segítené.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Vaskapu u. – Vágóhíd u. – Soroksári út – Tóth Kálmán u. által határolt

tömb egészére kiterjedő tizennégy telekből álló "klasszikus"

barnamezős terület. 

Az egykori Hungária Hántoló Malom Rt. soroksári úti telepe a XIX.

század végétől alakult ki a területen, a második világháború utáni újjá

építés után nyerte el a tömb a jelenlegi szerkezetét. A tömb

Malomként való használata 1963-ban fejeződött be, jelenlegi

használata irodai, gazdasági valamint raktározási. A Malomudvar

teljes épületegyüttese 2002 óta műemlék.

IX_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hungária malomudvar

1153

2410

46347

14

#HIÁNYZIK

22711

31824

48757

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

  

Malomudvar a soroksári 

útról nézve 

Műemléki védettségű 

épülegyüttes a belső 

udvarról 

A Művészetek Palotája a 

területről nézve 



Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet.

A terület közműves víz-, villamosenergia- és gázellátása megoldott a határos utcák nyomvonalán kiépített

hálózatokkal. A területet egyesített csatornahálózat veszi körbe, az elvezetés a Soroksári út irányába történik. A

területen középfeszültségű kábelhálózat létesült. A közeli távfűtési gerinc lehetővé teszi a terület

távhőszolgáltatásba kapcsolását.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Soroksári út és a Vágóhíd utca mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Hungária malomudvar

IX_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út jelenti. Legjelentősebb

közösségi közlekedését a Soroksári úti villamos viszonylatok adják a Belváros

és a Ráckevei HÉV Közvágóhíd állomása, valamint a Keleti pályaudvar

között. 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető az 1-es villamos

vonala, amely a Hungária körúton keresztül sugárirányú kapcsolatot ad

Újbuda és Óbuda között. A terület megközelítését a Déli összekötő vasúti híd

hídfőjében létesítendő vasúti megálló és az észak-déli regionális gyorsvasút

kiépítése tovább segítené.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca –

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút –

M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia

vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

TSZT 2015 KIVONAT

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

7235

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

7235

1

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

IX_18

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Milleniumi Városközpont I.

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Lechner Ödön fasor - Komor Marcell utca - Gregersen körönd -

Somlay Artúr sétány - Róth Miksa utca által határolt tömb déli telke. 

A Millenniumi városrész déli területén elhelyezkedő, jelenleg

parkolóként használt telke az irodaházas épületegyüttesének és a

kulturális negyed találkozásánál található. A 2009-es tervek szerint a

városközpont ezen telkét is irodai és kiskereskedelmi funkciójú épület 

gazdagította volna.

100% 

A telektől 

északra 

található 

irodaház 

homlokzata 

A terület jelenlegi 

használata, 

háttérben a 

Nemzeti Színház 

épületével 



HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

9/2006. (III. 10.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út – Boráros tér –

Petőfi híd – Duna folyam – Lágymányosi híd – által határolt terület Kerületi

Szabályozási Tervéről 

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz- és villamosenergia-ellátása megoldott a határos Lechner Ödön fasor mentén kiépített

hálózatokkal. Egyesített főgyűjtőcsatorna vezeték a Soroksári úton épült ki. A terület távhőszolgáltatásba

bekapcsolható.  

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Soroksári út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható,

egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út jelenti.

Közvetlen úthálózati kapcsolatot a Lechner Ödön fasor adja.

Legjelentősebb közösségi közlekedését a Soroksári úti villamos viszonylatok

adják a Belváros és a Ráckevei HÉV Közvágóhíd állomása, valamint a Keleti

pályaudvar között. 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető az 1-es

villamos vonala. A terület megközelítését a Déli összekötő vasúti híd

hídfőjében létesítendő vasúti megálló és az észak-déli regionális gyorsvasút

kiépítése tovább segítené.

Milleniumi Városközpont I.

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET IX_18

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IX_19

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Milleniumi Városközpont II.

0

0

12706

1

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Soroksári út – Rákóczi híd - Thék Endre utca - Gregersen körönd -

Komor Marcell utca által határolt egy telkes tömb. 

A Magyar Állam tulajdonában lévő telek a Millenniumi kulturális

negyedéhez tartozik. A tervek szerint a területen kapna helyet a

Budapesti Konferencia Központ épülete. A tervezett épület

funkciója kulturális területtel is gazdagítaná a szomszédos

Művészetek Palotája és Nemzeti Színház kultúrális épületegyüttesét.

Jelenlegi használatát tekintve egy 360 férőhelyes parkoló. 

0

0

12706

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100% 

A telek jelenlegi állapota háttérben a Rákóczi híddal 

és a szomszédos Művészetek Palotájával 



Milleniumi Városközpont II.

IX_19"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz- és villamosenergia-ellátása megoldott a határos Lechner Ödön fasor mentén kiépített

hálózatokkal. Egyesített főgyűjtőcsatorna vezeték a Soroksári úton épült ki. A terület távhőszolgáltatásba

bekapcsolható. A Soroksári út Rákóczi híddal párhuzamos vonalán nagy-középnyomású gázhálózat található. 

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Soroksári út és a Rákóczi híd mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telket.

A terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út jelenti.

Közvetlen úthálózati kapcsolatot a Soroksári úttal párhuzamos Lechner

Ödön fasor adja. Legjelentősebb közösségi közlekedését a Soroksári úti

villamos viszonylatok adják a Belváros és a Ráckevei HÉV Közvágóhíd

állomása, valamint a Keleti pályaudvar között. 300 m-es gyaloglási

távolságon belül elérhető az 1-es villamos vonala. A terület megközelítését a

Déli összekötő vasúti híd hídfőjében létesítendő vasúti megálló és az észak-

déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább segítené.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-V Városközpont területe

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket, azonban magassági korlátozás érinti: III.

párkánymagassági kategóriába tartozik, valamint magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület

legmagasabb pontja 65 méter.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út – Boráros tér –

Petőfi híd – Duna folyam – Lágymányosi híd – által határolt terület Kerületi

Szabályozási Tervéről 

TSZT 2015 KIVONAT

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

32648

20391

104503

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

4538

28031

71934

5

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Mester utca - Máriássy utca - Soroksári út – Vágóhíd utca által

határolt tömbben helyezkedik el az összesen öt telekből álló egykori

Közvágóhíd fejlesztésre szánt terület.

A XIX század közepén ezen a helyen jött létre a Közvágóhíd, mint

egyhelyre központosított marha vágótelep, felváltva ezáltal a sok

kisebb területű, elszórt magánvágóhídat és mészárszéket . A

jelenleg is meglévő épület állomány műemléki védettségű.

Jelenlegi használatát tekintve az egykori vágóhíd épületeiben

főként kisebb gazdasági vállalkozások vannak, a terület

köpontjában pedig kulturális központ - szórakozó hely működik. A

Máriássy utcán lévő telkek jelenleg beépítetlenek, köztük tervezett

közterületként szerepel a Nádasdy utca átkötése a Máriássy

utcába.

IX_20

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Közvágóhíd

  

A Közvágóhíd bejárata egykor és ma 

Máriássy utcai telkek a Mester utcáról 



A terület közműves víz-, gáz- és villamosenergia-ellátása megoldott a szomszédos utcák mentén létesített

hálózatokkal. A területet határoló egyesített rendszerű csatornahálózat a Soroksári főgyűjtőbe köt be. A

gázigények kielégítése nagy-középnyomású hálózaton történik. A Vágóhíd utca nyomvonalán távfűtési

gerincvezeték létesült; terület távhőszolgáltatásba bekapcsolható. Jelentős zöldfelületi érték nem található. A

Soroksári út, Vágóhíd utca, Mester utca és a Máriássy utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható,

egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telekcsoportot. Magassági korlátozások

szerint a III. párkánymagassági kategóriába tartozik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca –

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút –

M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia

vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről 

TSZT 2015 KIVONAT

Vi-2

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület a főúthálózati kapcsolatot jelentő Soroksári út és a gyűjtőút

besorolású Mester utca között fekszik. Legjelentősebb közösségi

közlekedését a Soroksári úton és a Mester utcán közlekedő villamos

viszonylatok adják . 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető az 1-es

villamos vonala. A terület megközelítését a Déli összekötő vasúti híd

hídfőjében létesítendő vasúti megálló és az észak-déli regionális gyorsvasút

kiépítése tovább segítené.

Közvágóhíd

IX_20"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

IX_21

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Pékerdő utcai parkolók

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében a

Pékerdő utca - Máriássy utca - Mester utca - Vágóhíd utca által

határolt tömb a nyugati rész kivételével. 

A telekcsoport déli telke a szomszédos bevásárlóközponthoz tartozó

885 férőhelyes parkolóként funkcionáló terület, a keleti oldalon lévő

telek üres, használaton kívüli (a parkolóterület bővítésének

lehetésőge adott itt. A Mester utcai (nyugati) telek pedig zárt

parkoló, amely beépítéssel nem rendelkező terület, azonban az

egykori beépítésnek nyoma megmaradt. 

44610

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

15000

29610

3

0

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

  

A terület jelenlegi 

állapota 



Pékerdő utcai parkolók

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET IX_21

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Mester utca adja. 300 m-es gyaloglási

távolságon belül elérhető az 1-es villamos vonala, amely a Könyves Kálmán

körúton keresztül kapcsolatot ad Újbuda és Óbuda között, valamint az 51,

51A villamos, amely a Nagykörút és Pesterzsébet között közlekedik.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca –

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút –

M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia

vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A terület közműves víz-, gáz- és villamosenergia-ellátása megoldott a szomszédos utcák mentén létesített

hálózatokkal. A területet határoló egyesített rendszerű csatornahálózat a Soroksári főgyűjtőbe köt be. A

gázigények kielégítése nagy-középnyomású hálózaton történik. A Vágóhíd utca nyomvonalán távfűtési

gerincvezeték létesült; terület távhőszolgáltatásba bekapcsolható.

Jelentősebb fásítás a Pest Megyei Levéltártól délre lévő 38257/14 hrsz-ú telken található. A Vágóhíd utca,

Mester utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem

érinti a telkeket.

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet.

Vi-1

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

0

0

#HIÁNYZIK

151093

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

135779

15314

2

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bolyai I.

A TERÜLET ADATAI

IX_22

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében az

Üllői út - MÁV vasútvonal - Albert Flórián út - Könyves Kálmán

körút által határolt tömb, a Könyves Kálmán körút menti teleksor

kivételével alkotja a Bolyai I. barnamezős területet.

A terület korábbi használatát tekintve katonai-oktatási terület

volt. Az Egyesített Tiszti Iskola (1950-), majd Zalka Máté Katonai

Műszaki Főiskola (1967-1990 között) végül Bolyai János Katonai

Műszaki Főiskola (2000-ben a Nemzetvédelmi Egyetembe

integráltan) kampusza kapott itt helyet. 2008-ban a területen

lévő minden épületet bontásra került. Jelenleg a terület egy kis

részét a szomszédos Népliget buszpályaudvarhoz csatlakozó

terület ideiglenes buszparkolóként használják. A Budapest

Főváros Rendezési Szabályzata szerint egy minimum 500

férőhelyes P+R parkolót kell létesíteni erre a területre. A területen

nyugati része felett van a Gyáli úti felüljáró, amely a telekcsoport

11%-át  vágja el a nagyobb területről.

  

A telekcsoport északi részén lévő 

ideiglenes busz parkoló és a 

jelenlegi állapot 

Légi 

felvételek az 

egykori 

(2004) és a 

mai (2015) 

állapotról 



TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

5/2007. (II. 09.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. – Üllői út – MÁV Kelenföld – Keleti 

Pályaudvar vasútvonal - Gyáli út által határolt terület Kerületi Szabályozási 

Tervéről és Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. III. párkánymagassági kategóriához

tartozó magasház elhelyezésére szolgáló terület, ahol az épület maximum 45 méter magas.

Vi-2 Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Bolyai I.
IX_22"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A terület közműves vízellátását a Könyves K. körúton, illetve az Üllői úton létesített főnyomóvezeték szolgálja ki. A

Könyves K. körúton ezzel párhuzamosan iparivíz főnyomóvezeték létesült. Az Üllői úton egyesített rendszerű

csatornahálózat található. Villamosenergia-ellátása a határos utcákban található középfeszültségű

kábelhálózatról történik. A FŐGÁZ nagy-középnyomású vezetéke a Könyves K. körúton található. 

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Könyves Kálmán körút, Üllői út, az 1-es számú déli összekötő vasútvonal,

Gyáli út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a

telkeket.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közvetlen főúthálózati kapcsolatát az Üllői út biztosítja, továbbá a

terület felett halad a Gyáli út felüljáró, amely a Könyves Kálmán körúthoz

csatlakozik. 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető az M3-as metró

Népliget megállója, valamint az 1-es villamos vonala. A szomszédos Népliget

autóbusz pályaudvar, amely nemzetközi és országon belüli távolsági járatok

állomásaként funkcionál. 500 m-es távolságra található a Ferencvárosi

pályaudvar, amelyen keresztül bonyolódik a keleti és nyugati országrészek

közötti vasúti járműforgalom nagy része. Vasúti kiszolgálását a területnek az

Üllői út keresztezésébe tervezett vasúti megálló tovább javítaná. Az Üllői út

mentén szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal vezet.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

IX_23

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bolyai II.

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében az Üllői

út - Ecseri út - Gyáli út - MÁV vasútvonal által határolt tömb, az Üllői

út és az Ecseri út menti teleksor kivételével alkotja a Bolyai II.

barnamezős telekcsoportot, amely szoros kapcsolatban áll az IX_22

számú Bolyai I. területtel.

A terület az egykori Katonai Műszaki Főiskolának sporttelepeként

funkcionált, az ehhez szükséges miniumális beépítéssel. A főiskolai

oktatási épületek elbontásával a sport funkciójú használat is

megszűnt. A korábban jelentősen nagyobb területtel rendelkező

sporttelep szomsédságban a közforgalmú utak mentén jelenleg

különböző funkciójú területek vannak: vendéglátóhely, benzinkutak,  

két oktatási intézmény, valamint a tömbben legrégebben (1929-

1930 között) épült Ecseri úti templom.
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Bolyai II.
IX_23"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. III. párkánymagassági kategóriához

tartozó magasház elhelyezésére szolgáló terület, ahol az épület maximum 45 méter magas.

TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

37/2003. (XI. 07.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. „M5 felüljáró melletti terület” Budapest, IX. Üllői út – Ecseri 

út – Gyáli út – MÁV vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási 

tervéről 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves vízellátását az Üllői úton létesített főnyomóvezeték szolgálja ki. Egyesített csatornahálózat

található az Üllői úton, illetve főgyűjtőcsatorna vezeték keresztezi a területet. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű kábelhálózaton történik. A szomszédos Ecseri úton távfűtési elosztóvezeték található.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. Az Üllői út, az 1-es számú déli összekötő vasútvonal, Gyáli út, Ecseri út

mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület közvetlen főúthálózati kapcsolatát az M5-ös autópálya bevezető

szakaszának meghosszabbítását jelentő Gyáli út biztosítja, amely a Könyves

Kálmán körúthoz csatlakozik. 300 m-es gyaloglási távolságon belül, az Üllői út

felől elérhető a fővárost észak-déli irányban összekötő M3-as metró Ecseri úti

megállója, valamint a 3-as villamos vonala, amely Zuglót köti össze

Pesterzsébettel, Kőbányán és Ferencvároson áthaladva. A terület vasúti

kiszolgálását az Üllői út keresztezésébe tervezett vasúti megálló tovább

javítaná. Az Üllői út mentén szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal

vezet. 

Vi-2 Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

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

EBBŐL VÉDETT m²

IX_24

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyáli köz

557

19590

8472

6

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében az M5

bevezető szakasz - Gyáli út - Zombori utca által határolt tömb. 

A Gyáli köz fejleszthető terület az M5-ös bevezető szakaszának

megépítésével vált le a nagyobb Üllői út - Ecseri út - Gyáli út

területről. A telekcsoport terület használatát tekintve nagy részt

alulhasznosított. Működik a területen üzemanyag töltő állomás,

valamint a területtől északnyugatra lévő oktatási intézményhez a

Zombori utca mentén parkolóként használják. A telekcsoport

délnyugati szomszédja a Gyáli út túloldalán lévő kórház

komplexum.
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KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet nyugati oldalán ivóvíz főnyomóvezeték határolja a Gyáli út nyomvonalán. A szomszédos utcákban

egyesített rendszerű csatornahálózat található. A Gyáli úton középfeszültségű kábelhálózat létesült. A gázigények

kielégítésére növelt kisnyomású hálózat létesült. A szomszédos ingatlanokat tápláló távfűtési elosztóvezeték a

területet mentén halad.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Gyáli út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb

környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telekcsoportot, viszont magasház elhelyezésére

szolgáló terület (III. párkánymagassági kategóriával), ahol az épület maximális magassága 45 m.

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a 

37/2003. (XI. 07.) sz. rendelete: 

TSZT 2015 KIVONAT

Gyáli köz
IX_24"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A terület közvetlen főúthálózati kapcsolatát az M5-ös autópálya bevezető

szakaszának meghosszabbítását jelentő Gyáli út biztosítja, amely a Könyves

Kálmán körúthoz csatlakozik. A közvetlen közösségi közlekedési kapcsolatot

a terület előtt található autóbusz viszonylatok megállója biztosítja, amely

összeköttetést teremt az M3-as metró Ecseri úti és Határ úti megállójával,

valamint a 3-as villamos vonalával, amely Zuglót köti össze Pesterzsébettel,

Kőbányán és Ferencvároson áthaladva. A Gyáli út mentén szerkezeti

jelentőségű kerékpáros nyomvonal vezet.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Vi-2 Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Budapest, IX. ker. „M5 felüljáró melletti terület” Budapest, IX. Üllői út – Ecseri 

út – Gyáli út – MÁV vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási 

tervéről 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

VEGYES

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

Budapest, IX. kerületének Középső-Ferencváros városrészében az

Albert Flórián út - Fék utca - Lenkei János utca - Könyves Kálmán

körút által határolt tömb teljes területe. 

A Könyves Kálmán körút mentén elhelyezkedő fejleszthető terület

közlekedési funkciója már a XX. század elején kialakult a területen.

A három telekből álló telekcsoport telkenként különböző korábbi

használata jelenleg is meghatározza a területet. A legnagyobb

beépítése az 1904-ben beépült nyugati teleknek van, amely a

jelenleg is a Budapesti Közlekedési Zrt. Ferencvárosi Kocsiszíneként

működik. A legnagyobb kiterjedésű Fék utcai déli telek a BKV

egykori 020-es számú raktára volt, a Fék utcán keresztül közvetlen

kapcsolata van a teleknek a MÁV vasúti területeivel. A

raktárépületek elbontására 2007-től került sor. A keleti telek

eredetileg a Ferencvárosi Fa és Felsővezetéktelepeként működött

(1990-ig), jelenlegi hasznosítása parkoló.
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Könyves remíz
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Térkép a területről (1990) 



Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  

terület (átmeneti hasznosítás)

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca –

Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút –

M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia

vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről 

(K-Közl)

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telekcsoportot, viszont magasház elhelyezésére

szolgáló terület (III. párkánymagassági kategóriával), ahol az épület maximális magassága 45 m.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

TSZT 2015 KIVONAT

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

18/2004. (V. 21.) sz. rendelete: 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közműves víz-, gáz- és villamosenergia-ellátása megoldott a szomszédos utcák mentén létesített

hálózatokkal. A területet határoló egyesített rendszerű csatornahálózat főgyűjtője a Gyáli út-Könyves K. körút

mentén található. A Gyáli úton nagy-középnyomású gázvezeték létesült. 

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A területhasználat következtében potenciálisan talajszennyezéssel

érintett. A Könyves Kálmán körút, az 1-es számú déli összekötő vasútvonal, Gyáli út mentén zajterhelési határérték

túllépés tapasztalható.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Könyves Kálmán körút jelenti. A körúton

közlekedik az 1-es villamos, amely Újbuda és Óbuda közötti kapcsolatot

biztosítja. A villamos viszonylattal érhető el a fővárost észak-déli irányban

összekötő M3-as metró Népliget megállója. A telekcsoporttól 100 m-es

távolságra található a Ferencvárosi pályaudvar, amelyen keresztül

bonyolódik a keleti és nyugati országrészek közötti vasúti járműforgalom

nagy része. A Könyves Kálmán körút mentén szerkezeti jelentőségű

kerékpáros nyomvonal vezet.

Könyves remíz

IX_25"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²
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BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
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A TERÜLET ADATAI

IX_26

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Soroksári út - Kvassay J. út

0
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2

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a MÁV

vasútvonal - Kvassay Jenő út - Soroksári út által határolt tömb. 

A telekcsoport fejleszthető területén jelenleg egy szabadtéri

szórakozóhely - koncerthelyszín működik, 1998-ig a BKV Vágóhíd

kocsiszíne, UV-villamosok javító és HÉV dízelműhelye volt a területen.

A terület délkeleti részén 2006-ban készült el az ún. "Kvassay áttörés"

amit ma már Kvassay Jenő útként került használatba. További

közlekedési terület is van a területen a MÁV vasútvonallal

párhuzamosan a terület északi részén. A Fővárosi Rendzési

Szabályzat alapján a Kvassay J. út és Soroksári út keresztezésénél

egy minimum 300 férőhelyes P+R parkolót kell létesíteni, amely egy

különszinten történő intézményi területhasználattal egészülne ki. 
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TSZT 2015 KIVONAT

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet, magasház elhelyezésére kijelölt

terület, ahol az épület maximum 65 méter magas.

A területet a Soroksári út vonalán érinti ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített csatorna. Továbbá

főgyűjtőcsatorna vezeték halad keresztül a területen a Könyves K. körúttal párhuzamosan. A területet határoló

utcák mentén középfeszültségű kábelhálózat létesült. Gázellátása nagy-középnyomású hálózaton kiépített.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. Az 1-es számú déli összekötő vasútvonal, Soroksári út mentén zajterhelési

határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  területK-Közl

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út és a Kvassay Jenő út adja.

Legjelentősebb közösségi közlekedését a terület előtt Közvágóhíd nevű

végállomással rendelkező villamos viszonylatok adják a Belváros felé. A

végállomástól kevesebb, mint 150 m-re található a Ráckevei HÉV állomása.

200 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető az 1-es villamos vonala. A

terület megközelítését a Déli összekötő vasúti híd hídfőjében létesítendő

vasúti megálló és az észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább

segítené. A Kvassay Jenő úton szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal

vezet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

12/2010.  (V.07.) sz. rendelete: 

Budapest IX. ker. Kvassay út környéke (Ráckevei-Soroksári-Duna – a Duna

folyam – MÁV Kelenföld-Keleti pu. vasútvonal – Kvassay út által határolt

terület) Kerületi Építési Szabályzatáról

Soroksári út - Kvassay J. út

IX_26"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Többszintes területfelhasználás

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

X-Y/Z

Vi-1

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő területfelhasználási

egységekbe sorolja:

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²
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BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI
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TULAJDONVISZONYOK
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ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

12267

2

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a

Soroksári út – Kvassay Jenő út - Hajóállomás u. – HÉV vonal -

Laczkovich utca által határolt tömb délkeleti része. 

A kialakult barnamezős terület kialakulását nagyban befolyásolta a

környező területek használata. Jelenleg a telekcsoporttól északra

helyezkedik el a Fővárosi Csatornázási Művek telephelye, nyugatra

barkácsáruház (310 férőhelyes parkolóval), délre egy benzinkút

(,amely részben a területre esik). A területen keresztül halad a

Hajóállomás u. betorkoló kis forgalmú út. 2002-2008 között a

területen lévő vasúti pályák a Soroksári és a Ferencvárosi

vasútiállomásokkal kapcsolták össze a területet. 

IX_27

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kvassay J. út - Hajóállomás u.

100% 

A terület jelenlegi 

állapota a bevásárló 

központ parkolójából 

nézve 



TSZT 2015 KIVONAT

Budapest IX. ker. Kvassay út környéke (Ráckevei-Soroksári-Duna – a Duna

folyam – MÁV Kelenföld-Keleti pu. vasútvonal – Kvassay út által határolt

terület) Kerületi Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő területfelhasználási

egységekbe sorolja:

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület mentén a Soroksári út-Kvassay J. út nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték található. A területtől északra

egyesített rendszerű csatornahálózat főgyűjtő vezetéke létesült. A villamosenergiát középfeszültségű hálózat

szolgáltatja. A nagy-középnyomású gázhálózat a Soroksári út vonalán halad. A tervezett távfűtési gerincvezeték

nyomvonala a területtől nyugatra ismert.Jelentős zöldfelületi érték nem található. A 150-es számú Budapest-

Kelebia vasútvonal, Soroksári út, a Rákóczi híd mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb

környezetvédelmi probléma nem érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. Magasház elhelyezésére kijelölt

terület, ahol az épület maximum 65 méter magas.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

12/2010.  (V.07.) sz. rendelete: 

Vi-1

K-Sz

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Szennyvízkezelés  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Kvassay J. út - Hajóállomás u.

IX_27"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A terület főúthálózati kapcsolatát a Kvassay Jenő út adja. Legjelentősebb

közösségi közlekedését a terület környezetében a Közvágóhíd nevű

végállomással rendelkező villamos viszonylatok adják a Belváros felé. A

végállomástól kevesebb, mint 150 m-re található a Ráckevei HÉV állomása.

A terület megközelítését a Déli összekötő vasúti híd hídfőjében létesítendő

vasúti megálló és az észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább

segítené. A Kvassay Jenő úton szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal

vezet, amelyhez a területen keresztül vezetett tervezett kerékpárút

csatlakozik.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a HÉV

vonal – Ráckevei (Soroksári) - Duna ág – Duna főág - Rákóczi híd

által határolt tömb teljes területe.

A Vituki fejleszthető terület egy több mint 14 hektáros telek,

amelynek területén működött az 1952-2012 között a VITUKI

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet. Budapest

egyik legmagasabb épülete a kutató intézet 1976-ban felépített

toronyháza, amelynek legmagasabb pontja 57,77 méter magasan

van. A telken jelenleg a rekreációs használatú terület a sport és

szabadidő központ, valamint a Duna főága mentén betongyártó

telephely működik. A területre 2011-ben készült tervek szerint Duna

Passage városközpont létesülne 2021-ig, ami a Millenniumi

városközpont folytatásaként jelenne meg Ferencváros Duna

partján.

11048

0

114373

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

114373

33099

1

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

IX_28

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

VITUKI

  

A VITUKI toronyház a Kvassay 

és a Soroksári útról 

 

Látványterv a terület 

fejlesztésére (2011) 



KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A területtel közvetlenül határos a Duna telke, amely az Országos ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó része és 

Natura 2000 terület. Környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telket.III. párkánymagassági kategóriába tartozik 

ami mellett magasház elhelyezésére kijelölt terület is, ahol az épület maximum 65 méter magas.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területhez legközelebb található ivóvíz főnyomóvezeték a Kvassay J. út nyomvonalán található. A területen

áthalad a Soroksári út felől érkező főgyűjtőcsatorna, illetve a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep irányába

tartó nyomóvezeték. Középfeszültségű villamosenergia- és nagy-középnyomású gázellátó hálózat a területhatár

és a Kvassay J. út vonalán kiépült. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Kvassay J. út mentén

ismert.A terület keleti és déli részén található jelentősebb növényállomány. A Csepeli HÉV mentén zajterhelési

határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

12/2010.  (V.07.) sz. rendelete: 

Budapest IX. ker. Kvassay út környéke (Ráckevei-Soroksári-Duna – a Duna

folyam – MÁV Kelenföld-Keleti pu. vasútvonal – Kvassay út által határolt

terület) Kerületi Építési Szabályzatáról

TSZT 2015 KIVONAT

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A terület főúthálózati kapcsolatát a Kvassay Jenő út adja. Közvetlen

közösségi közlekedését a Csepeli HÉV vonal megállójának hiányában

autóbusz viszonylat biztosítja Csepel és a Közvágóhíd megálló között,

ahonnan elérhető a Ráckevei HÉV vonala. Továbbá elérhető távolságban

van a Rákóczi hídon keresztül közlekedő 1-es villamos-megálló. A Kvassay

Jenő úton szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal vezet. 

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

VITUKI
IX_28"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

1276

163

24526

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

20454

3062

4

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a

Gubacsi út - Földváry utca - Soroksári út – Koppány utca által

határolt tömbjében lévő négy telek alkotta telekcsoport. 

A négy telekből álló barnamezős terület legnagyobb telkén állt

egykor a Herz szalálmigyár, amelynek teljes épület állományát 2012-

ben bontották el. A Sorosári út 72. szám alatt lévő védett épületben

Leány Utógondozó Otthon működik, míg a Koppány utcai két telek

esetében egy üres és egy rossz állapotban lévő 3 szintes

lakóépülettel beépített van.

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

A TERÜLET ADATAI

IX_29

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Soroksári út - Gubacsi út I.

  

A terület jelenlegi állapota a Soroksári útról nézve 



(Gksz-1)

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telkeket, amelyek III. prákánymagassági

kategóriába tartoznak, valamint magasház elhelyezésére szolgáló terület maximum 45 méter magas épületekkel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  

terület (átmeneti hasznosítás)

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

38/2004. (XI. 17.) sz. rendelete: 

BUDAPEST, FERENCVÁROS- ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út – MÁV Budapest-

Kelebia vasútvonal – Koppány u. – Gubacsi út – Kén utca által határolt

terület) KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A közműves víz-, gáz- és villamosenergia-ellátása megoldott a területet két oldalán határoló Soroksári út és

Gubacsi út vonalán létesített hálózatokkal. Az egyesített rendszerű csatornahálózat főgyűjtője ugyanezen a

nyomvonalon halad északi folyásiránnyal.Jelentős zöldfelületi érték nem található. A korábbi területhasználat

következtében potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A Soroksári út, Mester utca mentén zajterhelési

határérték túllépés tapasztalható.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út adja. Legjelentősebb

közösségi közlekedését a 300 m-es gyaloglási távolságon belüli található

villamos viszonylat adja, amely a belvárosi nagykörutat köti össze

Ferencvárossal és Pesterzsébettel. Kevesebb, mint 300 m-re található a

Ráckevei HÉV végállomása, amelytől nem messze található villamos

viszonylatokkal a Duna part mentén elérhető a belváros. 

Soroksári út - Gubacsi út I.

IX_29"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

4560

0

25869

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

25869

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a

Gubacsi út - Hentes utca - Soroksári út – Földváry utca által határolt

tömb 2 telkes barnamezős területe.

Az északi telken lévő beépítés korábban kereskedelmi, irodai,

valamint raktározási funkcióban volt használva. A déli telek 1902-

2008 között élelmiszeripari telephelyként volt használatban, az

épület állomány elbontására Gubacsi út felöli részen 2011-ben

Soroksári út felöli területen 2013-ban került sor. Jelenleg a

szomszédos telekre való gépkocsis behajtásként használják.

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

A TERÜLET ADATAI

IX_30

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Soroksári út - Gubacsi út II.

100% 

Képek a területről:  



Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telkeket, amelyek III. prákánymagassági

kategóriába tartoznak, valamint magasház elhelyezésére szolgáló terület maximum 45 méter magas épületekkel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület 

(átmeneti hasznosítás)

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

(Gksz-1)

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A közműves víz-, gáz- és villamosenergia-ellátása megoldott a területet két oldalán határoló Soroksári út és

Gubacsi út vonalán létesített hálózatokkal. Az egyesített rendszerű csatornahálózat főgyűjtője ugyanezen a

nyomvonalon halad északi folyásiránnyal.

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A korábbi területhasználat következtében talajszennyezéssel érintett. A

Soroksári út, Mester utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út, gyűjtőút hálózati

kapcsolatát a Gubacsi út adja. Legjelentősebb közösségi közlekedését a

belvárosi nagykörutat és Pesterzsébettet Ferencvároson keresztül összekötő

villamos viszonylat biztosítja a Gubacsi úti megállóval. 150 m-es gyaloglási

távolságra található a Ráckevei HÉV megállója. A kötöttpályás közösségi

közlekedés mellett a Soroksári úton közlekedő autóbusz viszonylatok tovább

segítik a terület kiszolgálását a Boráros tér és Pestszentimre, Pesterzsébet,

valamint Gyál között.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

38/2004. (XI. 17.) sz. rendelete: 

BUDAPEST, FERENCVÁROS- ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út – MÁV Budapest-

Kelebia vasútvonal – Koppány u. – Gubacsi út – Kén utca által határolt

terület) KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 

Soroksári út - Gubacsi út II.

IX_30"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

IX_31

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mesterpark

0

158009

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a Külső

Mester utca - Gubacsi út - Koppány utca által határolt tömb

egésze a Mesterpark elnevezésű klasszikus barnamezős terület.

Az egykori sertésközvágóhíd területe, amelyet 1902-ben nyitottak

meg két védett épülettel rendelkezik: a Sertésvágóhídcsarnok,

valamint a telep víztornya. A három telek összesen 18,8 hektáros

területen helyezkedik el, amelyből a középső legkisebb kiterjedésű

telek, mint magánút vágja ketté a Mesterparkot. A 15,8 hektárnyi

fejleszthető terület elsősorban intézményi területként fejleszthető,

amelyre példa a 2007-ben a területen elsőként megvalósult déli

telek keleti részén lévő iroda komplexum 290 férőhelyes

parkolójával.

9191

6451

158009

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

A csarnok és környezete napjainkban 



HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Mesterpark

IX_31"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Gubacsi út mentén ivóvíz főnyomó-, a Koppány utca felől pedig iparivíz főnyomóvezeték határolja.

A szomszédos utcákon egyesített rendszerű csatorna-, középfeszültségű kábel- és nagy-középnyomású

gázhálózat épült ki. 

Jelentős zöldfelületi érték nem található. A Soroksári út, Mester utca mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Külső Mester utca, gyűjtőút hálózati

kapcsolatát a Gubacsi út adja. Legjelentősebb közösségi közlekedését a

belvárosi nagykörutat és Pesterzsébettet Ferencvároson keresztül összekötő

villamos viszonylat biztosítja a Gubacsi úti megállóval. 300 m-es gyaloglási

távolságra található a Ráckevei HÉV megállója. A kötöttpályás közösségi

közlekedés mellett a Soroksári úton közlekedő autóbusz viszonylatok tovább

segítik a terület kiszolgálását a Boráros tér és Pestszentimre, Pesterzsébet,

valamint Gyál között. A szomszédos területen található Ferencvárosi

vasútállomás és rendező pályaudvar nem jelent közösségi közlekedési

kapcsolatot. Távlatban a Budapest-Kelebia vasútvonalnak a ferencvárosi 

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telkeket, magasságkorlátozás szerint III.

párkánymagassági kategória érvényes a területre. Magasház elhelyezésére kijelölt terület is, ahol az épület

állomány nem haladhatja meg a maximum 45 méteres magasságot.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

15/2002. (VI.26.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. Külső Mester utcai üzleti park Mester u. - Koppány u. -

Gubacsi út - Kén u. által határolt területére vonatkozó Helyi Építési

Szabályzatról és Kerületi Szabályozási Tervről

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

54901

0

1131155

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

#HIÁNYZIK

0

0

1131155

6

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

IX_32

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ferencvárosi Rendező pu.

A TERÜLET ADATAI

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében az Albert Flórián

út - Péceli utca - Szerelvény köz - Aszódi utca - Füleki köz - Táblás utca -

Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület.

A Ferencvárosi (rendező) pályaudvar forgalmi és területileg is

Magyarország legnagyobb állomása. Az országos jelentőségű keleti és

nyugati országrészeket összekötő vasútforgalom 90% itt halad keresztül. Míg

a nagy területi kiterjedés főként a vasúti rendezésből következik: a XX.

század elején készült el a "Nyugati rendező" kiépítése, amire a

megnövekedett teherforgalom miatt volt szükség. Ehhez kapcsolódoan

alakult ki Külső-Ferencváros nagy helyigényű gazdasági és ipari

felhasználású területei, ebben az időszakban Sertésvásártér néven állomás

is létesült a szomszédos (ma Mesterpark) Sertésvágóhíd területéhez. A XX.

század második felében épület fel a Keleti rendező. A rendező pályaudvar

jelenleg is működik, azonban jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik.

100% 

Légi fotó a területről → 

 

A Ferencvárosi Pályaudvar a 



A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő területfelhasználási egységekbe 

sorolja:

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a terület

egészére nincs érvényben, jelenleg készül. Azonban részben érintett a 41/2003.

(XII.30.) és 24/2004. (VI.28.) sz. rendeletekkel elfogadott szabályozási tervek.

KÖk

Vi-2

Kötöttpályás közlekedési terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

TSZT 2015 KIVONAT

Ferencvárosi Rendező pu.

IX_32"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Főúthálózati kapcsolatait a határoló úthálózat adja: északon, nyugaton és délen.

Távlatban várható az Ecseri út nyomvonalát a Kén utcán keresztül Csepellel

összekötő főúthálózati nyomvonal kiépítése, amely tovább javítaná a terület közúti

megközelíthetőségét. A körúton közlekedő 1-es villamossal érhető el az M3-as metró

Népliget megállója. Itt helyezkedik el a Ferencvárosi pályaudvar, amelyen keresztül

bonyolódik a keleti és nyugati országrészek közötti vasúti járműforgalom nagy része.

Az Illatos úton közlekedő autóbusz viszonylatok tovább segítik a terület kiszolgálását.

Távlatban a Budapest-Kelebia vasútvonalnak a rendező pályaudvaron keresztül

vezetett tervezett nyomvonala javíthatja a terület vasúti megközelítését.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területtől délre található alsó küszöbértékű gázipari telephely középső és külső veszélyességi zónája ráfed a terület déli

részére, mintegy 200 méter szélességben. Zöldfelületi védettség nem érinti a telket.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található ivóvíz főnyomóvezeték a Fék utcai és az Illatos úti iparivíz vezeték. Az Illatos út mentén

egyesített csatorna főnyomóvezeték, illetve elválasztott rendszerű csapadékcsatorna épült ki. A határoló utcákban

középfeszültségű kábelhálózat és nagy-középnyomású gázhálózat létesült. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala az

Illatos út mentén ismert.Jelentős zöldfelületi érték nem található. A terület a tényfeltáró vizsgálatok alapján alifás

szénhidrogénnel (TPH), toluollal, xilolokkal, etil-benzollal, benzollal szennyezett, a kármentesítés nem teljes mértékben volt

eredményes.

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

IX_33

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Budapesti Vegyiművek

4

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében az Illatos

út - Határ út menti véderdő - iparvágány által határolt tömb az

egykori Budapesti Vegyiművek telephelye volt.

Magyarország egyik legrégebbi vegyipari gyárának a Budapesti

Vegyiművek (BVM) Illatos úti telepén hozzávetőleg 130 éven

keresztül folyt a termelés. A felszámolt vegyi üzem egykori

telephelye jelenleg is rendkívül nagy mennyiségű veszélyes

hulladékot tartalmaz. Továbbá a kármentesítés csak részben volt

eredményes, jelenleg is folyamatban van az itt található tekintélyes

mennyiségű veszélyes hulladék elszállítása. Jelenlegi

területhasznosítások között meg kell említeni, a Fővárosi

Önkormányzat Ebtelepét, valamint gazdasági tevékenységet

folytató fehérje feldolgozó céget is.

38438

0

178150

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

4699

173451

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

  

Képek a 

területről 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköza

20/2012. (V.22.) sz. rendelete: 

Budapest, IX. ker. BVM – METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Ecseri út – 3-as

villamos vonala – Határ úti felüljáró – Határ út a Köteles utcáig – 38230/31, és 

38230/34 hrsz-ú ingatlanok – Ferencvárosi rendező pályaudvar– Kiskalmár

utca meghosszabbítása – Táblás köz által határolt terület) Kerületi

Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról 

Budapesti Vegyiművek

IX_33"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Határ út nyomvonalán épült ki. A területet az Illatos út mentén létesült

iparivíz főnyomóvezeték, a Soroksári út irányába tartó egyesített főgyűjtőcsatorna, a középfeszültségű

villamoshálózat, illetve a nagy-középnyomású gázhálózat érinti. A tervezett távhő gerincvezeték szintén a

Soroksári út mentén halad. Jelentős zöldfelületi érték nem található. A területen benzollal és toluollal szennyezett

a talajvíz.

A terület főúthálózati kapcsolatát az Illatos út és a Gyáli út jelenti. Az Illatos

úttól délre található Határ út távlatban a Körvasúti körút részét fogja képezni

jelentős kapacitásnövelő fejlesztésekkel. A telekcsoport közvetlen közösségi

közlekedését az Illatos úton közlekedő autóbusz viszonylatok jelentik,

amelyek a Boráros tér és Pestszentimre, illetve Gyál között teremtenek

kapcsolatot. A közeli Határ úton közlekedik a 3-as villamos vonala, amely

Zuglót köti össze Pesterzsébettel, Kőbányán és Ferencvároson áthaladva.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A telken jelenleg felső küszöbértékű veszélyes üzem található, annak belső, középső és külső veszélyességi zónája

a telek egy részét lefedi. Zöldfelületi védettség nem érinti a telket.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő területfelhasználási

egységekbe sorolja:

TSZT 2015 KIVONAT

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

214

0

30106

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

21794

8312

4

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros határán az Határ út és

Illatos út közötti területen helyezkedik el a fejleszthető terület

A telekcsoport szorosan kapcsolódik a Ferencvárosi Rendező

pályaudvarhoz (IX_32). A két terület közötti határ vonal az Illatos út,

amely felett keresztül futnak a kötött pályák. A Határ út menti

terület a rendező pályaudvar két ún. "gurítódombja", valamint a

keleti részen egy beépítetlen terület. A gurítódombok közül a keleti

üzemel. A beépítetlen terület csak infrastruktúra függvényében

igénybe vehető terület. Feltétele, hogy a Körvasút menti körút

Soroksári út - Nagykőrösi út közötti szakasza üzembe helyezésre

kerüljön. 

#HIÁNYZIK

A TERÜLET ADATAI

IX_34

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Határ út menti terület

  

A nyugati gurítódomb és 

a Szabadkai út 

találkozása 

A nyugati 

gurítódomb a 

Határ út felől 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz

jelenleg nincs hatályban, készítése folyamatban van.

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

A terület mellett található alsó küszöbértékű LINDE GÁZ Zrt. gázipari telephely, valamint a felső küszöbértékű

Budapesti Vegyiművek belső, középső és külső veszélyességi zónája nagyrészt lefedi a területet. Zöldfelületi

védettség nem érinti a telket. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető,

változással érintett terület azonosítója

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

KÖk

Gksz-2

Kötöttpályás közlekedési terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

IX-1

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Határ út nyomvonalán épült ki. A területet az Illatos út mentén létesült

iparivíz főnyomóvezeték, a Soroksári út irányába tartó egyesített főgyűjtőcsatorna és a középfeszültségű

villamoshálózat érinti. A Határ út vonalán nagyfeszültségű elektromos kábelhálózat található. A tervezett távhő

gerincvezeték nyomvonala a Soroksári út mentén ismert. Jelentős zöldfelületi érték nem található. A

területhasználat következtében potenciálisan talajszennyezéssel érintett. 

A terület főúthálózati kapcsolatát az Illatos út és a Határ út jelenti. A Határ út

távlatban a Körvasúti körút részét fogja képezni jelentős kapacitásnövelő

fejlesztésekkel. A telekcsoport közúti közösségi közlekedését az Illatos úton

közlekedő autóbusz viszonylatok jelentik. A vasúti közösségi közlekedési

kapcsolatot a Határ úton közlekedő 3-as villamos vonala jelenti. A területen

található vágányok a Ferencvárosi rendező pályaudvar részét képezik.

Távlatban a Budapest-Kelebia vasútvonalnak a rendező pályaudvaron

keresztül vezetett tervezett nyomvonala javíthatja a terület vasúti

megközelítését.

Határ út menti terület

IX_34"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

IX_35

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Fegyvergyár

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a Külső

Mester utca - Szabadkai út - Soroksári út - Timót utca által határolt

tömb középső területén lévő 4 telek alkotja a Fegyvergyár

barnamezős fejleszthető területet.

Az 1995-ig állami tulajdonú fegyvergyárat 1891-ben alapították

Fegyver és Gépgyár (FÉG) Részvénytársaság néven. A XIX. század

közepén a lőfegyvereken kívűl egyéb fémárút valamint lámpákat is

gyártottak a területen. A gyár 1995-ig volt állami tulajdonban, 2004-

ben ment végleg csődbe. Az eredetileg sokkal nagyobb kiterjedésű

gyár területét több területre szanálták, épületállományának nagy

része 2007-től kezdődően bontásra került. Védett épületek azonban

maradtak a területen: a gyárhoz tartozó egykori villa a Soroksár út

felől.

#HIÁNYZIK

5569

2444

39846

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

39846

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

A fegyvergyár egyik 

megmaradt épülete a 

Gubacsi úton és az 

üres telkek 



Fegyvergyár

IX_35"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. Magasház elhelyezésére kijelölt

terület, ahol az épület nem haladja meg a 45 méteres magasságot.

Az ivó- és iparivíz főnyomóvezeték, az északi folyásirányú egyesített főgyűjtőcsatorna, a középfeszültségű

kábelhálózat, továbbá a nagy-középnyomású gázhálózat a területet két oldalról határoló Soroksári és Gubacsi út

mentén létesültek. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Soroksári út mentén ismert.Jelentős zöldfelületi érték

nem található. A korábbi területhasználat okozta talaj- és talajvízszennyezés felszámolásra került. A Soroksári út,

Gubacsi út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út, gyűjtőút hálózati

kapcsolatát a Gubacsi út adja. Legjelentősebb közösségi közlekedését a

belvárosi nagykörutat és Pesterzsébettet Ferencvároson keresztül összekötő

villamos viszonylat biztosítja a Gubacsi úton. A terület előtt található a

Ráckevei HÉV megállója. A kötöttpályás közösségi közlekedés mellett a

Soroksári úton közlekedő autóbusz viszonylatok tovább segítik a terület

kiszolgálását a Boráros tér és Pesterzsébet között.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TSZT 2015 KIVONAT

Timót utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ

út - Soroksári út által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

17/2005. (V.25.) sz. rendelete: 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

Budapest, IX. kerületének Külső-Ferencváros városrészében a

Gubacsi út - Illatos út - Soroksári út - Kén u. által határolt tömb (az

iskola területe nélkül), valamint attól délre a Illatos út -Gubacsi út

saroktelke alkotta hét telekből álló barnamezős fejleszthető terület.

Külső-Ferencváros Dzsumbuj néven elhíresült egykori szükséglakás-

telepe 1937-38-ban épült a területen lévő szociálisan rászoruló

családok elhelyezésére. Az alacsonykomfort fokozatú lakás

állományt 2005-2014 között bontották le szociális városrehabilitáció

keretében (a déli telken). Az északi "Kis-Dzsumbuj" területe továbbra

is szegregátumként jelenik meg a főként ipari-gazdasági területen,

ezen telkek épület állománya is felszámolás alatt van. A tömb

lakófunkción kívüli további használati mód a területen a gazdasági.

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

5342

0

44402

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

28118

16284

7

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

IX_36

A HELYSZÍN

Dzsumbuj

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

  

Az egykori 

szükséglakások 

telke ma, valamint 

a Kén utca-

Soroksári út 

találkozása 



HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TSZT 2015 KIVONAT

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Zöldfelületi védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti a területet. III. párkánymagassági kategóriás

magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület nem haladja meg a 45 méteres magasságot.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A közműves ivó- és iparivíz-, csatorna- és villamoshálózat a területet határoló utcák mentén kiépült. A tervezett

távfűtési gerincvezeték nyomvonala az Illatos út mentén ismert.Az északi terület nagyobb hányada zöldfelülettel

borított, amely bolygatott és főként gyomtársulások alkotta gyepszintből és idős nyárfákból áll. A déli területen a

megmaradt épület környezetében található idősebb nyárfaállomány érdemel említést. A Soroksári út, Gubacsi út

mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, a terület potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főúthálózati kapcsolatát a Soroksári út és az Illatos út adja, gyűjtőút

hálózati kapcsolatát a Gubacsi út biztosítja. Távlatban várható az Ecseri út

nyomvonalát a Kén utcán keresztül Csepellel összekötő főúthálózati

nyomvonal kiépítése, amely tovább javítaná a terület közúti

megközelíthetőségét. Legjelentősebb közösségi közlekedését a belvárosi

nagykörutat és Pesterzsébettet Ferencvároson keresztül összekötő villamos

viszonylat biztosítja a Gubacsi úton. A terület előtt található a Ráckevei HÉV

Kén utcai megállója. 300 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető a

Budapest –Kunszentmiklós-Kelebia vasútvonal Soroksári úti megállója. A

kötöttpályás közösségi közlekedés mellett a Soroksári úton és az Illatos úton

közlekedő autóbusz viszonylatok tovább segítik a terület kiszolgálását.

Timót utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ

út - Soroksári út által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről

A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz a

17/2005. (V.25.) sz. rendelete: 

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Dzsumbuj

IX_36"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

15061

0

280909

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

25723

18212

110803

18

#HIÁNYZIK

Budapest, IX. kerületének a Soroksári út - déli kerület határ -

Ráckevei- (Soroksári-)Duna-ág - Kén u. vonala által határolt

területen helyezkedik el a telekcsoport

A Gubacsi dűlő 18 teleknyi barnamezője a Nagyvásárteleptől délre

a IX. kerület harmadik legnagyobb fejleszthető területe. A terület

legnagyobb kiterjedésű telkét a Soroksári rendező pályaudvar

folgalja el, a közlekedési területhasználaton kívül, főként gazdasági

funkciójú cégek vannak a Soroksári út menti részén. A vasúttól

nyugatra a vízgazdálkodással kapcsolatos művek, valamint egy

hulladékhasznosító cég épületei adják a beépítettséget. A terület

déli részén lévő egykori gyár épületeinek elbontása és a terület

kármentesítése megtörtént, jelenleg a telek használaton kívül van.

MAGÁN

IX_37

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gubacsi dűlő

  

A Budapest-Kunszentmiklós-Kelebia vasútvonal Soroksári út 

megállója és a terület jelenlegi állapota 



A telekcsoportra vonatkozó hatályos kerületi településrendezési eszköz

készítése jelenleg folyamatban van. Az északi terület egy részét érinti a

20/2010. (VI.04.) sz. rendelete: 

Volt Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi

Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról

TSZT 2015 KIVONAT

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő területfelhasználási

egységekbe sorolja:

A terület közúti megközelíthetősége a főúthálózati jelentőségű Soroksári út felöl

lehetséges. A terület északi végén távlatban várható az Ecseri út nyomvonalát

a Kén utcán keresztül Csepellel összekötő főúthálózati nyomvonal kiépítése,

valamint a déli részén tervezett Körvasúti körút kiépítése. A telekcsoport keleti

határa mentén található a Ráckevei HÉV Kén utcai megállója. 300 m-es

gyaloglási távolságon belül elérhető a vasút Soroksári úti megállója. Jelentős

közösségi közlekedést jelent a villamos viszonylat a Gubacsi úton, valamint a

Soroksári úton közlekedő autóbusz viszonylatok. A HÉV vonalak összekötésével

és átalakításával létrejövő észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább

segítené a terület közösségi közlekedési ellátását.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület keleti oldalán, a Soroksári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, egyesített csatornahálózat,

középfeszültségű kábelhálózat és nagy-középnyomású gázhálózat épült ki. A tervezett távfűtési gerincvezeték

nyomvonala az Illatos út mentén ismert. A terület déli részén intenzívebb növényállomány Jelentős zöldfelületi

érték nem található. Eredményes kármentesítés keretében a korábbi talajvízszennyezés felszámolásra került. A

Soroksári út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A területtel közvetlenül határos a Duna telke, amely az Országos ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó része és

Natura 2000 terület. Környezetvédelmi korlátozás nem érinti a telekcsoportot. III. párkánymagassági kategóriás

magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol a magasság nem haladhatja meg a 45 méteret (déli részen 65

métert).

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vi-1

Vi-2

(Gksz-1) Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Vt-M

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Mellékközpont  területe

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Gubacsi dűlő

IX_37"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 





Vizsgált területek:

KŐBÁNYA
X kerület

01 Sörgyár
02 MÁV Északi Járműjavító
03 Mázsa utca - Kőbányai út
04 Mázsa tér
05 Ganz Kapcsoló és Készülékgyár
06 Barabás utca
0707 Fertő u. - Bihari u. - Balkán u.
08 Bihari u. - Fertő u. - Somfa u.
09 Jegenye u.  - Szállás u.
10 Gránátos u. - Algyógyi u.
11 Ceglédi út - Somfa u.
12 Ceglédi út - Gém u. - Zágrábi u.
13 Jászberényi út - Gitár u.
1414 MÁV VGSz
15 Gyömrői út - Vaspálya u.
16 Gyömrői út - Ferihegyi út
17 Gergely u. - Újhegyi út -Gyömrői út
18 Újhegyi út - Bányató u. - Gyömrői út
19 Tavas u. - Harmat u. - Újhegyi út
20 Tavas u. - Mádi u. - Újhegyi út
2121 Gumigyár u. - Serpenyő u.
22 Akna u. - Maglódi út
23 Volt Globus Konzervgyár
24 Terebesi u.
25 Kada u. - Bodza u. - Sörgyár u.
26 Sírkert u. - Újhegyi út
27 Zsombék u. - Maglódi út
2828 Gergely utca
29 Szlávy u. - Gergely u. - Alkér u.
30 Lampart Vegyiáru Gépgyár
31 Asztalosüzem
32 Maláta u. - Mádi u.
33 Volt PEMÜ telephely
34 Előd utca
3535 Kozma u. - Venyige u.
36 Honvédségi logisztikai terület
37 Albertirsai út
38 Reménység Szigete
39 Élessarok
40 Rákos MÁV telep
41  Volt Sörgyár telephely
4242 Volt Textilgyár

a kerület területe:   
ebből barnamező:

32 493 100 m2
3 084 698 m2



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

94607

-

250981

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

138257

3

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerülete, Kőbánya, Csajkovszkij park - Halom utca -

Ászok utca - Bánya utca - Előd utca - Ihász utca által határolt

klasszikus barnamezős terület

A X. kerület megújuló történelmi kerületközpontjának egyik

legjelentősebb fejlesztési lehetősége a közel 14 hektáron elterülő,

korábban Dreher Sörgyárként működő, jelenleg pedig jelentős

műemlékekkel rendelkező terület rehabilitációja, új funkciókkal való 

feltöltése. A fejlesztésben fontos szerepet tölthet be a meglévő

pince, illetve alagút rendszer is. A projekt kulcseleme a volt sörgyár

műemléki épületeinek hasznosítása, melynek kiinduló feltétele a

terület megközelíthetőségének javítása.

X_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Sörgyár

100%

2. kép: Egykori kazánház

1. kép: Használaton kívüli épület



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület épületállománya műemléki védelem alatt áll.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete a Kerületi Városrendezési és

Építési Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület mellett találhatü az Ihász utca Vízmű telep, melyen víztározó és nyomésfokozó gépház is található. A

terület ivó- és tűzivíz ellátása biztosítható. A gyűjtőcsatornák kisebb átmérővel épültek ki a területen. Az ELMŰ

középfeszültségű hálózatának táppontja a területhez közeli. A kisfeszültségű ellátást transzformátor biztosítja. A

távhőigényeket a FŐTÁV biztosítja.

A terület alábányászott és karsztos.

A területet közvetlenül főúthálózati elem nem érinti, az a Körösi

Csoma Sándor úthoz, valamint a Kápolna utcához csatlakozó

kiszolgáló utakról érhető el. A közösségi közlekedési ellátását a 3-as

és 28-as villamosok és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Sörgyár

X_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

X_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MÁV - Északi járműjavító

-

0

203381

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerülete, Kőbánya, Könyves Kálmán körút - 38917/2 és

38439 hrsz-ú vasútterületek - Kőbányai út által határolt klasszikus

barnamezős terület.

Az Északi Járműjavító városszerkezeti szempontból éppen a

Kőbányai útra felfűződő két alközpont, az Orczy tér és a Mázsa tér/

Liget tér között félúton található. Nagyobb lakónépesség nincsen a

közelben, a közlekedési folyosók viszont jó megközelítési

lehetőségeket kínálnak. A , 22 hektáros telekből álló telephely

meglévő és megtartásra érdemes, részben műemlék

üzemcsarnokai meghatározzák a fejlesztés lehetősgeit illetve

feltárás módját. A terület feltárását hátulról, a vasútvonal mentén

vezetett útkról kell megoldani. Amennyiben ez a nagy terület egy

tagban marad, többféle tematikus rendeltetésre alkalmassá

tehető.

93302

31921

203381

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Építmények a területen

1. kép: Az egykori járműjavító



TSZT 2015 KIVONAT:

MÁV - Északi járműjavító

X_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület ivó- és tüzivíz-ellátása főnyomóvezetékről biztosított. A Kőbányai út menti főnyomóvezeték által a

szenny- és csapadékvíz elvezethető. A kisfeszültségű ellátást a Kőbányai úton elhelyezett transzformátor

biztosítja. A FŐGÁZ nagyközépnyomású gázhálózata érinti.

A földtani közed szennyezéssel érintett. A megállapított határérték felett szennyezett földtani közeg kb 10 ezer

m3, a talajvíz mintegy 7,5 ezer m3 nagyságú.

A terület a Hungária körút és a Kőbányai út (főutak) irányából érhető

el. A közösségi közlekedési ellátását az 1-es és 28-as villamosok és az

autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A területet északról és keletről

határoló vasútvonal a feltárásban nem vesz részt. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül az elővárosi vasútvonalak

fejlesztése (két új megállóhely kialakítása) érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete a Kerületi Városrendezési és

Építési Szabályzatról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület épületállománya műemléki védelem alatt áll.

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

1633,18

-

12225

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

3184

9041

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Monori utca - Kőbányai út- Mázsa

utca találkázosának északnyugati részén található fejleszthető

terület.

A két telekből álló telekcsoport területén 2006-ban elkezdett

építésének helyszíne. A tervezett kereskedelmi központ építése,

részben a gazdasági válság miatt leállt. A kiásott pinceszint

alapozása elkészült, amely a leállt kivitelezés óta csapadékvízzel és

talajvízzel telitődött a pinceszín, egyfajta mestérséges tó jött létre. A 

barnamező környezete legfőképpen gazdasági funkciójú volt, a

tervek szerint Kőbánya alsó központi területéhez kapcsolódva

vegyes intézményi fejlesztéseket irányozzák elő. 

X_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mázsa utca - Kőbányai út

Mázsa utca - Kőbányai út kereszteződése

A terület látképe a 



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozással

érintett: III. párkánymagassági kategória. Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb

pontja 65,0 méter lehet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2014. (VI. 27.) ök. rend., A Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út -

Pongrácz köz -Kőbányai út - Monori utca- Jegenye utca- Bihari út- Mázsa

utca- Koch utca- Barabás utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Kőbányai út és a Mázsa utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A szomszédos utcákban egyesített

rendszerű csatornahálózat épült ki. A területet középfeszültségű kábelhálózat határolja. Gázellátása

kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott.

A telken a megkezdett és félbehagyott fejlesztés következtében vízfelület található. A spontán felnövekedett

gyomnövényzet a telek szélre korlátozódik. A Kőbányai út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható,

egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Kőbányai út (főút), valamint a Jegenye utca és a Mázsa

utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását a 3-as és 28-as villamosok és az autóbusz-vonalhálózat

mellett a 100a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Mázsa utca - Kőbányai út

X_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

-

27176

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

27176

-

2

#HIÁNYZIK

X_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mázsa tér

Budapest X. kerület, Kőbánya, Mázsa utca - Kőbányai út vasúti

területek között helyezkedik el a Mázsa tér.

A Mázsa tér fejlesztési terület szorosan kapcsolódik az X_03 számú

területhez. Mindkét terület jelentős fejlesztési terület. A Mázsa tér

történelmi múltjában szerepel az egykori Bábolna Rt. telephely

valamint a jó közlekedési kapcsolatokból kifolyólag itt volt a Mázsa

téri piac. A 2005-ben elbontott piaci építmények óta a területen

változás nem történt. Az üres telkekre több terv is ksézült a legutolsó

tervek szerint, az Origo City / Kőbánya Kapuja projekt keretében

800 lakás melett, bevásárlóközpont, szakáruházzal. A Mázsa tér

fejlesztése a Podmanicky programban is szerepelt Keleti-Kapu

elnevezéssel.

100%

Látványterv 

2015-re

A 2015-ben 

valós állapot



TSZT 2015 KIVONAT:

Magassági korlátozással érintett: III. párkánymagassági kategória. Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol

az épület legmagasabb pontja 65,0 méter lehet. Zöldfelületi érték nem található, környezetvédelmi korlátozás

nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2014. (VI. 27.) ök. Rend., A Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út -

Pongrácz köz -Kőbányai út - Monori utca- Jegenye utca- Bihari út- Mázsa

utca- Koch utca- Barabás utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Kőbányai út és a Mázsa utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A szomszédos utcákban a területet egyesített rendszerű

csatornahálózat érinti. A területet középfeszültségű kábelhálózat határolja. Gázellátása kisnyomáson történik. A terület

távhővel ellátott. A Bihari utcában távfűtési gerincvezeték létesült. 

A gyepszintű vegetációval borított területen elszórtan spontán felnövekedett növényzet található. A Kőbányai út mentén

zajterhelési határérték túllépés tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Kőbányai útról és a Bihari utca (főutak), valamint a Mázsa utca

(kiszolgálóút) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását a 3-as és

28-as villamosok és az autóbusz-vonalhálózat mellett a 100a Budapest-

Cegléd-Szolnok vasútvonal biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Mázsa tér

X_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2621

-

27761

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

20868

6893

4

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, a Kőbányai út és a Népliget között

elhelyezkedő 4 telekből álló fejlesztésre alkalmas terület.

Itt található a GANZ kapcsoló és készülékgyártó Kft. (GanzKK)

telephelye. A magyarországi kisfeszültségű - ipari felhasználású

kapcsoló és készülékgyártás egyik legjelentősebb vállalata

(jogelőddel számolva) 1919-től. Ezen a telephelyen a Népliget felöli

két telken 2008-tól kezdődően fokozatosan elbontásra került az

épületállomány. A terület centrumában a gyár központi főépülete

megmaradt, jelenleg is működik. A nyugati telken kereskedelmi

funkció van, míg keleti irányban megvalósult lakófejlesztés a

Taraliget lakópark. A terület fejlesztési lehetőségei között szerepel

az új építésű lakópark.

X_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ganz Kapcsoló és Készülékgyár

100%

2. kép: A Kőbányai út felől1. kép: A gyár bejárata



TSZT 2015 KIVONAT

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozással

érintett: III. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2001. (X. 30.) ök. Rend, Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelete a

Budapest X., Népliget és környéke; a Hungária körút - Üllő i út –Ceglédi út -

Bihari út - Horog utca - K bányai út által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Egységes

szerkezetben

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kőbányai út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja.

Egyesített főgyűjtőcsatorna található a Kárpáti Z. sétány vonalán is. Villamosenergia-ellátása középfeszültségű

hálózatról biztosított. Kárpáti Z. sétány mentén nagyfeszültségű földkábel hakad. A területet nagy-

középnyomású gázhálózat érinti. 

Jelentős növényzet nem található. A Kőbányai út zajszintje határérték feletti.

A terület a Bihari utca (főút), valamint a Barabás utca és a Mázsa

utca irányából (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását a 3-as és 28-as villamosok és az autóbusz-vonalhálózat

mellett a 100a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ganz Kapcsoló és Készülékgyár

X_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

6660

-

20982

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

20982

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, a Barnabás és Mázsa utca közötti

terület egészen a Mázsa térig fejlesztésre szánt terület.

A Mázsa tértől délkeleti irányba található az ék alakú gazdasági

terület. A terület jelenleg több különböző gazdasági főként

kereskedelmi és szolgáltató cégnek ad helyet. A festék gyártó

cégtől elkezdve az autó javító szervízen keresztül a mintaboltokon

át a szakáruházig meglehetősen vegyes képet mutat. Az egyik

legnagyobb területhasználó azonban a irodai funkció: utazási

irodák informatikai támogató cég telephelye. A fejlesztési

potenciál a több mint két hektáros területen jelentős mértékben

emelkedhet amennyiben a Mázsa téri fejlesztések megvalósulnak.

X_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Barabás utca

100%

4. kép: Mázsa utca felől3. kép: Mázsa tér felől

2. kép: Barabás utca felől1. kép: Barabás utca - Mázsa utca sarok



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték és nem található, környezetvédelmi és maassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Kőbányai Önkormányzat 22/2013. (V. 22.) ök rend., Az

Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról Egységes

szerkezete.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Mázsa utca és a Barabás utca mentén határolja ivóvíz főnyomóvezeték. A Mázsa utcában és a

Vaspálya utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségen, a gázellátás kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott.

A telken elszórtan, kisebb foltokat alkot a faállomány, zöldfelületi érték nem található. A korábbi alifás

szénhidrogén (TPH), xilol, alkilbenzol szennyezést eredményes kármentesítés során felszámolták.

A terület a Bihari utca (főút), valamint a Barabás utca és a Mázsa

utca irányából (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását a 3-as és 28-as villamosok és az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Barabás utca

X_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

11251,536

-

41971

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

16648

25323

8

#HIÁNYZIK

MAGÁN

X_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Fertő - Bihari - Balkán u.

Budapest X. kerület, Kőbánya, a Fertő utca - Bihari utca - Balkán

utca, valamint a vasútpálya között elhelyezkedő alulhasznosított

terület.

A terület funkciójában megfelel a környezetének, azonban a

2000-es évek óta lassú ütemben bővülő gazdasági terület

további fejlesztesi lehetőségeket tartogat magában. A

Kőbányai Erőmű szomszédságában található tömb sokrétű: a

négyszintes társasházi lakófunkciót körbeveszi többb cég

telephelye, amelyek között találunk építőanyag kereskedést,

építőiparhoz kapcsolódó kiskereskeresdő mintaboltot, nyomdát,

üres telephelyek mellett hulladékátvevő telepet.

4. kép: Hulladék átvevő3. kép: Nyomda

2. kép: Építőanyag kereskedés1. kép: Lakóház



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték és nem található, környezetvédelmi és maassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Kőbányai Önkormányzat 45/2001. (X. 30.) ök. rendelete a

Budapest X., Népliget és környéke; a Hungária körút - Üllő i út –Ceglédi út -

Bihari út - Horog utca - K bányai út által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Egységes

szerkezetben

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Fertő u. vonalán iparivíz főnyomóvezeték létesült. A Balkán és Fertő u. csatornák a Bihari u. egyesített

főgyűjtőcsatornára kötnek rá. A Fertő u. mentén magas feszültségű földkábel és távvezeték található. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. A Fertő u.-ban nagy-középnyomású gázvezeték és

távfűtési gerincvezeték létesült.

A korábbi területhasználat következtében potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A szomszédos vasútvonal

miatt zajterhelési határérték túllépés tapasztalható. Jelentősebb növényállomány, zöldfelületi érték nem

található. A 38317/18 hrsz-ú telken fásított sáv húzódik.

A terület a Bihari utca (főút) a Fertő utca (gyűjtőúőt), valamint a

Balkán utca (kiszolgálóút) irányából érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását a 3-as villamos és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

területet északról határoló vasútvonal a kiszolgálásban nem vesz részt.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Fertő - Bihari - Balkán u.

X_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bihari - Fertő - Somfa u.

-

44400

4957

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Bihari utca - Fertő utca - Árpa utca

és a vasút által határolt tömb északnyugati részén helyezkedik el a

közel 5 hektárnyi fejleszthető terület.

Kőbánya nagy kiterjedésű Gyárdűlő városrészében a mai napig

jelentős gazdasági területek vannak. A Somfa utca vonalától

északra lévő jelentős egybefüggő területében felhagyott raktárak,

műhelyek valamint irodák vannak. A nagy helyigényű ipari

vállalatok eltűnésével az épített környezet nagyjából változatlan

maradt. A terület fejlődése kimerül az utcafronton lévő épületek

kisebb cégek által bérelt hasznosításával. A főként bérelt

telephelyek, irodák, raktárak a tömb egységes hosszútávú és

fenntartható fejlődését gátolják, hisz a nagy kiterjedésű épített

környezet egységesen nem képes megújulni.

17337,75

-

49357

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Somfa utca3. kép: Kiadó irodák, raktárak

2. kép: Gumiszervíz1. kép: Bihari utca mentén



TSZT 2015 KIVONAT:

Bihari - Fertő - Somfa u.

X_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Fertő utca vonalán iparivíz főnyomóvezeték létesült. A Bihari utcában és a Teherkocsi utcában egyesített

főgyűjtőcsatorna található. A Fertő utcában a területet nagyfeszültségű távvezeték határolja. A villamosenergia-

ellátás középfeszültségű hálózatról, a gázellátás kisnyomáson történik. A Teherkocsi utcában magasvezetésű

gőzvezeték épült ki.

A 38358/4 hrsz-ú telken található jelentősebb vegyes összetételű faállomány (japánakác, hárs, szivarfa,

bálványfa). A telkek nagy hányada burkolt, illetve beépített. A Bihari út mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható, egyéb környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Bihari utca (főút) és a Fertő utca (gyűjtőúőt) irányából

közelíthető meg. A területet keletről határoló Teherkocsi utca érintett

szakasza kiépítetlen. A közösségi közlekedési ellátást a 3-as villamos

és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2014. (V. 27.) ök rend, a Budapest X. kerület, Bihari utca- Teherkocsi utca-

Árpa utca- Fertő utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és

Szabályozási Tervéről

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi és épített érték és nem található, környezetvédelmi és maassági korlátozás 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

X_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Jegenye - Szállás u.

-

-

20266

3

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gyárdűlő városrészében a Jegenye

utca - Hidas köz - Szállás utca - Bihari utca áltak közrefogott tömb

délkeleti területe fejlesztésre alkalmas barnamező.

A kerület ezen városrészére jellemző gazdasági területek problémái

erre a területre is érvényesek. A tömb északnyugati részén már

elindult a terület átalakulása: kisebb méretű telkek leválása az

összefüggő nagykiterjedésű gyár és telephely területekről. A

változó területeken állatorvosi rendelő és lakó funkció is van. A

telekcsoport délnyugati szomszédja a Törekvés Stadion, amely

Gyárdűlő városrész legnagyobb kiterjedésű sportterülete. A

rekreációs terület közelsége a barnamező fejlesztési potenciálját

még tovább emeli.

5387

-

20266

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Jegenye utca felől3. kép: Szállás utca felől

2. kép: Jegenye utca felől1. kép: Szállás u. - Hidas köz sarok



TSZT 2015 KIVONAT:

Jegenye - Szállás u.

X_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Mázsa utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Szállás utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. Villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról biztosított. A területet a

Szállás utcában nagy-középnyomású gázvezeték érinti. A terület távhővel ellátott.

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Bihari utcából (főút), valamint a Szállás utcából, a

Jegenye utcából és a Hidas közből (kiszolgáló utak) érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását a 3-as villamosvonal biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., Az Önkormányzat Kerületi Városrendezési és

Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozással

érintett: III. párkánymagassági kategória.

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

20336,4615

-

141058

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

141058

4

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya Téglagyárdűlő városrészében a

Gránátos utca - Akna utca - Maglódi út - Algyógyi utca által

határolt terület az északi részen levő sportterület kivételével. 

A területet az 1990-es években a Ferroglobus cég használta, A

hulladékfém-kezelő cég helyén, jelenleg is a korábbi használathoz

hasonló funkció van: épületgépészeti és szerelvény

nagykereskedés, a gyártás mellett kisebb részben megmaradt

fémgyűjtés és -feldolgozás. A terület szabadonállóan, lazán

beépített épület állománnyal rendelkezik és a Gránátos utca felől

ipari vasúti vonalakkal ellátott. 

X_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gránátos  - Algyógyi u.

100%

3. kép: Épületgépészeti nagykereskedés

2. kép: Fémgyűjtés1. kép: Iparvágányok



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. Korlátozást jelent a területen az alápincézettség. Magassági

korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2008. (X. 17.) ök. Rend., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Önkormányzat rendelete a Budapest X. kerület Maglódi út - Akna utca -

Gránátos utca - Tárna utca - Algyói utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Egységes

szerkezetben Egységes szerkezetben

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Kada utca mentén létesült. A Maglódi úti egyesített főgyűjtőcsatornára

köt rá az Akna és az Algyógyi utcai csatorna. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról, a gázellátás

kisnyomáson történik. 

Jelentősebb növényzet a 40999/10 hrsz teleken található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan

talajszennyezéssel érintett, 40999/5 hrsz teleken szénhidrogén szennyezettség felszámolásra került.

A terület a Maglódi útról (főút), valamint az Algyógyi utca, a

Gránátos utca és az Akna utca (kiszolgáló utak) irányából érhető el.

A közösségi közlekedési ellátását a 28-as és 37-es villamos és az

autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gránátos  - Algyógyi u.

X_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

473,705

-

24870

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

24870

-

3

#HIÁNYZIK

X_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ceglédi út - Somfa u.

Budapest X. kerület, Kőbánya Gyárdűlő városrészében a Ceglédi út

- Somfa és Fertő utcák által határolt háromszög alakú telke

használaton kívüli terület.

Gyárdűlő centrumának közelébb helyezkedik el a három telekből

álló fejleszthető terület. A 2000-es évek elején még jelentősen

nagyobb kiterjedéssel gazdasági tevékenység folyt itt. A telephely

magába foglalta a mai Somfa utcát is, amely egy zsákutca

megnyitása révén nyerte el a mai formáját. A Balkán utca terjedő

egykori telephelyen 2006-tól kezdődően épült be új lakóparkkal

(Somfa-Liget lakópark). A Somfa utcától délkeleti irányban

megmaradt három telken lévő épített környezet is 2004-re került

elbontásra. A több mint 10 éve üres telkeken ruderális vegetáció

található jelenleg is. A tömbben található további telkek vegyes

funkciókkal rendelkeznek: található a barnamezős terület

szomszédságában étterem, autószervíz, kisebb kereskedelmi épület

is.

100%

2. kép: Ceglédi út felől

1. kép: Fertő utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozással

érintett: III. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2004. (VII. 15.) ök. Rend., a Budapest X., kerület, Fertő utca - Ceglédi út

Balkán utca - Bihari utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

keretövezet átsorolásról Egységes szerkezetben.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Balkán és Bihari utca körön létesült. A Ceglédi úton egyesített

főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű hálózat biztosítja. A Fertő

utcában nagyfeszültségű távvezeték halad. A gázellátás kisnyomáson történik. A Somfa utcában távfűtési

gerincvezeték épült ki.

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Fertő utca (gyűjtőúőt), valamint a Somfa utca és a

Ceglédi utca irányából (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi

közlekedési ellátását a 3-as villamos és az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ceglédi út - Somfa u.

X_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_12

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ceglédi - Gém u - Zágrábi u

4974

31454

37524

8

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya Gyárdűlő városrészében a Ceglédi

út - Gém u. - Zágrábi u. – Somfa köz által határolt terület a nyugati

és a déli részen levő lakóterület kivételével. 

A területen a gazdasági tevékenység túlnyomórészt megszűnt, a

terület déli részén állt a kilencvenes évek közepén bezárt Zágráb

úti lőtér. A Fogadó utca tervezett meghosszabbítása két részre

osztaná a területet. A korábbi felhasználáshoz tartozó épületek

nagy része 2008-ra került elbontásra. A bontási munkák mellett a

tömb legnagyobb változása is ekkor következett be: a Gém u. és

Zágrábi u. saroktelkén elkezdték építeni a mára már használatban

lévő Pöttyös Terasz lakóparkot.

8623,296

-

68978

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Ceglédi út felől3. kép: Gém utca felől

2. kép: lakópark1. kép: Hízlaló tér felől

4. kép: Ceglédi út felől

2. kép: lakópark1. kép: Hízlaló tér felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Ceglédi - Gém u - Zágrábi u

X_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Balkán és Bihari utca körön létesült. A Ceglédi úton egyesített

főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű hálózat biztosítja. A Somfa utca-

Somfa köz vonalon távfűtési gerincvezeték létesült. A gázellátás kisnyomáson történik.

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. Környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület a Gém utca, a Zágrábi utca, a Somfa köz és a Ceglédi utca

irányából (mind kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását a 3-as villamos és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Ln-3

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2002. (I. 22.) ök. Rend., A Budapest X., Ceglédi út - Gém u. - Zágrábi u. -

Somfa köz által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet átsorolásról

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozással

érintett: III. párkánymagassági kategória.

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

5248,247

-

29776

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

16056

13720

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya Téglagyárdűlő városrészében a

Jászberényi út - Gitár u.- Maglódi út – Indóház u. által határolt

terület a déli rész kivételével. 

A nyugati telek épület állományának elbontására 2011-ben került

sor. A keleti telek jelenleg is használatban van: utca fronton

jellemzően kisebb üzletek, boltok kereskedelmi tevékenysége, míg

a belső területen egyéb gazdasági tevékenység.

X_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Jászberényi - Gitár u.

4. kép: Gitár utca felől3. kép: Jászberényi út felől

2. kép: Jászberényi út felől1. kép: Indóház utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület országos vízminőség-védelmi övezet - nyílt karsztos terület.

Magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., Az Önkormányzat Kerületi Városrendezési és

Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Gitár utcában a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Jászberényi úti csatorna a Maglódi úti egyesített

főgyűjtőcsatornára köt rá. A tervezett tehermentesítő csatorna nyomvonala a Maglódi út mentén ismert. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A gázellátás nagy-középnyomáson történik. 

Jelentősebb növényzet nem található. A Jászberényi és Maglódi úton zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett. 

A terület a Jászberényi útról, a Maglódi útról (főutak), valamint a Gitár

utcából és ai Indóház utcából (kiszolgáló utak) érhető el. A közösségi

közlekedési ellátását a 28-as és 37-es villamos és az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A tervezett közlekedési fejlesztések közül a

területet a Körvasút menti körút (főút) kiépítése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Jászberényi - Gitár u.

X_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_14

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MÁV VGSz

-

-

121014

4

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya Óhegy, Gyárdűlő és Kúttú városrészei

határán terül el, a terület nagy részét a Kőér u. és a vasútvonalak

határolják, amihez a vágányok menti terület kapcsolódik. 

Itt működik a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft., a

Kőér u. másik oldalán kereskedelmi tevékenység folyik. 

20088,67

5021

121014

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Kőér utca északi oldal

1. kép: Kőér utca déli oldal



TSZT 2015 KIVONAT:

MÁV VGSz

X_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Kőér utcában ivóvíz főnyomóvezeték, a Száva utcában ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték egyaránt

érinti. A szomszédos utcákban egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A területet középfeszültségű

kábelhálózat határolja és keresztezi. A Vaspálya-Szlávy utca nyomvonalon nagy-középnyomású gázvezeték

létesült.

Jelentősebb növényzet a 38364/1 és 38307 hrsz telken található. A korábbi szénhidrogén szennyezést a 38303/17

hrsz telken felszámolták. A vasútvonal mentén zajterhelési határérték túllépés van.

A terület a Bihari utcából (főút), a Kőér utcából (gyűjtőút), valamint

kiszolgáló utakról érhető el. A Ferihegyi repülőtérre vezető úttal és a

Sibrik Miklós úttal a területnek nincs kapcsolata. A közösségi

közlekedési ellátását az M3 metró, a 100a Budapest-Szolnok vasút, a 3-

as villamos és az autóbusz-hálózat biztosítja. A tervezett közlekedési

fejlesztések közül a területet a Körvasút menti körút (főút) kiépítése

érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

KöK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

29/1999. (X. 5.) ök. Rend. És 22/2013. (V. 22.) ök. Rendeletete.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Közlekedési

Zöldfelületi érték nem található. A területre (38303/17 hrsz-ú és 38307 hrsz-ú telek) ráfed a Richter Gedeon

Vegyészeti Gyár Nyrt. külső veszélyességi zónája. Az épületek műemléki védelem alatt állnak. Magassági

korlátozás nem érinti a területet.

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

74991,36

-

165276

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

165276

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gyömrői út - Sibrik Miklós utca -

Vaspálya utca - Vasgyár utca által határolt klasszikus barnamezős

terület.

A nagyszámú épület egy részében kereskedelmi, szolgáltató

vállalkozások működnek.

X_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyömrői - Sibrik- Vaspálya u.

100%

4. kép: Vaspálya utca felől3. kép: Vasgyár utca felől

2. kép: Gyömrői út felől1. kép: Gyömrői út felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi és magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2005. (VII. 8.) ök. Rend., Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a

Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár utca

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Tervének jóváhagyásáról Egységes szerkezetben.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Gyömrői út és a Vasgyár utca mentén iparivíz főnyomóvezeték épült ki. A területet egyesített rendszerű

csatornahálózat határolja. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A nagy-

középnyomású gázhálózat a Sibrik M. út mentén közelíti meg. A területet magasvezetésű gőzvezeték érinti.

Jelentősebb növényzet a 42274/2 hrsz telken található. A 42263 hrsz telek a korábbi területhasználat miatt

potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A vasútvonal mentén zajterhelési határérték túllépés van.

A terület a Gyömrői útról és a Sibrik Miklós útról (főutak), valamint a

Vaspálya utca és a Vasgyár utca irányából (kiszolgálóutak) érhető el.

A közösségi közlekedési ellátását az M3 metróvonal, a 100a Budapest-

Cegléd-Szolnok vasútvonal és az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gyömrői - Sibrik- Vaspálya u.

X_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyömrői út - Ferihegyi út

-

-

55104

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Újhegyi út - Gyömrői út - Ferihegyi

repülőtérre vezető út - Vaspálya utca által határolt terület. 

A Ferihegyi repülőtérre vezető út és a Gyömrői út

kereszteződésénél lévő háromszög alakú munkahelyi

területfelhasználását különböző gyártó és kereskedelmi cégek,

autószervíz, iroda funkció képezi, melyek a két telken területeket,

épületeket bérelnek.

12150,88

-

55104

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület épületállománya

1. kép: Légifelvétel a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Gyömrői út - Ferihegyi út

X_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Gyömrői út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, az Újhegyi út mentén ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték

határolja. A csatornahálózat egyesített rendszerben kiépült. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű

kábelhálózat biztosítja. A Gyömrői úton nagyfeszültségű földkábel található. A területet az Újhegyi út felől

magasvezetésű gőzvezeték érinti.

Jelentősebb növényzet nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A Gyömrői út és a Budapest - Szolnok vasútvonal mentén zajterhelési határérték túllépés van.

A terület a Gyömrői útról (főút) és az Újhegyi útról (kiszolgálóút) érhető

el. A Ferihegyi repülőtérre vezető úttal a területnek nincs kapcsolata,

a Vaspálya utca érintett szakasza kiépítetlen. A közösségi közlekedési

ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A területet délről határoló

vasútvonal az érdemi kiszolgálásban nem vesz részt. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Vársrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi és magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0
-

12074

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
-

12074

-

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gergely utca - Újhegyi út - Gyömrői
út által határolt használaton kívüli terület.
A telek parkosított és beépítetlen. Közvetlen szomszédságában áll
a Rózsaliget lakópark, mely 136 lakása 2000 óta 5 ütemben épült. A
terület jelenleg intézményi fejlesztési terület, az eladó ingatlanon
közösségi intézmény, iroda, vendéglátó épület és kereskedelmi
épület elhelyezhető a hatályos kerületi építési szabályzat alapján.
A területtől délre és nyugatra kereskedelmi létesítmények és
wellness sportközpont található.

X_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gergely - Újhegyi -Gyömrői út

100%

4. kép: A Gergely utca felől3. kép: A Gyömrői út felől

1. kép: Légifelvétel a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi és magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (III. 27.) ök. Rend., Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Gergely
utca- Tavas utca - Bányató utca- Újhegyi út - Gyömrői út - Gyömrői út által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték határolja. Az Újhegyi és Gyömrői út mentén egyesített
főgyűjtőcsatorna létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. Az Újhegyi út-
Gergely utca vonalon távfűtési gerincvezeték található. A területet az Újhegyi út felől mélyvezetésű gőzvezeték
érinti.
A terület gyepszintű vegetációval borított, akácból és nyárfákból álló fasorokkal. A Gyömrői út és az Újhegyi út
mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható. 

A terület a Gyömrői útról (főút), valamint az Újhegyi útról és a Gergely
utcából (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátását
az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett
fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gergely - Újhegyi -Gyömrői út

X_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

18350,642

-

107927

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

107927

10

#HIÁNYZIK

Kőbánya Újhegy városrészében az Újhegyi út - Bányató u. - Hangár

u. - Gyömrői út által határolt terület. 

Túlnyomórészt közlekedéssel kapcsolatos létesítmények vannak a

területen. A városszerkezeti pozíció és az infrastrukturális adottságai

alapján a terület továbbra is gazdasági területként funkcionálna a

jelenlegi fejlesztési elképzeléseknek megfelelően. A terület jelenleg

erősen alulhasznosított, a 11 hektáros tömbben mindössze 1,8

hektár a beépített terület. A Gyömrői út és a szomszédos utcái által

a terület megközelíthetősége és feltárása megfelelő.

X_18

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Újhegyi - Bányató - Gyömrői út

100%

3. kép: Északnyugatról2. kép: Délkeletről

1. kép: Légifelvétel a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi és magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Gyömrői út-Hangár u. vonalon ivóvíz, az Újhegyi út mentén iparivíz főnyomóvezeték határolja.

Egyesített főgyűjtőcsatorna létesült az Újhegyi úton, melyre a Gyömrői úti csatorna köt rá. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. A területet magas- és mélyvezetésű gőzvezeték

érinti. 

Jelentősebb növényzet nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A Gyömrői út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a Gyömrői útról (főút), valamint a Hangár utcából, a

Bányató utcából és az Újhegyi útról (kiszolgálóutak) érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Újhegyi - Bányató - Gyömrői út

X_18"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

877,64

-

17951

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

10401

7550

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Harmat utca – Újhegyi út – Bányató

utca – Tavas utca által határolt klasszikus barnamezős terület.

A terület jelenleg alulhasznosított és használaton kívüli. A délkeleti

telekhatáron álló épület jó állapotú, felújított irodaépület. A terület

jelentős változással érintett, intézményi terület. A kialakítható

funkciók között szerepel a közösségi intézmény, az iroda, a

kereskedelmi és szolgáltó épület, a vendéglátás, a sport és a

lakóépület egyaránt. A terület délnyugati szomszédségéban a

kerület fontos rekreációs területe, az újhegyi bányató és parkja

található.

X_19

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tavas - Harmat - Újhegyi út

3. kép: Irodaépület2. kép: A terület

1. kép: Légifelvétel



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2003. (III. 20.) ök.rend, Budapest X., Harmat utca – Újhegyi út – Bányató

utca – Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Tavas utca mentén ivóvíz, az Újhegyi út mentén iparivíz főnyomóvezeték határolja. Az Újhegyi úton

egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A Tavas utcában nagyfeszültségű távvezeték, az Újhegyi utcában

középfeszültségű kábel és nagyfeszültségű földkábel található. A gázellátás kisnyomáson történik. A terület

távhővel ellátott.

Jelentősebb növényzet a 42365/6 hrsz telken található. Az Újhegyi út mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület az Újhegyi útról, a Tavas utcáról és a Harmat utcáról (mind

kiszolgálóút) érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tavas - Harmat - Újhegyi út

X_19"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

1133,349

-

12764

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

12764

-

3

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Tavas utca - Mádi utca - Újhegyi út

által határolt használaton kívüli terület.

A terület jelenleg használaton kívüli, üres. Ideiglenes

hasznosításként parkolásra használják egy részét. A tömb belső

területei jellemzően lakó funkciót látnak el. A terület jelentős

változással érintett, lakóterületi fejlesztési területként kijelölt. A

jellemzően kisvárosias területen a lakóépületek mellett

elhelyezhetők intézmények, irodák és kereskedelmi-szolgáltató

egységek.

X_20

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tavas - Mádi - Újhegyi út

100%

3. kép: Északról a terület2. kép: Délről a terület

1. kép: Légifelvétel



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2005. (II. 25.) ök. Rend., a Budapest X. kerület, Mádi utca - Újhegyi út -

Harmat utca - Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Harmat és Tavas utca mentén ivóvíz, az Újhegyi út mentén iparivíz főnyomóvezeték létesült. Az Újhegyi úton

egyesített főgyűjtőcsatorna, a Tavas utcában nagyfeszültségű távvezeték, az Újhegyi utcában középfeszültségű

kábel és nagyfeszültségű földkábel található. A gázellátás kisnyomáson történik. 

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. környezetvédelmi probléma nem érinti a telkeket.

A terület az Újhegyi útról, a Harmat utcáról, a Tavas utcáról és a Mádi

utcáról (mind kiszolgálóút) érhető el. A közösségi közlekedési ellátását

az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tavas - Mádi - Újhegyi út

X_20"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_21

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gumigyár u. - Serpenyő u.

7351

84034

64030

36

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gumigyár utca - Serpenyő utca

menti klasszikus barnamezős terület.

A terület Kőbánya fejlődő ipari parkja a kerület határán. Elsősorban

gépkocsival és gumigyártással kapcsolatos telephelyek találhatók

itt. A 15 hektáros terület egyrésze használaton kívüli, egyrésze

alulhasznosított, jelentős területi tartalékokkal rendelekezik. Az

épületállomány és a telephelyek mennyisége tovább bővíthető. Az

északi területrészek a távlatban intézményi, a déli tömb továbbra is

gazdasági hasznosítású célterület.

12318,34875

-

153251

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: Épületállomány

1. kép: Légifelvétel a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Gumigyár u. - Serpenyő u.

X_21"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Harmat, a Hangár utca, és a Felsőcsatári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja.

Főgyűjtőcsatorna a Maglódi úton épült ki egyesített rendszerben. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű

hálózatról történik. A területet nagyfeszültségű távvezeték keresztezi, továbbá nagynoymású gázvezeték

határolja.

A 42559 hrsz telek teljes egészében erdősült terület. A Felsőcsatári út mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület a Felsőcsatári útról (főút), valamint a Hangár utca, a Harmat

utca, Újghegyi út és a Maglódi út irányából kiszolgálóutakon érhető

el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

43/2005. (IX. 16.) ök.rend, A Budapest X. ker., Korall utca- Korányi Frigyes

utca- MagJódi útFelsőcsatári út- Hangár utca - Harmat utca - Ökrös utca

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Tervének jóváhagyásáról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  területVi-2

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér középső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

35037,207

-

226408

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

226408

12

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Akna utca - Maglódi út menti

alulhasznosított klasszikus barnamezős terület.

A volt téglagyár területére különféle üzemek települtek és itt

működik a kőbányai bazár is. A korábbi hasznosítás miatt a terület

jelentős része beépítetlen. A 22 hektáros terület

talajszennyezettségéről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A

terület a jövőben is gazdasági hasznosítású a jelenlegi fejlesztési

szándékoknak megfelelően.

X_22

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Akna u. - Maglódi út

100%

3. kép: Maglódi út felől2. kép: Akna utca felől

1. kép: Légifelvétel



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér középső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Maglódi úton létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Az Akna utcában egyesített csatorna

határolja. A Maglódi úton a tervezett terhermentesítő csatorna nyomvonala ismert. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű hálózatról biztosított. A gázellátás nagy-középnyomáson történik.

Jelentősebb növényzet nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A Maglódi út, Sírkert u., Kozma u. mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a főúthálózati besorolású Maglódi út és a kiszolgálóút

besorolású Akna, Gránátos és Venyige utcák felöl közelíthető meg. A

Maglódi út - Sírkert utca - Kozma utca vonalán közlekedő villamos

viszonylatok biztosítják a terület kötöttpályás közösségi kiszolgálását.

Távlati közlekedési fejlesztés közvetlenül nem érinti a területet, de a

közeli Körvasút menti körút kedvezőbb elérhetőséget biztosítana a

térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Akna u. - Maglódi út

X_22"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_23

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Globus Konzervgyár

-

78780

-

1

#HIÁNYZIK

A Maglódi úton, a Kocka utca és a Kada utca között áll Kőbánya

egyik legjelentősebb ipari emléke, amelyben egészen 2009-ig a

Globus Konzervgyár húskészítmény- és ételízesítő-gyártó részlege

működött. Az épületegyüttes eredetileg sörgyárnak épült – az

üzemek egyesítése után ez volt az ún. V. telephely. A konzervgyár a

telephely nyugati felét foglalta el, de csarnokainak többsége ma

már üresen áll, csak a Maglódi úti porta melletti irodaépületben

folyik tevékenység. A sörgyári kezelésben maradt keleti részt már a

’90-es években eladták, azóta üresen romladozik. A tömb Sörgyár

utcai szélén leválasztott kis telkeken – eredetileg a dolgozók

számára épített – lakóházak állnak. A Maglódi úti sarkon álló ház

eredetileg a sörgyár tulajdonosainak lakóháza volt, ma

önkormányzati bérlakások vannak benne.

25844,65

4312

78780

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Épületcsoport 2. kép: Épületrészlet

3. kép: Maglódi úti front



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt Globus Konzervgyár

X_23"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Kada utcában létesült. A területet egyesített főgyűjtőcsatorna határolja körbe. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról biztosított. A gázellátás kisnyomáson történik.

Jelentősebb növényzet nem található. A Maglódi út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a főúthálózati besorolású Maglódi út és a kiszolgálóút

besorolású Kocka, Sörgyár és Kada utcák felöl közelíthető meg. A

Maglódi út - Sírkert utca - Kozma utca vonalán közlekedő villamos

viszonylatok biztosítják a terület kötöttpályás közösségi kiszolgálását.

Távlati közlekedési fejlesztés közvetlenül nem érinti a területet, de a

közeli Körvasút menti körút kedvezőbb elérhetőséget biztosítana a

térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Az egykori Kőbányai Sörgyár 5. sz. telepe a 69_2013.(IX.18.) Föv.Kgy. rendelet szerint helyi védelem alatt áll.

Zöldfelületi érték nem található. A telek alábányászott és karsztos terület. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

5219,28

-

20628

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

20628

1

#HIÁNYZIK

Kőbánya Felsőrákos városrészében a Fehér út és a Terebesi u.

sarkától keletre eső alulhasznosított telek. 

Az elhanyagolt, romos területen egy előregyártott vasbeton

szerkezetű csarnok és több kisebb, egyszintes melléképület

található. Az udvar nagy része lebetonozott felületű, fák főleg a

telekhatár mentén fordulnak elő. A telek egy részét illegális

hulladéklerakónak használják, a melléképületekben hajléktalanok

élnek. A területtől keletre található az elhagyott ÉPFA sportpálya,

azon túl pedig a Terebesi-erdő, ahol ötvenfős hajléktalanközösség

él kunyhókban. A telek értékét a kiváló megközelíthetőség és az

erdő mint potenciális rekreációra alkalmas terület jelenti.

X_24

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Terebesi u.

100%

4. kép: 3-as villamos3. kép: ÉFPA pálya

2. kép: Lebetonozott udvar1. kép: Vasbeton csarnok



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Tp

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

39/2001. (IX. 18.) ök. Rend., Budapest X., Fehér út - Gyakorló u - Keresztúri út -

MÁV terület által határolt terület kerületi Építési Szabályzatának és

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.

Tematikus  intézménypark

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a területhez legközelebb a Fehér út mentén létesült. A Fehér út-Terebesi u. sarkán

szennyvízátemelő telep található. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról biztosított. A terület déli

oldalát nagynyomású gázvezeték határolja.

Jelentősebb növényzet a Terebesi utca mentén található. Potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A Fehér út és

a Budapest - Hatvan vasútvonalon zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület az Éles saroknál található, a főúthálózati besorolású Fehér út

és a kiszolgálóút besorolású Terebesi utca felöl közelíthető meg. A

kötöttpályás kapcsolatot a Fehér úton közlekedő villamos

viszonylatok biztosítják. Távlati fejlesztést a 31. sz. főút bevezető

szakaszának és az Éles sarok csomópontjának átépítése jelenti, amely

keretében a Budapest-Hatvan vasútvonal Kőbánya felső

vasútállomása az Éles sarok vonalába lenne áthelyezve.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Terebesi u.

X_24"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_25

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kada u. - Sörgyár u.

-

-

55485

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Kada utca - Sörgyár utca menti

alulhasznosított terület.

A Kada utca és a Bodza utca közötti telektömb a Maglódi út menti

gazdasági-termelő területsáv utolsó eleme. Itt sohasem működött

gyár: a korábban beépítetlen terület évtizedeken át a Ganz-

Mávag raktártelepe volt kisebb műhelyekkel és raktárcsarnokokkal.

Az utóbbi rendszerváltás után fokozatosan felaprózódott területen

számos résztulajdonos és bérlő osztozik. A tömb középső része üres,

a peremén található épületekben szerszám-nagykereskedés,

bútorüzem és -raktár, autószerelő műhely, nyomda, utazási iroda

stb. található. A telektömbbe ékelődő zárványtelkeken jórészt rossz

állagú lakóházak találhatók.

14415,6

-

55485

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Maglódi út3. kép: Bútorműhely

2. kép: Sörgyár utca1. kép: Földszintes lakóházak



TSZT 2015 KIVONAT:

Kada u. - Sörgyár u.

X_25"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Kada utcában létesült. A területet egyesített főgyűjtőcsatorna határolja körbe. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról biztosított. A Sörgyár utcában nagy-középnyomású

gázvezeték található. A gázellátás kisnyomáson történik.

Jelentősebb növényzet nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A Maglódi út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a főúthálózati besorolású Maglódi út és a kiszolgálóút

besorolású Bodza, Sörgyár és Kada utcák felöl közelíthető meg. A

Maglódi út - Sírkert utca - Kozma utca vonalán közlekedő villamos

viszonylatok biztosítják a terület kötöttpályás közösségi kiszolgálását.

Távlati közlekedési fejlesztés közvetlenül nem érinti a területet, de a

közeli Körvasút menti körút Kőér utca menti szakasza kedvezőbb

elérhetőséget biztosítana a térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

970,614

-

35725

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

14727

20998

2

#HIÁNYZIK

Kőbánya Keresztúri-dűlő városrészében a Sírkert u. - Újhegyi út -

Maglódi út által határolt háromszögű terület a keleti és déli rész

kivételével. 

A rákoskeresztúri Újköztemető és az újhegyi Kisfogház közelsége

határozza meg a terület arculatát. A Sírkert utca mentén sírköves,

műköves vállalkozók bérlik a telekcsoport kerületi tulajdonú

részének épületeit. Az utcaképet a kiállított sírkövek, a leromlott,

főleg földszintes épületállomány és az előregyártott kerítéselemek

határozzák meg. A Maglódi út felőli sarkon található a volt

Fegyőrök-futballpálya, amely a büntetés-végrehajtási lakótelep

rekreációs igényeit szolgálta ki. A terjeszkedő köztemető jelenti a

terület legnagyobb potenciálját.

X_26

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Sírkert u. - Újhegyi út

4. kép: Börtön - Újhegyi út3. kép: Sírköves vállalkozások

2. kép: Fegyőrök-pálya1. kép: A focipálya kerítése



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér középső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök.rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Sírkert út mentén ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték, az Újhegyi út mentén iparivíz főnyomóvezeték

határolja. A Maglódi úton egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű

hálózatról biztosított. A gázellátás nagy-középnyomáson történik.

Jelentősebb növényzet a 42513/4 hrsz telek hátsó részén és az Újhegyi út menti sávban található. A Maglódi út, a

Sírkert út és az Újhegyi út mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a főúthálózati besorolású Sírkert utca és a kiszolgálóút

besorolású Újhegyi út felöl közelíthető meg. A Maglódi út - Sírkert utca

- Kozma utca vonalán közlekedő villamos viszonylatok biztosítják a

terület kötöttpályás közösségi kiszolgálását. Távlati közlekedési

fejlesztés nem érinti a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Sírkert u. - Újhegyi út

X_26"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

265,623

-

12797

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

12797

5

#HIÁNYZIK

Kőbánya Újhegy városrészében a Maglódi út - Kovakő u. - Korall u. -

Zsombék u. által határolt terület a keleti és déli rész kivételével. 

A terület Zsombék utca felőli részén az Újhegyi lakótelep garázssora

található. A telek kerületi tulajdonban van, mögötte feltáró út

került kiszabályozásra. A Maglódi útról elérhető ingatlanokon

virágkertészet és –kereskedés, fatelep és két üres telek található. A

tömb déli részén, a Maglódi út 125. alatti telken karmelita kolostor,

majd büntetés-végrehajtási intézet működött, később a

Nemzetbiztonsági Hivatal használta. Az életveszélyes épületet 2015

áprilisában bontották le.

X_27

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Zsombék u. - Maglódi út

100%

3. kép: Fatelep, háttérben az azóta lebontott kolostor

2. kép: Virágüzlet1. kép: Lakótelepi garázsok



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér középső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

(Gksz-1)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2003. (XI. 20.) ök.rend., A Budapest X., Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú

közterület - Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/176 hrsz.-ú

ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

keretövezet átsorolásról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Maglódi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja, továbbá iparivíz főnyomóvezeték keresztezi. A

Takarék u. felől egyesített csatorna keresztezi. A területet nagyfeszültségű távvezetékek érinti, illetve földkábel

halad a Zsombék utcával párhuzamosan. A gázellátás kisnyomáson történik

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. A Maglódi út mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület a főúthálózati besorolású Maglódi út és a kiszolgálóút

besorolású Zsombék utca felöl közelíthető meg. A Maglódi út

vonalán közlekedő villamos viszonylatok biztosítják a terület

kötöttpályás közösségi kiszolgálását. Távlati közvetlen közlekedési

fejlesztés nem érinti a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Zsombék u. - Maglódi út

X_27"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_28

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gergely utca

-

26272

-

1

#HIÁNYZIK

Kőbánya Óhegy városrészében a Noszlopy u. – Gergely-bánya -

Sibrik Miklós út - Gergely u. által határolt tömb középső része.

A volt agyagbányától délnyugatra található telek a Magnezit

Téglagyár északi, tűzálló téglát gyártó egysége volt. Egy

betonacélgyár kivételével a terület használaton kívüli. Az egykori

főépület rossz állapotban van, a teteje omladozik. A telektől

északra egy új építésű lakópark, délre kereskedelmi funkciók

találhatóak. A Gergely-bánya kitermelt kráterét kommunális

hulladékkal töltötték fel, jelenleg parkként funkcionál,

rehabilitációra és kármentesítésre várva.

5507,64

-

26272

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A Gergely-bánya felől

2. kép: Egykori téglagyár

1. kép: Légifotó, háttérben az Újhegyi ltp.



TSZT 2015 KIVONAT:

Gergely utca

X_28"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Gergely u. mentén létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű

kábelhálózatról történik. A Gergely u. mentén nagy-középnyomású gázvezeték épült ki.

A telek északnyugati része igényesen kialakított díszkert. Egyéb növényzet Gergely u.mellett telekrészén

található. A Gergely u. mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a kiszolgálóút besorolású Gergely utca felöl közelíthető meg.

Legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Sibrik Miklós út adja. A

közösségi közlekedés kiszolgálását a Gergely utca autóbusz járata

jelenti. Távlati közlekedési fejlesztés nem érinti közvetlenül a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2008. (VI. 20.) ök.rend., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Önkormányzat rendelete a Budapest, X. kerület Gergely utca-Sibrik Miklós

út-Harmat utca-Csombor utca-Noszlopy utca által határolt terület Kerületi

Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

10113,98

-

19011

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

19011

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Szlávy utca - Gergely utca - Alkér

utca - Cserkesz utca által határolt klasszikus barnamezős terület.

Szlávy utca - Gergely utca - Alkér utca - Cserkesz utca által határolt 

tömb felét kitevő telken kisebb cégek bérelnek területeket,

épületeteket. Ezért a terület zöme gyártó tevékenységet

(lapszabászat, szénkefe gyártás) tartalmazó munkahelyi terület.

Lakóteleknyi területen pl. öntöde működik. A Szlávy utca – Cserkesz

utca sarkán vendéglátó funkció található. A beékelődő

lakótelkeken régi építésű lakóházak állnak. 

X_29

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szlávy - Gergely - Alkér utca

100%

4. kép: Alulhasznosított csarnok3. kép: Földszintes ipari épület

2. kép: Beékelődő lakóépületek1. kép: Szénkefegyár



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A telekre ráfed a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. külső

veszélyességi zónája. A telket lefedi az országos vízminőség-védelmi övezet - nyílt karsztos terület. Magassági

korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök.rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Gergely u. mentén létesült. A területet egyesített főgyűjtőcsatorna érinti a Gergely, a

Cserkesz és az Alkér utcákban. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A

Szlávy u. felől a területet nagy-középnyomású gázvezeték érinti. A gázellátás kisnyomáson biztosított.

Jelentősebb növényzet, zöldfelületi érték nem található. A Gyömrői út mentén zajterhelési határérték túllépés

tapasztalható.

A terület a kiszolgálóút besorolású Cserkesz, Szlávy, Alkér és Gergely

utcák felöl közelíthető meg. Legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a

Gyömrői út adja. A közösségi közlekedés kiszolgálását a Gergely utca

autóbusz járata jelenti. Távlati közlekedési fejlesztés nem érinti

közvetlenül a területet, de a közeli Körvasút menti körút Kőér utca

menti szakasza kedvezőbb elérhetőséget biztosítana a térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Szlávy - Gergely - Alkér utca

X_29"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

265,623

-

12797

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

30313

46312

5

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

X_30

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Lampart Vegyipari Gépgyár

Budapest X. kerület, Kőbánya, Óhegy városrészén belül a Vaspálya

- Kőér - Cserkesz - Lámpagyár utcák által határolt tömbjének déli

részén található az öt telekből álló klasszikus barnamezős terület. Az

1883 decemberében alakult a Testory féle Fém és Lámpaárugyár

Rt, amely a 20. század elejére már 800 alkalmazottat foglalkoztató

nagyüzemmé nőt. 1933-ban került bejegyzésre a Lampart

márkanév. A gyár fegyver és egyéb öntvények termelésével

bővült. A Lampart Vegyipari Gépgyárról mint önálló egységről 1981-

től beszélhetünk. A XXI. század elejére már csak 135 fő alkalmazott,

azonban a nagy múltú gyártásban továbbra is megmaradtak a

vegy- gyógyszer- és az élelmiszeripar számára gyártott gépek és

berendezések. Jelenleg a gyár területen mindössze az

adminisztratív és szerviz funkciók maradt, míg maga a gyártás

kitelepült. Az erősen leromlott épített környezet fejlesztése

intézményi és irodai funkciók bővítése révén valósulhatna meg.

100%

Kőér utcáról 

nézve a terület

A gyár egyik 

főépületének 

homlokzata 

napjainkban



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos. Magassági korlátozással érintett: III.

párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

44/2005. (IX. 16.) ök.rend., a a Budapest X. kerület, Kelemen utca - Gergely

utca - Kőér utca - Cserkesz utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

keretövezet átsorolásról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Kőér és a Gergely u. mentén a területet ivóvíz, a Vaspálya u. mentén iparivíz főnyomóvezeték határolja. A

Gergely utcában egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű

kábelhálózatról történik. A gázellátás kisnyomáson biztosított.

Jelentős zöldfelület nem található. A tényfeltárás (2013) szénhidrogén (TPH), benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, réz,

cink, nikkel, ólom talaj-és talajvízszennyezést talált a 41729/1 hrsz telken. 

A terület legjelentősebb kapcsolatait a főút besorolású Vaspálya

utca és a gyűjtőút besorolású Kőér utca jelenti. A közösségi

közlekedés kiszolgálását a Gergely utca és Vaspálya utca autóbusz

viszonylatai biztosítják. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút Kőér

utca menti szakasza jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lampart Vegyipari Gépgyár

X_30"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

7856

2023

14879

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

14879

1

#HIÁNYZIK

X_31

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Asztalosüzem

Budapest X. kerület, Kőbánya, Óhegy városrészében az Ihász -

Gergely - Bolgár - Cserkesz utcák által határolt tömbjében

található klasszikus barnamezős terület.

A fejleszthető terület a teljes tömb több mint felét teszi ki. A terület

már 1920-as évektől kezdődően ipari tevékenységek szinthelye volt.

Az Ihász utcáról megközelíthető az egykori Sorg Antal Rt

asztalosüzeme és telephelye, amely funkciójában az elmúlt 100

évben kis mértékben változott. A telken jelenleg is működik

asztalosárugyár, azonban más jellegű tevékenységek is települtek

ide: az egyik legjelentősebb a hidraulikai eszközökkel foglalkozó

Hidra kft. A lakókörnyezetben zárványszerűen megmaradt ipari

funkció fejlesztése a terület fejledősének elengedhetetlen feltétele.

2015-ben a Kerületi Önkormányzat a területet védetté

nyilvánította, az Ihász utcai zártsorú téglaarchitektúrás homlokzata,

egyedi utcaképet alkot, kuriózumnak számít az Oetl féle

munkagép az épület alagsorában, amely 1864-ből származik.

100%

A Cserkesz utca - Ihász utca 

kereszteződéséből az üzem. 

A védett asztalosüzem 

homlokzata



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi érték nem található. A terület karsztos. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.

(I. 21.) ök. Rend., A Budapest X. kerület, - Óhegy: Román utca - Kápolna utca -

Kápolna tér - Óhegy utca - Kőér utca - Gergely utca - Kelemen utca - Cserkesz utca -

Lámpagyár utca - Vaspálya utca - által határolt rehabilitációs terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Rehabilitációs Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Gergely utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A gázellátás kisnyomáson biztosított.

Jelentős zöldfelület nem található. A Gergely utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület a kiszolgálóút besorolású Cserkesz, Ihász és Gergely utcák

felöl közelíthető meg. A közösségi közlekedés kiszolgálását a Gergely

utca autóbusz járata jelenti. Távlati közlekedési fejlesztés nem érinti

közvetlenül a területet, de a közeli Körvasút menti körút Kőér utca

menti szakasza, illetve a Mázsa tér átépítése kedvezőbb

elérhetőséget biztosítana.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Asztalosüzem

X_31"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

0

-

16000

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

16000

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Maláta utca - Mádi utca menti

alulhasznosított klasszikus barnamezős terület.

A Nyitra utca és a 144. utca között, a Mádi utcától északra húzódó

telektömb igen vegyes képet mutat. 

A terület alulhasznosított, és elhanyagolt, néhány raktározási célú

telephely működik csupán a Mádi utca mentén. 

X_32

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Maláta utca - Mádi utca

100%

1. kép: Légifotó a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos és alápincézett. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök.rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Harmat utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A villamosenergia-ellátás a kiépített

középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Jelentős zöldfelület nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A területet a kiszolgálóút besorolású Mádi és Maláta utcák felöl

közelíthető meg. A közösségi közlekedés kiszolgálását a Harmat utca

autóbusz járatai biztosítják. Távlati közlekedési fejlesztés nem érinti

közvetlenül a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Maláta utca - Mádi utca

X_32"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

7232

-

33224

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

33224

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, 

A Nyitra utca és a 144. utca között, a Harmat utcától északra

húzódó telektömb igen vegyes képet mutat. A terület

alulhasznosított, és elhanyagolt, néhány raktározási célú telephely

működik, így a volt PEMÜ-telepen kínai ruházati cégek.

X_33

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt PEMÜ telephely

100%

1. kép: Légifotó a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos és alápincézett. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Harmat utcában ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A villamosenergia-ellátás a kiépített

középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A Harmat utcában

távfűtési gerincvezeték létesült, a tervezett távhő gerincvezeték nyomvonala érinti a területet. 

Jelentős zöldfelület a Harmat utca mellett található.

A terület a kiszolgálóút besorolású Harmat utca felöl közelíthető meg.

A közösségi közlekedés kiszolgálását autóbusz járatok jelentik. Távlati

közlekedési fejlesztés nem érinti közvetlenül a területet, de a közeli

Körvasút menti körút Kőér utca menti szakasza kedvezőbb

elérhetőséget biztosítana.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt PEMÜ telephely

X_33"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

3579,80355

-

83035

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

53789

29246

12

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya. A terület a kerület központi részén

helyezkedik el, a Harmat - Bebek - Bánya és Előd utcák által

határolt területen.

A volt bányaudvar raktározásra és a szomszédos lakótelep

lakásaihoz tartozó gépkocsitárolók elhelyezésére szolgál. A

bányászat miatt jelentős szintkülönbség alakult ki a területen. A

beépítetlen terület jelentős része természetes úton beerdősült. 

X_34

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Előd utca

100%

1. kép: Légifotó a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos és alápincézett. A terület országos vízminőség-

védelmi övezet - nyílt karsztos terület. Magassági korláztozással érintett: III. párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Vt-H

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

61/2005. (XII.21.) ök. Rend., a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma út - Előd

utca - Bebek utca - Harmat utca - Ihász utca - Kápolna tér - Kápolna utca -

Halom utca - Ászok utca - Bánya utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének, valamint keretövezet

korrekciójának jóváhagyásáról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet az Előd utca mentén érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A területet nyugati oldalán egyesített

csatornahálózat érinti. A villamosenergia-ellátás a kiépített középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A terület

gázellátása kisnyomáson történik. A terület nyugati része távhővel ellátott.

A terület északnyugati kétharmadában vegyes összetételű faállomány található, a tele fennmaradó része

gyepszintű vegetációval borított.

A terület legfontosabb kapcsolatait a főút besorolású Kőrösi Csoma

Sándor út és a Harmat utca, mint kiszolgálóút jelenti. A közösségi

közlekedés kiszolgálását a Kőrösi Csoma Sándor út villamos

viszonylatai, illetve a Harmat utca autóbusz járatai jelentik. Távlati

közlekedési fejlesztés nem érinti közvetlenül a területet, de a közeli

Körvasút menti körút Kőér utca menti szakasza kedvezőbb

elérhetőséget biztosítana a térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Előd utca

X_34"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_35

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kozma u. - Venyige u.

904

-

261591

15

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Venyige utca - Kozma utca - Sírkert

utca által határolt klasszikus barnamezős alulhasznosított területe.

A terület Kőbánya Téglagyárdűlő nevű részén helyezkedik el, a

kerületi temető szomszédságában. A XX. század első évtizedeiben

itt volt a fővárosi szőlő-szaporító, majd a terület északi része a

szomszédos téglagyár agyagbányájaként működött. A gödröt a

XX. század 2. felében hulladékkal töltötték fel. A Kozma utca

mentén sírkőkészítők telephelyei működnek, távolabb változatos

kisüzemi és logisztikai tevékenység folyik. 

39793,9359

-

261591

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: Légifotó a területről



TSZT 2015 KIVONAT:

Kozma u. - Venyige u.

X_35"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kozma úton érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A Sírkert út mentén ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték

létesült. A Kozma úton továbbá egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna található. A területet középfeszültségű

kábelhálózat határolja, illetve nagyfeszültségű távvezeték keresztezi. Gázellátása nagy-középnyomáson történik.

Jelentősebb faállomány a 42518/16, 42518/17 és a 42518/41 hrsz telkeken található. A korábbi területhasználat

miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A Kozma utca zajszintje határérték feletti.

A terület a főúthálózati besorolású Kozma utca és a kiszolgálóút

besorolású Venyige utca felöl közelíthető meg. A Maglódi út - Kozma

utca vonalán közlekedő villamos viszonylatok biztosítják a terület

kötöttpályás közösségi kiszolgálását. Távlati közvetlen közlekedési

fejlesztés nem érinti a területet, de a Kozma utca és a Kerepesi út

összekötését jelentő tervezett főút kedvezőbb elérhetőséget

biztosítana a térségnek.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi és épített érték nem található. A területet lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér középső zajgátló

védőövezete. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

12812,24
-

26460

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
-

-

26460

1

#HIÁNYZIK

Kőbánya Népliget városrészében a Zách u. - Hős u. - Pongrác út –
ipari vasút által határolt terület.

Az egykori honvédségi területen korábban és ma is logisztikai
tevékenység folyik. Az idők folyamán nélkülözhetővé vált
területeket, melyek szerkezetileg nem kapcsolódtak a szomszédos
laktanya területéhez, bérbe adták, és az ott folyó tevékenységet
továbbörökítették a jelenlegi bérlőkre. Az asztalosipari
tevékenységet folytató cégek jelenleg is teljesítenek
megrendeléseket a Honvédségnek. 

X_36

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Honvédségi logisztikai terület

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozás nem
érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (V. 22.) ök. Rend., a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Pongrác úton érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A Hős és a Zách utcában főgyűjtőcsatorna épült ki
egyesített rendszerben. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A terület
gázellátása kisnyomáson történik. 
Jelentős zöldfelület nem található. A Hős utca és a Pongrác út zajszintje határérték feletti.

A terület keletről a gyűjtőút besorolású Pongrác út felöl, északról a
Hős utca, nyugatról a Zách utca, mint kiszolgálóutak felöl közelíthető
meg. A terület közösségi közlekedését a Pongrác út menti autóbusz
viszonylat biztosítja. Közvetlen távlati közlekedési fejlesztés nem érinti a
területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Honvédségi logisztikai terület
X_36"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_37

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Albertirsai út

-

-

32110

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Pongrác utca - Kerepesi út -

Albertirsai út által határolt alulhasznosított klasszikus barnamezős

terület. 

A vasúti terület és az Albertirsai út közötti keskeny területsávban

több, 15 éven belül épített iroda-, valamint kereskedelmi

létesítmény is épült. Az Expo térnél jelenleg ideiglenes építmények,

valamint felszíni parkoló található

5748,37

-

32110

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület madártávlatból

1. kép: Docler Holding irodaháza



TSZT 2015 KIVONAT:

Albertirsai út

X_37"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület keleti oldalán a vasúthálózattal párhuzamosan létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Ezzel párhuzamosan

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózatról

biztosított. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A 39206/82 hrsz telek egy részén igényesen kialakított díszkert található, a fennmaradó területen nincs

jelentősebb növényzet. A vasútvonal és az Albertirsai út zajszintje határérték feletti.

A terület az Alberirsai út felöl közelíthető meg, amely jelenleg

gyűjtőút, de a 31. sz. főút bevezető szakaszának kiépítését követően

kiszolgálóút besorolásúvá válik. Legközelebbi főúthálózati

kapcsolatát a Kerepesi út adja. A terület közösségi közlekedését az

Albertirsai út menti autóbusz viszonylat biztosítja. Távlati fejlesztés az

M2-es metró Pillangó utcai megállójának áthelyezése a vasút

vonalába, illetve vasúti megálló kialakítása a Kerepesi út

keresztezésénél.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 44/2007. (XII. 19.), ök. Rend., a Budapest, X. kerület Kerepesi út -

Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt

terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének

jóváhagyásáról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Zöldfelületi és épített érték nem található, környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Magassági korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

5391,006

-

95299

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

9430

89888

-

6

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gyógyszergyári út menti klasszikus

barnamezős, használaton kívüli terület.

A területen jelenleg a Reménység Szigete elnevezésű, Erdélyi

Gyülekezet által működtetett szociális intézményegyüttes található.

A Reménység Szigetén három intézmény működik. Az Erdélyi

Betegszállás, amely a Segítő Jobb Alapítvány, a Népjóléti

Minisztérium és a nyugati segélyszervezetek által fenntartott

intézmény. Az Erdélyi Népfőiskola, amely négy szakot működtet,

valamint a Károli Gáspár Református Teológiai és Missziói Intézet,

ahol erdélyi lelkészmisszionáriusokat képeznek szórványmagyarság

részére

X_38

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Reménység Szigete

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: Gyülekezeti emlékmű1. kép: Reménység Szigete



TSZT 2015 KIVONAT:

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos. Magassági korlátozással érintett: III.

párkánymagassági kategória.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

K-Tp

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 39/2001. (IX. 18.) ök.rend, Budapest X., Fehér út - Gyakorló u -

Keresztúri út - MÁV terület által határolt terület kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Tematikus  intézménypark

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Rákász utcában és a Kerepesi úton létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Keresztúri út

mentén egyesített főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű

kábelhálózatról történik. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Gyógyszergyári út vonalán ismert. A

Gyógyszergyári út felől nagy-középnyomású gázvezeték érinti.

Jelentősebb növényzet a 39210/185 hrsz telken található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan

talajszennyezéssel érintett. A Gyógyszergyári út zajszintje határérték feletti.

A terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Fehér út jelenti,

közvetlen megközelítése a kiszolgálóút besorolású Gyógyszergyári út

felöl lehetséges. A legközelebbi közösségi közlekedést a Fehér út

menti villamos viszonylatok, vagy a Keresztúri út autóbusz megállói

adják. Távlati fejlesztések közvetlenül nem érintik a területet, de a 31.

sz. főút bevezető szakaszának és az Éles sarok csomópontjának

átépítése, valamint a Körvasút menti körút kiépítése kedvező hatással

lenne a térségre.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Reménység Szigete

X_38"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_39

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Élessarok

-

-

25801

4

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Fehér út - Albertirsa köz -Fehér köz

által határolt klasszikus barnamezős alulhasznosított terület.

A területen az Albertirsai köz és a Fehér út találkozásánál

használtautó kereskedés van, ideiglenes építményekkel. A Fehér

közben műanyag, szeméttárolásra alkalmas eszközök gyártása és

tárolása folyik. A gyár építményeinek állaguk alapján felújításra

szorulnak. 

2001,39

-

25801

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: Műanyag szeméttároló gyár1. kép: Autókereskedés 



TSZT 2015 KIVONAT:

Élessarok

X_39"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték létesült a Fehérvári út-Kőrösi Cs. S. út nyomvonalon. A Fehérvári út mentén egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról

történik.A vasúthálózattal párhuzamosan a területtől délre nagynyomású gázvezeték halad. 

Jelentősebb növényzet nem található. A korábbi területhasználat miatt potenciálisan talajszennyezéssel érintett.

A terület az Éles saroknál található, amely a főúthálózati besorolású

Fehér út és a gyűjtőút besorolású Albertirsai köz felöl közelíthető meg.

A kötöttpályás kapcsolatot a Fehér úton közlekedő villamos

viszonylatok biztosítják. Távlati fejlesztést a 31. sz. főút bevezető

szakaszának és az Éles sarok csomópontjának átépítése jelenti, amely

keretében a Budapest-Hatvan vasútvonal Kőbánya felső

vasútállomása az Éles sarok vonalába lenne áthelyezve.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 39/2001. (IX. 18.) ök. Rend. És 37/2011. (IX. 29.) önkormányzati

rendelete.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos. Magassági korlátozás 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

X_40

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rákos MÁV telep

3635

-

391515

17

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Keresztúri út - Jázsberényi út menti

klasszikus barnamezős alulhasznosított terület.

Rákos vasútállomás és rendezőpályaudvar szerepét egyszerre tölti

be. A pályaudvaron jelenleg teher és személyforgalom egyaránt

zajlik. Az épületek állaga erősen leromlott, a telepen csak közmű

felújítások történtek. A Keresztúri út és a Lovasvölgyi u. sarkánál levő

telken fémhulladék kereskedés és átvétellel foglalkozó gazdasági

épület található. A terület nyugati oldalán egy, állagában erősen

leromlott, MÁV lakótelep található. 

35551

-

391515

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: Rákos MÁV telep1. kép: Rákos vasútállomás épülete



TSZT 2015 KIVONAT:

Rákos MÁV telep

X_40"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Gitár utcában ivóvíz főgyűjtővezeték határolja. A Maglódi út mentén egyesített főgyűjtőcsatorna

található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A gázellátás kisnyomáson

biztosított.

Jelentősebb növényzet a 39211/4 és 39211/6 hrsz telken található. A potenciálisan talajszennyezéssel érintett,

alifás szénhidrogénnel (TPH) szennyezett (2013). A vasútvonal, a Keresztúri út zajszintje határérték feletti.

A terület a főúthálózati besorolású Jászberényi út és Keresztúri út felöl

közelíthető meg. A főként vasúti terület kötöttpályás kapcsolatát

Rákos vasútállomás adja, amely része a Budapest-Hatvan

vasútvonalnak. A terület közösségi közlekedését autóbusz

viszonylatok elégítik ki. Távlati fejlesztést a 31. sz. főút bevezető

szakaszának és a Körvasút menti körútnak a kiépítése, valamint a

Kozma utca és a Kerepesi út összekötése jelenti. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 37/2011. (IX. 29.) ök.rend. És 11/2006. (III. 17.) önkormányzati

rendelete.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

KözlekedésiKöK

Zöldfelületi és épített érték nem található. A terület karsztos és országos vízminőség-védelmi övezet (nyílt karsztos

terület). A 42523/2 hrsz. telket lefedi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló védőövezete. Magassági

korlátozás 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

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

548,732

-

39626

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

39625

-

2

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Gitár utca - Maglódi út - Téglavető

utca - Sörgyár utca által határolt használaton kívüli terület.

A hajdani Kőbányai Sörgyár IV. telephelye a Maglódi út mentén a

Gitár u. és a Téglavető u. közötti tömböt foglalja el. A tömb

középső része, ahonnan az épületeket a közelmúltban elbontották,

jelenleg üres. Az ipari múlt használaton kívüli emlékei a Sörgyár

utca felőli oldalon találhatók: az elbontott sörgyári fűtőmű

épületének két kéménye és a dombon álló Tószeghy-villa.

X_41

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Sörgyár telephely

100%

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: Sörgyár megmaradt épülete1. kép: Sörgyár épülete 



TSZT 2015 KIVONAT:

Közvetlen határos az országos ökológiai hálózattal (ökológiai zöldfolyosó övezete). A területet lefedi a Liszt

Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló védőövezete. Magassági korlátozás nem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 45/2004. (VII. 15.) ök.rend., A Budapest X., kerület, Fertő utca -

Ceglédi út Balkán utca - Bihari utca által határolt terület Kerületi Építési

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

keretövezet átsorolásról Egységes szerkezetben.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Gitár utcában és a Téglavető utcában ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Maglódi út mentén egyesített

főgyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A

gázellátás kisnyomáson biztosított. 

Magas lombkorona borítottságú, értékes, idős faállományú villakert. A Gitár utca és a Keresztúri út zajszintje

határérték feletti.

A terület a Gitár utca mentén fekszik, amely jelenleg gyűjtőút.

Legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a Maglódi út adja. A

kötöttpályás közösségi közlekedést a Maglódi úti villamos viszonylatok

biztosítják. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút Gitár utcai

szakaszának kiépítése jelenti. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt Sörgyár telephely

X_41"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

X_42

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Textilgyár

-

-

38631

1

#HIÁNYZIK

Budapest X. kerület, Kőbánya, Maglódu út - Kocka utca - Sörgyár

utca - Téglavető utca által határolt alulhasznosított terület.

A Maglódi út mentén a Téglavető utca és a Kocka utca közötti

telektömb a rendszerváltás előtt textilgyárként működött. Épületeit

ma kisebb-nagyobb műhelyek, raktárak és nagykereskedelmi

üzletek töltik meg; a legjelentősebb ipari tevékenység egy

asztalosüzemben folyik. Sajátos zárványt képez a Kocka utca

sarkán álló Szivárvány Bölcsőde.

16916,49

-

38631

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: Gazdasági épület1. kép: Egykori gyárépület



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt Textilgyár

X_42"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Téglavető utcában ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területet egyesített főgyűjtőcsatorna határolja körbe. A

terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A gázellátás kisnyomáson biztosított. A

Téglavető utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült.

Jelentős növényzet nem található. A potenciálisan talajszennyezéssel érintett. A Gitár utca zajszintje határérték

feletti.

A terület a főúthálózati besorolású Maglódi út mellett fekszik

aTéglavető és Kocka utcák között, melyek kiszolgálóutak. A

kötöttpályás közösségi közlekedést a Maglódi úti villamos viszonylatok

biztosítják. Távlati fejlesztést a közeli Körvasút menti körút jelenti. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -

testületének 22/2013. (V. 22.) ök.rend., a Kerületi Városrendezési és Építési

Szabályzatról.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Zöldfelületi érték nem található. A terület karsztos és alápincézett. A terület országos vízminőség-védelmi övezet

(nyílt karsztos terület). Magassági korlátozás 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 3  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

48541

0

38899

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

76595

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori egészségügyi épületegyüttes

jelenleg használaton kívüli területe.

A Szabolcs utcai kórház, egykori nevén a Pesti Izraelita

Kórház, területe a főváros átmeneti zónájában található. A

területen több, értékes, helyi védelemre is javasolt építmény

található. Az egykori kórház területe jó közlekedési

kapcsolatokkal rendelkezik, a rajta kialakítható funkciók köre

pedig igen széles. A terület ezen adottságok figyelembe

vételével igen nagy fejlesztési potenciállal rendelkezik.

XIII_01

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Szabolcs utcai kórház

100%

3. kép: Az egykori kórház épülete 2.2. kép: Az egykori kórház épülete 1.

1. kép: A Szabolcs utcai kórház madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A területen magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van 

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 17/2014.(VII.2.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Dózsa György út mentén ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A Szabolcs utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról

történik. A Szabolcs utcában a területet nagy-középnyomású gázvezeték érinti, gázellátása 

kisnyomáson történik. 

A terület a térségben kiemelkedően magas zöldfelületi aránnyal bír, beállt faállomány található rajta. A
szomszédos vasútvonal zajterhelését a meglévő védőfal mérsékli. 

A terület a Dózsa György út, a Vágány utca (főutak), és a Szabolcs

utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A Hun utca érintett

szakasza nem épült ki. A közösségi közlekedést az 1-es és 14-es

villamosok, valamint az autóbusz- és trolibusz hálózat biztosítja. A

Nyugati pályaudvarra vezető vágányhálózat a terület

kiszolgálásában nem vesz részt. A közlekedési rendszer tervezett 

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Szabolcs utcai kórház

XIII_01"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_02

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Szabolcs utcai foghíj

0

20637

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori Lőporraktár jelenleg beépítetlen,

használaton kívüli területe.

A terület Budapest átmeneti övezetében, a Nyugati pályaudvar

közvetlen környezetében található. Az egykoron lőportárként

hasznosított terület ma már teljes egészében üres, beépítetlen. Jó

közlekedési kapcsolatai és a telek adottságai révén jelentős

fejlesztési potenciállal rendelkező terület.

778

0

1795

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A foghíj madártávlatból 2.2. kép: A foghíj madártávlatból 1.

1. kép: A Szabolcs utcai foghíj - utcanézet



TSZT 2015 KIVONAT:

Szabolcs utcai foghíj

XIII_02"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Dózsa Gy. út mentén létesült főnyomóvezeték. A Szabolcs u.-ban egyesített 
rendszerű főgyűjtőcsatorna található, valamint nagy-középnyomású gázvezeték érinti, gázellátása 
kisnyomáson történik. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A 

területen távfűtési elosztóvezeték létesült.

A területen korábban feltárt szénhidrogén szennyezettséget eredményesen felszámolták. Jelenleg 
spontán felnövekedett növényállomány borítja a bontásból visszamaradt, roncsolt felszínű területeket. 

A terület a Dózsa György út és a Lehel utca (főutak) irányából a 
Szabolcs utcáról (kiszolgálóút) közelíthető meg. A közösségi 
közlekedési ellátást az autóbusz- és trolibusz vonalhálózat biztosítja. A 
Nyugati pályaudvarra vezető vágányhálózat a terület 
kiszolgálásában nem vesz részt. A közlekedési rendszer tervezett 

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. 
rendelete (KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. 

kerületi Önkormányzat 15/2010. (V.28.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A területen magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagasság, illetve magasház elhelyezésére 
kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

284

0

67572

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

67572

0

14

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori ipari rész területén lévő üres

telekcsoport.

A Rákos-pataktól északra található területen, egykor a

Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat építményei,

létesítményei álltak. Mára ennek a nagy kiterjedésű

vállalatnak nem őrzi nyomát semmi, csak a terület neve. Az

öbölben néhány évvel ezelőtt kikötőt létesítettek. A Duna-

mentén, valamint a Meder utca irányában lakóterületek

fejlesztése kezdődött 2006-ban Marina-part néven.

XIII_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

FOKA-öböl

100%

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A szomszédos Rákos-patak menti sáv és a Duna főmedre és partja ökológiai hálózat (ökológiai folyosó) 
részét képezi. Épített környezeti szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági 
kategóriába sorolt terület) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Vi-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapet XIII. kerületi 
Önkormányzat 15/2010.(V.28.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet nyomóvezeték érinti. A Vizafogó utca 6. sz. alatt található az FCSM Angyalföldi 
Szivattyútelepe. A Cserhalom utca mentén nagyfeszültségű távvezeték található. A Turóc utcában a 
területet nagy-középnyomású gázvezeték érinti. Távhőszolgáltatás biztosítható.

Az egykori hajókikötőhöz kapcsolódó ipari-gazdasági tevékenységek miatt nem zárható ki a 
talajszennyezettség lehetősége. Jelentős részben építési törmelékkel feltöltött, a terület rekultivációra 
szorul. Növényállománya gyér, de a szegélyező feketenyárfasor karakterében értékes.

A terület a Cserhalom utcáról (gyűjtőút) , valamint magánutakról 
közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései 
közül a 2-es villamos északi meghosszabbítása (Jászai Mari tér-

Gyöngyösi út, M3) érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

FOKA-öböl

XIII_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

21047

0

61414,231

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

32421

28993

2

#HIÁNYZIK

Budapest, XIII. kerület Cserhalom utca és Váci út között

elhelyezkedő gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület.

Az Angyalföldi Hőerőmű és Első Magyar Csavargyár (Váci út 168.)

működött egykor a területen. A Reno-udvarban jelenleg is

találhatók működő gazdasági társaságok. A környezetét tekintve

azonban jól láthatóan leromlott építészeti és műszaki állománnyal

rendelkezik. A Csele utcától délre elhelyezkedő egykori erőmű

területe jelenleg nincs hasznosítva. 

XIII_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Reno udvar

3. kép: A Váci út felől2. kép: A Reno udvar bejárata

1. kép: Az egykori Hőerőmű és Csavargyár mai területe madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból magassági

korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület, valamint magasház elhelyezésére kijelölt

terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 24/2006.

(VII.5.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Váci úton egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, a Cserhalom u. vonalán pedig egyesített

főgyűjtőcsatorna és az Angyalföldi Szivattyútelep irányába nyomóvezeték létesült. A Cserhalom u.

mentén nagyfeszültségű hálózat található. A Váci út mentén a területet nagy-középnyomású 

gázvezeték érinti. A korábbi ipari funkciók miatt a terület potenciális szennyezettnek tekinthető

különösen az üzemanyagtartályok környezete. A Váci út jelentős gépjárműforgalma kedvezőtlenül

befolyásolja a környezet állapotát. Az északi területrész zöldfelületi intenzitása nagyon alacsony, 

nagyrészt burkolt felszínű.

A terület a Váci út (főút), valamint a Csele utca és a a Csavargyár

utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési

ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései közül a területet a 2-es villamos északi

meghosszabbítása (Jászai Mari tér-Gyöngyösi út, M3) érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Reno udvar

XIII_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

2977

1437

193046

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

174200

18846

26

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori ipari rész, Túróc utcától északra

elfekvő területén lévő üres telekcsoport.

A Túróc utcától északra található területen, egykor a

Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat építményei, létesítményei

álltak. Mára ennek a nagy kiterjedésű vállalatnak nem őrzi nyomát

semmi, csak a terület neve. A tőle délre elfekvő öbölben néhány

évvel ezelőtt kikötőt létesítettek. A Duna-mentén, valamint a Meder

utca irányában lakóterületek fejlesztése kezdődött 2006-ban

Marina-part, valamint Duna Terasz Lakópark néven. A Váci út

mentén elhelyezkedő ÁNTSZ épület mögött elhelyezkedő egykori

gazdasági terület jelenleg a környezetéhez képest alulhasznosított.

XIII_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

FOKA-Meder u.

1. kép: Meder utcai területek madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból 
magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület, valamint magasház 
elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. A Fertőtlenítő 
Intézet telke műemléki védettség alá esik.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Vt-M

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 15/2010.(V.28.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Paduc köz és a Váci út, továbbá a Turóc-Danubius-Meder utca mentén érinti ivóvíz 
főnyomóvezeték. A Váci út vonalán egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-

ellátást a Váci úton kiépült középfeszültségű kábelhálózat szolgáltatja.

Nagyrészt mesterségesen feltöltött, roncsolt felszínű terület spontán vegetációval borítva. A korábbi 
gazdasági tevékenységből több ponton talajszennyezettséget tártak fel. Ezeket részben már 
kármentesítették, vagy folyamatban van. A Váci út fokozott zaj- és szennyezőanyag kibocsátása érinti. 

A terület déli irányból a Turóc utca-Cserhelom utca-Meder utca felől, 
míg északon a Váci útról és a csatlakozó kiszolgálóutakról közelíthető 
meg. A közösségi közlekedési ellátást az M3 metró, az autóbusz-

hálózat, az Újpest vasúti mh., és hajójáratok biztosítják. A közlekedési 
rendszer tervezett fejlesztései közül a területet a 2-es villamos északi 
meghosszabbítása (Jászai Mari tér-Gyöngyösi út, M3) érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

FOKA-Meder u.

XIII_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ganz gyár és Hotel Sziget

0

112955

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület Népszigetnek a kerület felé eső részén

lévő egykori ipari és vendéglátóipari területei.

A Ganz Sziget Hajú-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft.

megmaradt épületei, csarnokai állnak a területen. Az egykori

ipari létesítmények mára erősen leromlott állapotúak,

ahogyan a Hotel Sziget épületei is. A környezetüket

meghatározó üdülőterület szintén leromlott állagú képet

mutat.

26353

0

112955

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A gyár bejárata

2. kép: Csarnoképület belülről1. kép: A Ganz-gyár madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Ganz gyár és Hotel Sziget

XIII_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Népsziget út mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Népsziget út mentén 
középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A terület északi oldalát nagyfeszültségű távvezeték, illetve nagy-

középnyomású gázvezeték érinti. 

Az egykori ipari tevékenységek miatt potenciálisan szennyezettként nyilvántartott terület. Nagyrészt 
roncsolt, burkolt felszínű, de déli sávban és a part mentén jelentősebb faállomány él. 

A terület a Váci úthoz csatlakozó Zsilip utcáról (kiszolgálóút) 
közelíthető meg. A Zsilip utca az Újpesti vasúti hídtól délre eső 
szakaszon magánút. A Népsziget közösségi közlekedéssel nem ellátott. 
A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a területet az Újpest 
és Népszihget közötti tervezett gyalogos- és kerékpáros híd 

megvalósítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 23/2000.(XI.8.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Természetvédelmi szempontból a déli faállomány üzemtervezett erdőterület. Épített környezeti 
szempontból magassági korlátozás (szigetek magassági korlátozással érintett beépítésre szánt területe) 

van érvényben.  

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Újpest-Városkapu 

0

0

10435

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Újpesttel közvetlen határos része, a

metró-, busz- és vasútállomás csomópontjánál a Váci út

mentén.

A terület Budapest átmeneti övezetében, a Nyugati

pályaudvar közvetlen környezetében található. Az egykoron

lőportárként hasznosított terület ma már teljes egészében

üres, beépítetlen. Jó közlekedési kapcsolatai és a telek

adottságai révén jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező

terület.

26

0

10435

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület madártávlatból

2. kép: A buszpályaudvar1. kép: A buszpályaudvar környezete



TSZT 2015 KIVONAT:

Újpest-Városkapu 

XIII_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Váci út mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A területet a Váci út vonalán érint egyesített 
rendszerű csatornahálózat. A villamosenergia-ellátást a kiépített középfeszültségű kábelhálózat 
biztosítja. A területet nagyfeszültségű távvezeték keresztezi. A gázellátás kisnyomáson történik. 

A buszpályaudvar és a szomszédos Váci út forgalma kedvezőtlenül befolyásolj a környezet állapotát 
(zajterhelés, légszennyezés). Növényállománya csekély, szinte teljes mértékben burkolt terület.

A terület a Váci út (főút), valamint a Balzsam utca és az Árva utca 
(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását 
az M3 metró, az autóbusz-vonalhálózat, valamint a Budapest-

Esztergom vasútvonalon található Újpest mh. biztosítja. A közlekedési 
rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 15/2010.(V.28.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Mellékközpont  területe

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból 
magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület, valamint 
magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4806

0

30952

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

30952

3

#HIÁNYZIK

Budapest, XIII. kerület, Újpalotai út és a Tomori utca között

elfekvő gazdasági terület.

Ez a – környezetéhez képest jelentősen alulhasznosított –

terület mindig is gazdasági, kereskedelmi funkciót töltött be a

kerület életében. Jelenleg több, kisebb vállalkozás,

leginkább autótechnikával és kereskedelemmel foglalkozó

cégnek a telephelye található meg a telken.

XIII_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Újpalotai út 20-22.

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból 
magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület, valamint 
magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 
3/2011. (I.14.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet az Új Palotai út, a Szekszárdi utca és a Tomori utca mentén érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A 
terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik, északi részét nagyfeszültségű 
földkábel keresztezi. A Szekszárdi utca - Új Palotai út nyomvonalon nagy-középnyomású gázvezeték 
épült ki, mely a területet a Tomori utcában érinti.

A terület korábban is gépjármű telepként üzemelt. Jelentős részben burkolt felszínű, zöldfelületi 
intenzitása ezért csekély (<10%).

A terület az Új Palotai út (gyűjtőút), valamint a Balzsam utca, Juta 
utca és a Tomori utca (kiszolgálóutak) irányából közelíthető meg. A 
közösségi közlekedési ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A 
Budapest-Esztergom vasútvonal a kiszolgálásában nem vesz részt. A 
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Újpalotai út 20-22.

XIII_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_09

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Madarász Irodapark II. ütem

0

6415

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Szekszárdi utca, valamint a Tomori

utca találkozásánál lévő, beépítetlen terület. 

A Madarász Irodaparkban 2010-ben adták át az első, 2011-

ben a 2. irodaépületet, míg 2012 végén egy hotellel is bővült

a terület. A negyedik épület nem került megépítésre, így az

impozáns irodakomplexum, valamint a tőle délre fekvő,

Szekszárdi utcai újépítésű lakások környezete egy kissé

csorbult. 

0

0

6415

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A Madarász Irodapark madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Madarász Irodapark II. ütem

XIII_09"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Szekszárdi és a Tomori utca mentén főnyomóvezeték határolja. A Szekszárdi utca mentén 
középfeszültségű kábelhálózat épült ki, a Tomori utca vonalán nagyfeszültségű földkábel halad. A 
Szekszárdi utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült. A gázellátás kisnyomáson történik.

Roncsolt felszínű építési terület (gödör), növényállománya csekély, spontán gyomosodó terület.

A terület az Új Palotai út irányából a Szekszárdi utcáról, valamint a 
Tomori utcáról (kiszolgálóutak) közelíthető meg. A közösségi 
közlekedési ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési 
rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 
3/2011. (I.14.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból 
magassági korlátozás (TSZT szerint: magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület 
legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

6534

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

6534

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Berettyó utca, Tomori utca, valamint a

Madarász Viktor utca közötti elhelyezkedő hasznosítatlan

területe.

A Szekszárdi utcai újépítésű társasházak mögött

elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen rész kiváló fejlesztési

lehetőséget nyújt újabb lakófunkciójú ingatlanfejlesztésre. A

közvetlen környezetében intézményi, kereskedelmi,

szolgáltató és új lakófunkciók helyezkednek el.

XIII_10

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Berettyó u. 2-6.

100%

1. kép: A Berettyó utcai használaton kívüli terület madártávlatból



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

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 13/2008.(V.30.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Madarász V. utcában érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A Berettyó u.-Madarász V. u. 
nyomvonalon egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. Középfeszültségű hálózat kiépült, a Tomori 
u. vonalán nagyfeszültségű földkábel halad. Gázellátás kisnyomáson történik. A Madarász V. utcában 
nagy-középnyomású gázvezeték létesült. Roncsolt/burkolt felszínű terület, a számottevő faállománynak 

köszönhetően a zöldfelületi intenzitás 40% körüli.

A terület az Új Palotai út irányából a Berettyó utcáról, valamint a 
Tomori utcáról és a Madarász Viktor utcáról(kiszolgálóutak) közelíthető 
meg. A közösségi közlekedési ellátást az autóbusz-vonalhálózat 
biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem 

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Berettyó u. 2-6.

XIII_10"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

8109

0

17277

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

17277

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori gyárépület a Szobor utca és

Szekszárdi utca között. 

A tömbben egykor több termelőüzem helyszíne volt. Ezek

egyike volt például a IV. kerületi Tungsram angyalföldi

egysége, ami VATEA Rádiótechnikai- és Villamossági Gyár

néven működött. Mára az épületek erősen leromlott

állagúak, bennük tevékenység már nem zajlik. 

XIII_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori VATEA gyár

100%

1. kép: Az egykori VATEA gyár területe



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból magassági

korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület, valamint magasház elhelyezésére kijelölt

terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 45/2003.

(X.15.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Váci út és a Madarász V. utca mentén létesült. A Váci úti és a Madarász V. utcai

egyesített csatorna gyűjtő szakaszok az Angyalföldi Szivattyútelep irányába szállítanak. Középfeszültségű

elektromos hálózat és nagy-középnyomású gázhálózat kiépült. Távhőellátás biztosítható.

A területen korábban feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése sikeresen megvalósult. Nagyrészt

burkolt/roncsolt felszínű terület, növényállománya gyér.

A terület a Váci út (főút), valamint a Szobor utca és a Madarász Viktor utca

(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátása nem

megoldott, a legközelebbi autóbuszz-megállótól való gyaloglási távolság

meghaladja a 300 métert. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori VATEA gyár

XIII_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

2524

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2524

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Madarász Viktor utca és a Babér utca

találkozásánál lévő beépítetlen terület

A Madarász Házak 2004-ben kerültek átadásra 196 lakással. A 

Babér utca felőli telken beépítés már nem történt, jelenleg

használaton kívüli. Közvetlen környezetében szinte kizárólag

15 évnél nem régebbi iroda- és lakófunkciójú építmények

találhatóak. 

XIII_12

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Babér u. 13-15

100%

1. kép: A foghíj területe madártávlatból



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

Vt-H

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 40/2001. (X.20.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Főnyomóvezeték a Váci út és a Gyöngyösi utca mentén épült ki. A Babér utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A középfeszültségű villamos hálózat érinti a területet. A területet

nagyfeszültségű földkábel érinti. A gázellátás kisnyomáson történik. Távhőellátás biztosítható.

Foghíjtelek roncsolt felszínnel, spontán gyomvegetációval borítva.

A terület a Váci úthoz csatlakozó Babér utca, valamint a Madarász

Viktor utca és a Csuka utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az M3 metró, valamint az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Babér u. 13-15

XIII_12"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

3708

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

3708

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest, XIII. kerület, Váci út és Fiastyúk utca találkozásánál

lévő, beépítetlen terület.

A terület közvetlen közelében több irodafunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult az elmúlt 10 évben. A telkek

jelenleg beépítetlen és a környező irodaházak, lakóépületek

parkolását látja el ideiglenesen. 

XIII_13

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Váci út 129-133.

100%

1. kép: A beépítetlen terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból magassági

korlátozás (TSZT szerint: magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45 m) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 8/2002.

(III.25.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték a Váci út mentén érinti. A Váci út vonalán és a Fiastyúk utcában egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A villamosenergia-ellátást a kiépített középfeszültségű kábelhálózat biztosítja,

a gázellátás kisnyomáson történik. A terület távfűtéssel ellátott.

Foghíjtelek roncsolt felszínnel, spontán gyomvegetációval, jelenleg parkolóként hasznosítva. A Váci út jelentős

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Váci útról (főút), valamint a Fiastyúk utcáról (kiszolgálóút) érhető

el. A közösségi közlekedési ellátását az M3 metró, valamint az autóbusz-

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Váci út 129-133.

XIII_13"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_14

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyöngyösi utca 84-90/a

0

0

9419

5

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Angyalföld vasútállomástól délre

található gazdasági területe.

A telek fejleszthető területén jelenleg összesen négy épület áll 

(összesen 2.343 m2 szintterület), melyeket jelenleg különböző

vállalkozások hasznosítanak gazdasági, kereskedelmi vagy

szolgáltató funkcióra. Az elmúlt időszakban több épület is

lebontásra került, ezzel növelve a beépíthető területek

nagyságát.  

2342,94

0

9419

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Gyöngyösi utca 84-90/a

XIII_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Gyöngyösi utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Jász utcában egyesített

rendszerű gyűjtőcsatorna létesült. Villamosenergia-hálózat kiépült. A Jász utcában nagy-

középnyomású gázvezeték található, a gázellátás kisnyomáson történik. 

A területen kisebb telephelyek működnek. Területük teljes mértékben beépített, vagy burkolt,

növényzet gyakorlatilag nem található rajtuk.

A terület a Béke utcához csatlakozó Gyöngyösi utca és Topolya

utca, valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását a Béke utcán közlekedő villamos,

valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája 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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyöngyösi u. 94-100

0

0

11749

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Angyalföld vasútállomástól délre

található gazdasági területe.

A területen jelenleg több, kétszintes gazdasági és ipari épület

található. Jelenleg több vállalkozás is található a telken. A

terület a Kámfor, a Jász, valamint a Gyöngyösi utcáról is

feltárható. A Gyöngyösi utca felőli épület az elmúlt 10 évben

felújításra került. 

4531

0

11749

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Gyöngyösi u. 94-100

XIII_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Jász utcában egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna létesült. A szomszédos utcákban középfeszültségű

villamosenergia-hálózat épült ki. A Jász utcában nagy-középnyomású gázvezeték található, a

gázellátás kisnyomáson történik. 

A telephely burkolt, beépített, növényzet gyakorlatilag nem található rajta. A szomszédos vasútvonal

zajterhelése érinti.

A terület a Reitter Ferenc utcához csatlakozó Gyöngyösi utca és

Kámfor utca, valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából érhető

el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a terület

térségét a Reitter Ferenc utca és a Berlini utca összekötése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája 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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

3301

0

12271

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

12271

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Angyalföld vasútállomástól délre 
található gazdasági területe.

A területen jelenleg jellemzően kétszintes iroda- és gazdasági 
épületek vannak. A tömbben az elmúlt időszakban 
megélénkült az ingatlanfejlesztés, amelynek eredményeit a 
Reitter Ferenc utca felől épült két új társasház is mutat. 
Jelenleg a nagyobb része a területnek használaton kívül van.

XIII_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyöngyösi u. 95/a-105.

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája érinti. Épített környezeti

szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Jász és a Kucsma utca mentén határolja ivóvíz főnyomóvezeték. Egyesített

csatornahálózat kiépült. A középfeszültségű villamosenergia-hálózat kiépült. A Jász utcában nagy-

középnyomású gázvezeték található, a gázellátás kisnyomáson történik.

A telephely nagyrészt burkolt felszínű, növényzet gyakorlatilag nem található rajta. A Reitter Ferenc

utca küszöbérték feletti sávba eső zajterheléssel érintett a 2007-es stratégiai zajtérkép alapján.

A terület a Reitter Ferenc utca (főút), a hozzá csatlakozó Gyöngyösi

utca és Kucsma utca, valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a terület

térségét a Reitter Ferenc utca és a Berlini utca összekötése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gyöngyösi u. 95/a-105.

XIII_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kámfor u. 35-37.

0

19802

0

5

Budapest XIII. kerület, a Kucsma utca, Szent László utca,

Kámfor utca, Reitter Ferenc utca által határolt, jelenleg

használaton kívüli tömb. 

A területen jelenleg nem folyik gazdasági, vagy ipari

tevékenység. A megmaradt épületállomány lepusztult, a

területet körülhatároló tömör kerítés állaga leromlott. A telek

egy részét a környező gazdasági társaságok, valamint lakók

parkolóként hasznosítják. 

2678

0

19802

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Kámfor u. 35-37.

XIII_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kucsma utca és a Szent L. út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített

csatornahálózat kiépült. A szomszédos utcákban középfeszültségű villamosenergia-hálózat létesült. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A telephely nagyrészt roncsolt/burkolt felszínű, elszórt faállomány és kezeletlen zöldfelületek jellemzik. 

A terület a Reitter Ferenc utca (főút), a hozzá csatlakozó Kámfor utca 

és Kucsma utca, valamint a Szent László út (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A Budapest-Esztergom vasútvonal a kiszolgálásban nem

vesz részt. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a

területet a Reitter Ferenc utca és a Berlini utca összekötése érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája 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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_18

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kucsma u. 7-12.

0

4270

4352

6

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Kucsma utca, Jász utca, Gyöngyösi

utca, Béke utca által határolt, jelenleg jelentősen

alulhasznosított gazdasági területe. 

A telkeken jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató

funkciókat ellátó építmények találhatóak. A terület közvetlen

környezetében több, 10 éven belül megvalósult

lakófunkciójú ingatlanfejlesztés történt, amelyek növelik a

terület presztízsét.

1151

0

8622

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Kucsma u. 7-12.

XIII_18"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték a Jász utca vonalán érinti. A Kucsma és a Jász utca mentén

egyesített rendszerű csatorna létesült. Középfeszültségű kábelhálózat kiépült. Gázellátás kisnyomáson

történik. A Jász utcában nagy-középnyomású gázvezeték halad. 

Vegyes beépítésű terület, zöldfelületi borítottsága a környezetéhez képest kedvezőbb.

A terület a Béke utcához csatlakozó Kucsma utca és Dolmány utca,

valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi

közlekedési ellátását a Béke utcán közlekedő villamos, valamint az

autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem külső védőzónája érinti. Épített környezeti

szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_19

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Reitter Ferenc u. 164-174.

0

0

9689

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Reitter Ferenc utca Kucsa utca és

Dolmány utca közötti szakasza. 

A területen jelenleg gazdasági, kereskedelmi tevékenységet

folytatnak. A telkeken jelentős volt az elmúlt 10 évben az

épületbontás, mely által a terület nagyobb része

alulhasznosítottá vált.

1719

0

9689

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Reitter Ferenc u. 164-174.

XIII_19"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kucsma utca vonalán érinti főnyomóvezeték. A Reitter F. utcában egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna épült ki. Elektromos elosztóhálózat kiépült. A Dolmány utcában nagy-középnyomású

gázvezeték létesült, a terület kisnyomással ellátott. 

Nagyrészt burkolt/beépített terület, növényállománya csekély. A Reitter Ferenc utca küszöbérték feletti

sávba eső zajterheléssel érintett a 2007-es stratégiai zajtérkép alapján.

A terület a Reitter Ferenc utcáról, valamint a hozzá csatlakozó

Kucsma utca és Dolmány utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája érinti. Épített környezeti

szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_20

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kucsma u. 37-45.

0

3228

4622

7

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Kucsma utca Reitter Ferenc utca és

Szent László út közötti szakasza.

A telkek nagyobb része üresen áll. A jelenleg meglévő

épületállomány funkciójában alulhasznosított. A terület

közvetlen környezetében 10 évnél nem régebbi lakófunkciójú

ingatlanfejlesztések valósultak meg. 

1333

0

7850

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Kucsma u. 37-45.

XIII_20"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Kucsma utca vonalán érinti főnyomóvezeték. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna és

elektromos elosztóhálózat kiépült. A Dolmány utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült, a

terület kisnyomással ellátott. 

A terület változatos funkciókkal bír, a két telephelyen növényzet alig található, de a lakókertek

zöldfelületi aránya kedvezőbb.

A terület a Reitter Ferenc utcáról, valamint a hozzá csatlakozó

Kucsma utca és Dolmány utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védőzónája érinti. Épített környezeti

szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0

0

6047,62552

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

6048

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Jász utca Paszomány utca és

Rokolya utca közötti beépítetlen szakasza.

A terület az Aldi "mögött" helyezkedik el a Jász utca mentén.

A telkeken jelenleg játszótér, valamint ideiglenes

területhasználati engedéllyel rendelkező kioszkok és bódék

találhatóak. 

XIII_21

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Jász u. 114/b-122

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem külső védőzónája érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-T

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete (KVSZ)

alapján L7-XIII-1 beépítésre szánt építési övezetbe sorolja a területet.

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Jász utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték és egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna

határolja. A Jász és a Paszomány utcában középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A terület

gázellátása kisnyomáson történik.  

Felszíni parkolóként hasznosított nagyrészt burkolt felületű terület, zöldfelületi intenzitása 20% alatti, a

szegélyen található néhány nagyobb faegyed.

A terület a Béke utcához csatlakozó Rokolya utca és Paszomány

utca, valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását a Béke utcán közlekedő villamos,

valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Jász u. 114/b-122

XIII_21"FOGHÍJ"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_22

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vizafogó utca (FCSM)

4460

14929

79346

15

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Dagály fürdőtől keletre lévő Fővárosi

Csatornázási Művek Zrt., valamint ERDÉRT Sportegyesület

területe. 

A telkek nagyobb hányada városüzemeltetési funkciót látott

el. A sportlétesítmények elavultak, és kihasználatlanok. A

terület közvetlen közelségében épül a 2017-ben rendezendő

Vizes Világbajnokság helyszíne a Dagály Úszókomplexum.

4371

0

100995

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Vizafogó utca (FCSM)

XIII_22"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Népfürdő utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területen található az Angyalföldi

Szivattyútelep. A terület keleti oldalán nagyfeszültségű távvezeték épült ki. Távhő elérhető.

A terület az egykori és meglévő sportpályáknak (FCSM és ERDÉRT sp. telep) és az alacsony

beépítettségnek köszönhetően jelentős zöldfelületi aránnyal bír (ZFI 40-50%). Az FCSM átemelő telepe

parkosított. Az elkülönülő funkciók határán jelentősebb fásított szegélyek találhatók. A Népfürdő utca

gépjárműforgalma fokozottabb zajterhelést produkál.

A terület a Népfürdő utca-Vizafogó utca irányából (főutak), valamint

a Dagály utca felől a Bodor utcáról, Jakab József utcáról és az 

Esztergomi útról  (kiszolgálóutak) közelíthető meg. A közösségi

közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer fejlesztései közül a területet a 2-es villamos északi

meghosszabbítása, és az Esztergomi út és a Cserhalom utca között új 

gyűjtőút kialakítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

K-Sz

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 28/2005.(XII.19.), valamint 16/2014. (VII.2.) Ö. K. 

rendeletei (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Szennyvízkezelés  területe

A szomszédos Rákos-patak és parti sávja az országos ökológiai hálózat- ökológiai folyosó övezetébe

tartozik. A meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes értéket képvisel. Épített környezeti

szempontból magassági korlátozás (TSZT szerinti III. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van 

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_23

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Fáy u. 3-13.

0

0

20960

13

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Fáy utca Teve utca és Lomb utca

közötti szakasza. 

A területen jelenleg több vállalkozás telephelye is

megtalálható. A tömbben 10 évnél nem régebbi gazdasági

és szolgáltató jellegű ingatlanfejlesztések is megvalósultak. 

7537

0

20960

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Fáy u. 3-13.

XIII_23"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Egyesített csatornahálózat kiépült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról

történik. A Lomb és a Fáy utca mentén nagy-középfeszültségű gázvezeték létesült. A terület

gázellátása kisnyomáson történik.

A terület szinte teljes mértékben beépített/burkolt felületű, csak néhány faegyed található rajta.

A terület a Váci úthoz csatlakozó Fáy utca és Frangepán utca,

valamint a Lomb utca és a Teve utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 8/2004. (III.25.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló 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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

9945

0

30603

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

8026

22577

22

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Röppentyű utca, Frangepán utca,

Teve utca, Forgách utca által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

XIII_24

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Röppentyű u. 20-48.

1. kép: A terület madártávlatból



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 XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 8/2004. (III.25.), valamint a 27/2005. (XIII.19.) Ö. K.

rendeletei (KSZT).

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Röppentyű utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített csatornahálózat

kiépült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A terület

gázellátása kisnyomáson történik.

A terület nagyrészt burkolt, csak néhány faegyed található rajta, a zöldfelületi intenzitás minimális. 

A terület a Röppentyű utca (gyűjtőút), a hozzá csatlakozó Forgách

utca, Fáy utca és Frangepán utca, valamint a Teve utca

(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását

az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Röppentyű u. 20-48.

XIII_24"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

437

0

10853

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

10853

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Rozsnyai utca Hajdú utca és

Röppentyű utca közötti beépítetlen része.

A terület jelenleg üres, potenciális ingatlanfejlesztési telek.

Közvetlen közelben több, 10 évnél nem régebbi

lakófunkciójú ingatlanfejlesztés valósult meg, valamint

néhány száz méteres körzetben kiváló minőségű humán

infrastruktúra (gimnázium, sport- és rekreációs intézmények)

találhatóak. 

XIII_25

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rozsnyai u. 14-18.

100%

3. kép: Röppentyű 

utca felőli épületek

2. kép: Rozsnyai utca 

felőli épületek

1. kép: A terület 

madártávlatból



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

Ln-3

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 23/2006.(VII.5.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Rozsnyai utca mentén egyesített főgyűjtőcsatorna található. Az elektromos hálózat kiépült. A 
Röppentyű utcában magasfeszültségű földkábel halad. A terület gázellátása kisnyomáson történik. A 
Rákos-patakkal párhuzamosan távhővezeték üzemel.

A terület beépítetlen, nagyrészt növényzettel fedett, az egykori sportpályákon spontán települt fa- és 
cserjeállomány található, ugyanakkor a szomszédos korábbi építkezések hatással voltak a vizsgált 
terület felszínére is, ami részben roncsolódott.

A terület a Röppentyű utcához csatlakozó Tahi utca és Rozsnyai utca

(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását

az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Rozsnyai u. 14-18.

XIII_25"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

6525,408

0

18769

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

18769

5

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Forgách útca, Röppentyű utca, Fáy

utca, Hajdú utca által határolt tömbje.

A területen jelenleg több vállalkozás is működik. Az

épületállomány jelentős, de erősen leromlott állapotú. A

vállalkozásokon kívüli még néhány alapítványi és nonprofit

jellegű cég is telephelyéül választotta a területet. A telkek

közvetlen szomszédságában találhatóak a Vasas Sportclub

edzőpályái és csarnokai.

XIII_26

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyutacs u. 10 (SÍN CC)

100%

3. kép: Egykori gyárépület 2. kép: SÍN CC épülete

1. kép: A terület 

madártávlatból



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

Ln-3

Gksz-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapet XIII. kerületi Önkormányzat

15/2010. (V.28.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Röppentyű és a Hajdú utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített 
csatornahálózat és elektromos elosztóhálózat is kiépült. A Röppentyű utcában nagyfeszültségű 
földkábel halad. A Forgách utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült, a gázellátás 
kisnyomáson történik. Távhő elérető.

Nagyrészt burkolt/beépített terület, a zöldfelületi borítottság minimális, csak néhány faegyed található 
a területen.

A terület a Röppentyű utca (gyűjtőút), a hozzá csatlakozó Forgách

utca és Fáy utca, valamint a Hajdú utca és a Gyutacs utca

(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását

az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gyutacs u. 10 (SÍN CC)

XIII_26"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

11779

0

46782

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

20909

26279

45

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Béke utca, Petneházy utca, Jász

utca, valamint a Tahi utca által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

XIII_27

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Béke u. 11-43.

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 6/2002. (III.25.), valamint 17/2004. (V.24.) Ö. K.

rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Jász és a Petneházy utca vonalán határolja főnyomóvezeték. A Frangepán és Fáy utcai 
csatorna szakaszok Béke utca mentén kiépített egyesített rendszerű főgyűjtőre kötnek. A 
középfeszültségű kábelhálózat kiépült, gázellátás kisnyomáson történik.

Az egyes telephelyek zöldfelületi intenzitása nagy eltéréseket mutat (0%-60% között). A szomszédos 
Béke utca gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, 
légszennyezés).

A terület a Béke utca (főút), és a hozzá csatlakozó Petneházy utca,

Frangepán utca, Fáy utca, Zsoinór utca, valamint a Jász utca

(kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását

a Béke utcán közlekedő villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat

biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem

érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Béke u. 11-43.

XIII_27"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

28298

0

66389

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

11982

54407

57

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Országbíró utca, Reitter Ferenc

útca, Tahi utca, Jász utca által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

XIII_28

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Jász u. 51/a-105.

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), amely a terület egészét L2-XIII-V beépítésre szánt építési

övezetbe sorolja.

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték létesült a Jász utcában, amely hálózat a területet is érinti. Egyesített

csatornahálózat és elektromos elosztóhálózat is kiépült. Nagy-középnyomású gázvezeték érinti a

területet a Fáy és az Országbíró utcában.

Különböző funkciójú telephelyek területe nagyrészt burkolt, beépített, a zöldfelületi intenzitás 0-20%

között alakul. A Reitter Ferenc utca küszöbérték feletti sávba eső zajterheléssel érintett a 2007-es

stratégiai zajtérkép alapján.

A terület a Reitter Ferenc utca (főút), és a hozzá csatlakozó

Országbíró utca, Petneházy utca, Frangepán utca, Fáy utca, Zsinór

utca, Tahi utca, valamint a Jász utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását a Béke utcán közlekedő

villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Jász u. 51/a-105.

XIII_28"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_29

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Reitter Ferenc u. 33-99/b

0

26965

61058

100

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Tahi utca, Reitter Ferenc utca, Szegedi

út, Szent László út által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

27578,82661

0

88023,18695

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Reitter Ferenc u. 33-99/b

XIII_29"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték létesült a Tatai utcában, amely hálózat a területet is érinti. Egyesített 
csatornahálózat és elektromos elosztóhálózat is kiépült. A Tatai utcában nagy-középnyomású 
gázvezeték épült ki, a terület kisnyomással ellátott. 

Különböző funkciójú telephelyek területe nagyrészt burkolt, beépített, a zöldfelületi intenzitás 0-30%

között alakul. A területet határoló utak (Reitter Ferenc utca és Tatai utca) küszöbérték feletti sávba eső 
zajterheléssel érintett a 2007-es stratégiai zajtérkép alapján.

A terület a Reitter Ferenc utcáról, a Szegedi útról (főutak), valamint a

hozzájuk csatlakozó kiszolgáló utakról érhető el. A közösségi

közlekedési ellátást az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései közül a a területet a Szegedi úti

felüljáró megvalósítása (a Szegedi út és a Nagy Lajos király út

összekötése), valamint a 3-as villamos tervezett meghoszabbítása

érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 1/2005. (I.17.), 29/2006. (IX.11.), valamint 34/2008.

(XII.5.) Ö. K. rendeletei (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2628

0

18808

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

5947

12861

4

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Béke utca, Üteg utca és Petneházy

utca között elterülő beépítetlen terület.

A terület a Béke utcai LIDL mögött helyezkedik el. Jelenleg

építmény nem található rajta, és parkoláson kívül nincsen

érdemi funkciója. 

XIII_30

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Petneházy u. 47-51.

3. kép: Kereskedelmi 

épület II.

2. kép: Kereskedelmi 

épület I.

1. kép: A terület 

madártávlatból



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

Vt-H

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 20/2009. (IX.11.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet érinti ivóvíz főnyomóvezeték. A csatornahálózat a Béke úti egyesített rendszerű 
főgyűjtőcsatornára köt rá. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. 
A terület kisnyomású gázzal és távhővel ellátott.

A terület nagyrészt burkolt, illetve bontásból visszamaradt, roncsolt felszínű. A használaton kívüli 
területrészen a gyomvegetációk spontán terjedése figyelhető meg, a zöldfelületi intenzitás 20% alatti. 
A szomszédos Béke utca gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát.

A terület a Béke utca (főút), és a hozzá csatlakozó Petneházy utca,

Országbíró utca, valamint az Üteg utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását a Béke utcán közlekedő

villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Petneházy u. 47-51.

XIII_30"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_31

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Róbert K. krt. 26-32 (ORFK)

0

16434

0

7

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Róbert Károly körút és Váci út

találkozásánál lévő beépítetlen területek.

Az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság, a Magyar Államkincstár valamint több,

országos és fővárosi jelentőségű intézmény "öleli" körül a

használaton kívüli területeket. 

0

0

16434

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Váci út felőli rész

2. kép: ORFK épülete

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Róbert K. krt. 26-32 (ORFK)

XIII_31"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték, egyesített csatornahálózat és elektromos elosztóhálózat is kiépült. A terület

közelében található két szennyvízátemelő, egy a keleti, egy pedig a nyugati gyalogos aluljáróban. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. Távhő elérhető.

A terület nagyrészt burkolt felületű, a zöldfelületi intenzitás 20% alatti. A Róbert Károly körút jelentős

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Róbert Károly körút és a Váci út (főutak), valamint a Teve

utca (kiszolgálóút) irányából érhető el. A közösségi közlekedési

ellátását az M3 metró, a körúton közlekedő villamos, valamint az

autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései közül egy 400 férőhelyes P+R parkoló kialakítása érinti a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 21/2000. (VII.10.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Mellékközpont  területe

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint: magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület

legmagasabb pontja 65 m) van érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_32

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Budapesti Virágpiac

0

6447

18061

17

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Kerekes utca, Dévényi utca, Szegedi

út, Szent László út által határolt tömbje. 

A Budapesti Virágpiac több, mint 3.000 m2-en terül el, és

szolgálja ki vevőit. A terület épületállománya azonban a

közvetlen környezetéhez képest leromlott állapotot és

beépítési mértéket mutat. A Palóc utcától keletre elterülő

foghíjak és alulhasznosított területek megújulása szükségszerű

a kerület fejlődése szempontjából.

6872

0

24508

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: A Virágpiac bejárata

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Budapesti Virágpiac

XIII_32"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Szegedi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített csatornahálózat és

elektromos elosztóhálózat is kiépült. A gázellátás kisnyomáson történik. A Szegedi út vonalán nagy-

középnyomású gázvezeték érinti a területet.

A terület nagyrészt beépített, a zöldfelületi intenzitás 20% alatt alakul. A Szomszédos vasútvonal

zajterhelés kismértékben érinti a területet a 2007-es stratégiai zajtérkép alapján. 

A terület a Szegedi útról (főút), a hozzá csatlakozó Dévényi útról és

Szent László útról, valamint a Kerekes utcáról és a Diós utcáról

(kiszolgáló utak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátást az

autóbusz-vonalhálózat, valamint a Rákosrendező vá. biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a a területet a

Szegedi úti felüljáró megvalósítása, valamint a 3-as villamos tervezett

meghoszabbítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 38/2000. (XI.15.), valamint 33/2003. (VII.2.) Ö. K.

rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_33

A HELYSZÍN

"FOGHÍJ"

Párkány u. 51

0

4270

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Dunavirág utca, Párkány utca,

Esztergomi utca által határolt tömbje. 

Az Árpád Híd metrómegállótól északnyugatra található

beépítetlen területen a NewAge Center irodafunkciójú

ingatlanfejlesztési tervre fogadták el a 28/2003. (VI.2.) sz. Ö.K.

rendeletet. A beruházás meghiúsult, a telek több

tulajdonosváltáson esett át az elmúlt 10 évben. 

0

0

4270

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Párkány u. 51

XIII_33"FOGHÍJ"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Párkány utca mentén és a Róbert K. körúttal párhuzamosan létesült.

Egyesített csatornahálózat és elektromos elosztóhálózat is kiépült. A Párkány utca mentén

nagyfeszültségű földkábel található. Gázellátás kisnyomáson történik, távhő elérhető.

Roncsolt felszínű terület, spontán gyomvegetációk telepedtek meg rajta. A Róbert Károly körút jelentős

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Népfürdő utcához csatlakozó Dunavirág utca, valamint

az Esztergomi utca és a Párkány utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A körút felől a közvetlen közúti kapcsolat nem biztosított. A

közösségi közlekedési ellátását az M3 metró, az 1-es villamos, és az

autóbusz-álózat biztosítja. A közlekedési fejlesztések közül az

Esztergomi utca és a Cserhalom utca között tervezett gyűjtőút érinti a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 28/2003. (VI.2.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Mellékközpont  területe

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint: magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület

legmagasabb pontja 65 m) van érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

5509

0

28122

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

9044

19078

6

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Árpád híd metrómegálló, valamint

buszpályaudvar tömbje.

A közlekedési csomóponti elhelyezkedés miatt a terület

jelentős ingatlanfejlesztési potenciállal rendelkezik. A

metrómegállótól északnyugatra elhelyezkedő kereskedelmi

célú építmény nem használja ki a terület adottságait, míg a

buszpályaudvar kiszolgáló építményei felújítandó állapotban

vannak.

XIII_34

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Árpád híd M

2. kép: A buszpályaudvar 3. kép: Szupermarket épülete

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint: magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület

legmagasabb pontja 65 m) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 8/2012. (III.12.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Róbert K. körút és a Váci út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített

csatornahálózat kiépült. A gázellátás kisnyomáson történik. A vizsgált rész távfűtéssel ellátott terület.

Funkcióknak megfelelően nagyrészt burkolt/beépített terület, csekély szegélynövényzettel, fásítással. A

Róbert Károly körút és a Váci út jelentős gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet

állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Róbert Károly körút és a Váci út (főutak), valamint az

Árbóc utca, a Visegrádi utca és az Esztergomi utca (kiszolgálóutak)

irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az M3 metró, az

1-es villamos, valamint az autóbusz-hálózat biztosítja. A közlekedési

fejlesztések közül egy 400 férőhelyes P+R parkoló, valamint az

Esztergomi utca és a Cserhalom utca között tervezett gyűjtőút érinti a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Árpád híd M

XIII_34"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_35

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Visegrádi u. 110-118.

0

21027

19270

9

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, egykori FOKA terület, valamint Süllő

utcai beépítetlen területek.

Az egykori Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat

létesítményei a mai Esztergomi utcáig nyúltak le. Ma a terület

beépítetlen, a Párkány utca és Esztergomi utca között

elterülő üres terület pedig városi közparknak van kijelölve.

10928

0

40297

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: Az Okmányiroda 

épülete

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Visegrádi u. 110-118.

XIII_35"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi főnyomóvezeték a Párkány utcában, illetve a Váci út mentén található. 
Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna kiépült. A Visegrádi utcában középfeszültségű kábelhálózat 
létesült. A terület kisnyomású gázzal és távhővel ellátott. 

A lebontott csarnoképület telkén korábban feltárt szénhidrogén (TPH) szennyezést sikeres kármentesítés 

keretében határérték alatti szintre csökkentették a földtani közegben. A területen spontán növényzet 
jelent meg, zöldfelületi intenzitás igen alacsony a területen a faállomány gyakorlatilag hiányzik.

A terület a Váci útról (főút), a hozzá csatlakozó kiszolgálóutakról,

valamint a Visegrádi utcáról és az Esztergomi útról (szintén

kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátás nem

biztosított, a legközelebbi megállótól való gyaloglási távolság

meghaladja a 300 métert. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapet XIII. kerületi Önkormányzat

30/2001. (IX.20.), valamint 19/2007. (V.2.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_36

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Visegrádi u. 100-106.

0

0

22061

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Esztergomi út, Véső utca, Révész

utca, Váci út által határolt tömbje.

Az Esztergomi út és Visegrádi utca között elterülő gazdasági

területen jelenleg több vállalkozás is működik. A lakófunkciót

betöltő épületek földszintjén pedig kereskedelmi

tevékenység jellemző. A Révész utca és Váci út

találkozásánál lévő telek jelenleg használaton kívüli,

beépítetlen.

8180

0

22061

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Gazdasági épület II.2. kép: Gazdasági épület I.

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Visegrádi u. 100-106.

XIII_36"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Váci út mentén érinti ivóvíz főnyomóvezeték. Egyesített rendszerű csatorna és 
középfeszültségű kábelhálózat kiépült. A Révész utcában a területet középnyomású gázvezeték érinti, 
gázellátás kisnyomáson történik. A terület távfűtéssel ellátott.

A terület zöldfelületi intenzitása a jelentős beépítettség és a burkolt/roncsolt felületek miatt alacsony 
(<10%). A Váci út gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, 
légszennyezés).

A terület a Váci útról (főút), a hozzá csatlakozó kiszolgálóutakról,

valamint a Visegrádi utcáról és az Esztergomi útról (szintén

kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátást az M3

metró, valamint trolibusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 7/2008. (III.26.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3457

0

17465

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

2616

0

14849

5

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca, Dráva utca, Kárpát

utca, Révész utca által határolt tömbje.

A város legrégebbi erőműegysége, a Révész utcai fűtőmű

1906-ban épült. A Budapesti Erőmű Zrt. tulajdonában

található létesítmény nemrégiben leállításra került. A

területen lévő építmények az elmúlt években fokozatosan

lebontásra kerültek. A tőle délre lévő telkeken jelenleg

autókereskedés található.  

XIII_37

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori fűtőmű

4. kép: Jelenlegi épületfunkció3. kép: Egykori fűtőmű épülete

2. kép: Transzformátorállomás1. kép: A terület madártávlatból



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

Vi-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapet XIII. kerületi Önkormányzat

7/2008. (III.26.) Ö.K. rendelete (KSZT).

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték, egyesített rendszerű csatorna kiépült. A Dráva utcában elválasztott csapadék 
csatorna és nagyfeszültségű földkábel található. A gázellátás kisnyomáson történik. A szomszédos 
utcákban közép-, és nagy-középnyomású gázvezeték épült ki. Távhő elérhető.

A területen a zöldfelületek aránya minimális, a faállomány csekély. A környezet állapotát a 
szomszédos utak gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja. A korábbi ipari funkció miatt nem 
zárható ki a talajszennyezettség lehetősége.

A terület a Dráva utca és a Népfürdő utca (főutak), valamint a

Révész utca és a Kárpát uca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbusz- és trolibusz vonalhálózat,

valamint hajójárat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései közül a területet a 2-es villamos északi meghosszabbítása

(Jászai Mari tér-Gyöngyösi út, M3) érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori fűtőmű

XIII_37"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

3335

0

10938

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

6028

0

4910

14

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Tisza utca, Pannónia utca, Dráva

utca, Kárpát utca által határolt tömbje.

A területen jelenleg kereskedelmi és szolgáltató

létesítmények találhatóak. Ezen építmények építészeti

minősége, állaga, valamint a terület beépítési mértéke és

szintterületi sűrűsége erőteljesen elüt a közvetlen

környezetétől.

XIII_38

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Dráva u. 18-24.

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-T

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ) a tömb egészét I-XIII-V jelű beépítésre szánt építési övezetbe

sorolja.

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték, egyesített rendszerű csatorna kiépült. A Dráva utcában elválasztott csapadék

csatorna is megtalálható. A Kárpát utca mentén nagyfeszültségű földkábel és középnyomású

gázvezeték üzemel. A gázellátás kisnyomáson történik. Távhő elérhető.

A terület nagyrészt burkolt/beépített, zöldfelületi intenzitása csekély (10-20% körüli). A környező utak

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Dráva utca (főút), és a hozzá kapcsolódó Kárpát utca és

Pannónia utca (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A közösségi

közlekedési ellátását az autóbusz- és trolibusz vonalhálózat biztosítja.

A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Dráva u. 18-24.

XIII_38"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

978

0

8468

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

8468

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, az Ipoly utca, Hegedűs Gyula utca,

Victor Hugo utca, Visegrádi utca által határolt tömb.

A területek jelenleg beépítetlenek. Az Ipoly utca felőli

területet a környező irodák parkoló területének használják,

míg a Victor Hugo utca felőlit használaton kívül van.

XIII_39

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Thurzó u. 16-18.

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. A meglévő faállomány részben

megőrzésre érdemes értéket képvisel a belvárosi környezetben. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint kiemelten védendő karakterű terület, I. párkánymagassági

kategóriába sorolt terület) van érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ) a tömb egészét L1-XIII-R jelű beépítésre szánt építési övezetbe

sorolja.

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Gogol utcában és a Váci út vonalán létesült ivóvíz nyomóvezeték. Egyesített főgyűjtőcsatorna és

elektromos elosztóhálózat kiépült. A Visegrádi utca mentén nagyfeszültségű földkábel található. A

gázellátás kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott.

A telkek nagyrészt burkolt/roncsolt felszínűek. A 25420 hrsz.-ú telken ugyanakkor jelentősebb

faállomány él, ami környezeti szempontból kedvező.

A terület a Váci úthoz kapcsolódó Victor Hugo utca és az Ipoly utca,

valamint a Visegrádi utca és a Hegedűs Gyula utca (kiszolgálóutak)

irányából érhető el. A közösségi közlekedési ellátását az M3 metró, a

Lehel utcán közlekedő villamos, valamint az autóbusz- és trolibusz

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Thurzó u. 16-18.

XIII_39"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2635

2635

5997

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

5997

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Dunyov István utca és Váci út

találkozásánál lévő csarnoképület. 

A helyi védettség alatt lévő építmény jelenleg funkció nélkül

áll. A telek többi területén parkoló üzemel.

XIII_40

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Váci út 47/e

100%

2. kép: Használaton 

kívüli épület

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. A Dunyov István u. és Váci út találkozásánál lévő épület Fővárosi Védettség alá tartozik.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 35/2008. (XII.15.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Váci út mentén érinti ivóvíz főnyomóvezeték. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna

létesült. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról, gázellátása kisnyomásról

történik. Távhő elérhető.

A terület teljes mértékben burkolt/beépített. A Váci út jelentős gépjárműforgalma kedvezőtlenül

befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Váci útról (főút), a hozzá kapcsolódó Dunyov István

utcáról, valamint az Angyalföldi útról (kiszolgálóutak) érhető el. A

közösségi közlekedési ellátás nem megoldott, a legközelebbi

megállótól való gyaloglási távolság meghaladja a 300 métert. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Váci út 47/e

XIII_40"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_41

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kassák Lajos u. 67.

0

13797

702

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Gidófalvy Lajos utca mentén lévő

használaton kívüli terület.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

196

0

14499

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Kassák Lajos u. 67.

XIII_41"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték elérhető. A Kassák L. utcai egyesített csatorna a Váci utcai főgyűjtőcsatornára 
köt rá. Elektromos-ellátás középfeszültségű kábelhálózatról, gázellátás kisnyomásról történik. A 
Gidófalvy utcában nagy-középnyomású gázvezeték található. Távhő elérhető. 

A közelmúltban elbontott egykori telephely területén a talaj és talajvíz kármentesítése vált szükségessé. 
A műszaki beavatkozás a FAVI-KÁRINFO adatbázis alapján még folyamatban van. A Róbert Károly 
körút jelentős gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, 
légszennyezése

A terület a Róbert Károly körút (főút), valamint a hozzá kapcsolódó

Gidófalvi Lajos utca és a Kassák Lajos utca (kiszolgálóutak) irányából

érhető el. A közösségi közlekedési ellátását a körúton közlekedő

villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A közlekedési

rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 35/2008. (XII.15.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_42

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Klapka u. 4-10.

0

0

22780

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Apály utca, Kassák Lajos utca, Klapka

utca, Angyalföldi út által alkotott tömbje.

A területen több, nagy alapterületű, de – a közvetlen

környezetéhez képest – alacsony építménymagasságú

gazdasági, kereskedelmi épületek találhatóak. A telkek

jelenleg is telephelyéül szolgálnak több vállalkozásnak is.  

7692

0

22780

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Gazdasági 

épületek

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Klapka u. 4-10.

XIII_42"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték, nagyfeszültségű földkábel és nagy-középnyomású gázvezeték is található a

Kassák L. utcában. Egyesített rendszerű csatornahálózat kiépült. Elektromos-ellátás középfeszültségű

kábelhálózatról, gázellátás kisnyomásról történik. Távhő elérhető.

A terület döntő hányada burkolt vagy beépített, a zöldfelületi intenzitás minimális (<10%), csupán a

meglévő faállomány bír kondicionáló szereppel. 

A terület a Váci úthoz kapcsolódó Klapka utcáról és Apály utcáról,

valamint az Angyalföldi útról és a Kassák Lajos utcáról

(kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátás nem

megoldott, a legközelebbi megállótól való gyaloglási távolság

meghaladja a 300 métert. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete 
(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi 
Önkormányzat 57/2001.(XIII.20.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

10515

0

20315

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

3180

17135

14

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Váci út, Klapka utca, Rózsafa utca,

Csángó utca által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

XIII_43

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Klapka u. 1/a-11.

2. kép: Gazdasági 

épület

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapet XIII. kerületi Önkormányzat

12/2003. (III.17.), valamint 28/2006. (IX.11.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz főnyomóvezeték érinti a Váci út mentén. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna 
kiépült. Elektromos-ellátás középfeszültségű hálózatról, a gázellátás kisnyomásról történik. Távhő 
elérhető. A Rózsafa és a Csángó utca mentén távhővezeték létesült. 

A terület döntő hányada burkolt vagy beépített, a zöldfelületi intenzitás minimális (<10%), faállománya 
csekély. A Váci út jelentős gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát 
(zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Váci útról (főút), a hozzá kapcsolódó Klapka utcáról

és Csángó utcáról, valamint az Angyalföldi útról és a Rózsafa

utcáról (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési

ellátást az M3 metró és a trolibusz-hálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Klapka u. 1/a-11.

XIII_43"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

5260

0

25028

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2678

22350

10

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Dózsa György út, Tüzér utca, Klapka

utca, Kassák Lajos utca által határolt tömbje.

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

XIII_44

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kassák Lajos u. 37-61.

2. kép: Kereskedelmi 

épület

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Vi-1

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

Ln-T

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 28/2006. (IX.11.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

Nagyvárosias  telepszerű  lakóterület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Huba utcában keresztezi ivóvíz nyomóvezeték. Egyesített rendszerű csatornahálózat és

elektromos elosztóhálózat kiépült. A Kassák L. utca mentén nagyfeszültségű földkábel létesült. Nagy-

középnyomású gázhálózat elérhető, a gázellátás kisnyomáson történik. Távhő elérhető. 

A terület nagyrészt beépült, zöldfelületi intenzitása tömbönként eltérő, 0-30% között alakul. 

A terület a Dózsa György útról (főút), a hozzá csatlakozó Kassák Lajos

utcáról és Tüzér utcáról, illetve a közöttük kapcsolatot biztosító

kiszolgáló utakról érhető el. A közösségi közlekedési ellátást a Lehel

utcán közlekedő villamos, valamint az autóbusz- és trolibusz

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kassák Lajos u. 37-61.

XIII_44"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_45

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Botond u. 5-7.

0

0

9329

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, Botond utca, Angyalföldi út, Dózsa

György út, Kassák Lajos utca által határolt tömbje.

A területen jelenleg több kereskedelmi, szolgáltató

vállalkozás üzemel, melyek létesítményeinek építészeti

minősége nem éri el a közvetlen környezetének állapotát. 

1067

0

9329

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Gazdasági 

épület

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Botond u. 5-7.

XIII_45"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület főnyomóvezetékkel szomszédos. A csatornázás egyesített rendszerben megoldott. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról, a gázellátás kisnyomásról történik. A terület

távfűtéssel ellátott. A Kassák L. utca vonalán távhővezeték érinti a területet.

A terület gyakorlatilag teljes mértékben beépített/burkolt felszínű. A Dózsa György út

gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A terület a Dózsa György útról (főút), a hozzá csatlakozó Kassák Lajos

utcáról és Angyalföldi útról, valamint a Botond utcáról (kiszolgáló

utak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátást az M3 metró,

valamint a trolibusz vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 28/2006. (IX.11.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_46

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Dózsa György út 144-148.

0

9199

0

1

Budapest XIII. kerület, a Kassák Lajos utca, Taksony utca,

Tüzér utca, Dózsa György út által határolt tömbje. 

A terület jelenleg üres, az elmúlt években elbontásra kerültek

az egészségügyi és kereskedelmi funkciót ellátó

létesítmények. 

0

0

9199

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Egykori irodaház

1. kép: A terület jelenlegi 

állapota



TSZT 2015 KIVONAT:

Dózsa György út 144-148.

XIII_46"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület főnyomóvezetékkel szomszédos. A csatornázás egyesített rendszerben megoldott. A Kassák L. utca 
mentén nagyfeszültségű földkábel található. Elektromos elosztóhálózat kiépült, a gázellátás kisnyomásról 

történik. A terület távfűtéssel ellátott.

A területen korábban kármentesítést igénylő talaj- és talajvíz-szennyezettséget tártak fel, a FAVI-KÁRINFO 
adatbázisának adatai alapján a kármentesítést sikeresen elvégezték. A terület bontásból visszamaradt 

roncsolt felszínű. A Dózsa Gy. út gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát.

A terület a Dózsa György útról (főút), a hozzá csatlakozó Kassák Lajos

utcáról és Tüzér utcáról, illetve a taksony utcáról (kiszolgálóutak)

érhető el. A közösségi közlekedési ellátást a Lehel utcán közlekedő

villamos, valamint az autóbusz- és trolibusz vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete (KVSZ),

valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 32/2011.

(IX.9.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_47

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tüzér u. 11-17.

0

2603

6923

3

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Taksony utca, Tüzér utca, Dévai utca,

Lehel utca által határolt tömbje. 

A területen több foghíj, használaton kívüli terület, valamint

alulhasznosított gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató

telephely is található. Ezek beépítettsége és

épületállományának jellege, valamint minősége jelentősen

eltér a közvetlen környezetükhöz képest. A tömbben több, 10

évnél nem régebbi iroda-, valamint lakófunkciójú

ingatlanfejlesztés is megvalósult.

4125

0

9526

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: Gazdasági 

épületek

1. kép: A terület 

madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Tüzér u. 11-17.

XIII_47"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Kassák L. utca mentén létesült főnyomóvezeték. A Lehel utca mentén a egyesített rendszerű 
főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A gázellátás 
kis nyomáson történik. A terület távfűtéssel ellátott.

A terület gyakorlatilag teljes mértékben burkolt/beépített, a zöldfelületi intenzitás minimális (<10%). A 
Lehel utca gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés, 
légszennyezés).

A terület a Lehel utcáról (főút), a hozzá kapcsolódó Taksony utcáról,

Lőportár utcáról és Dévai utcáról, valamint a Dózsa György úthoz

csatlakozó Tüzér utcáról (kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi

közlekedési ellátást a Lehel utcán közlekedő villamos, valamint az

autóbusz- és trolibusz vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 30/2000. (X.16.), valamint 41/2001. (X.20.) Ö. K.

rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

3302

0

8164

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

3759

4405

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Csata utca, valamint a Hun utca

felőli alulhasznosított és használaton kívüli területek.

A Hun utcai egykori Kéziszerszámgyár központja működött.

Jelenleg, ideiglenesen kiskereskedelmi funkciót tölt be. Az

épületek állapota és minősége erősen leromlott képet mutat

a Hun utca felé.

XIII_48

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hun u. 4/b

3. kép: Bolhapiac épülete2. kép: Egykori gyárépület

1. kép: A terület 

madártávlatból



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

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 32/2007. (X.25.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Mohács utcában ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A Hun és a Csata utca mentén egyesített

rendszerű csatornahálózat létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik. A

gázellátás kis nyomáson történik. A terület távfűtéssel ellátott.

A területen a nagyfokú beépítettségnek és a roncsolt felszínnek köszönhetően a zöldfelületi intenzitás

alacsony (0-30% közötti). A környező forgalmas utak kedvezőtlenül befolyásolják a környezet állapotát.

A terület a Róbert Károly körúthoz csatlakozó Csata utcáról, valamint

a Lehel utcáról nyíló Mohács utcáról és Hun utcáról (kiszolgálóutak)

érhető el. A közösségi közlekedési ellátást a Róbert Károly körúton és

a Lehel utcán közlekedő villamosok, valamint az autóbusz

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Hun u. 4/b

XIII_48"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XIII_49

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Lehel utca 25-27.

0

13463

0

4

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Lőportár utca, Szabolcs utca, Váci út,

Dózsa György út által határolt tömbje.

A telkek jelenleg beépítetlenek. A Lehel utca 25-27 (hrsz.: 
28143/3) van egyedül használatban, amely ideiglenesen 
parkolóként üzemel.

0

0

13463

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Lehel utca 25-27.

XIII_49"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Dózsa Gy. út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Lehel utca és a Szabolcs utca mentén

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról

történik. A gázellátás kisnyomáson történik. 

A terület burkolt/roncsolt felszínű, növényállománnyal gyakorlatilag nem bír. A környező forgalmas utak

kedvezőtlenül befolyásolják a környezet állapotát.

A terület a Lehel utcáról (főút), a hozzá kapcsolódó Lőportár utcáról,

valamint a Dózsa György úthoz csatlakozó Szabolcs utcáról

(kiszolgálóutak) érhető el. A közösségi közlekedési ellátást a Lehel

utcán közlekedő villamos, valamint az autóbusz- és trolibusz

vonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a

területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 6/2007. (II.20.) Ö.K. rendelete (KSZT).

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Természeti védettség és környezetvédelmi korlátozás nem érinti. Épített környezeti szempontból

magassági korlátozás (TSZT szerint karakterőrző, II. párkánymagassági kategóriába sorolt terület) van

érvényben. 

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

187

0

16704

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

16704

0

2

#HIÁNYZIK

Budapest XIII. kerület, a Reitter Ferenc utca, Rákos-patak,

Szent László út, Futár utca által határolt tömbje.

A terület jelenleg beépítetlen, funkcióval nem rendelkezik. A

terület közvetlen környezetében több, 10 évnél nem régebbi,

megvalósult iroda- és lakófunkciójú ingatlanfejlesztés is

megvalósult. 

XIII_50

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szent László út 120-128.

100%

1. kép: A használaton kívüli terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A szomszédos Rákos-patak az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetének részét képezi.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 56/2001. (XII.20.) Ö.K. rendelete

(KVSZ), valamint az azt módosító Budapest XIII. kerületi

Önkormányzat 35/2003. (IX.22.) Ö. K. rendelete (KSZT).

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Tatai út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Egyesített rendszerű csatornahálózat és elektromos

elosztóhálózat kiépült. A Tahi utca mentén nagyfeszültségű távvezeték létesült. A gázellátás

kisnyomáson történik, távhő elérhető.

A közelmúltban elvégzett bontásból visszamaradt roncsolt felszínű területen spontán gyepvegetáció

található.

A terület a Reitter Ferenc utca (főút), a hozzá csatlakozó Futár utca,

valamint a Szent László út (kiszolgálóutak) irányából érhető el. A

közösségi közlekedési ellátását az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A

közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Szent László út 120-128.

XIII_50"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ





Vizsgált területek:

ZUGLÓ
XIV. kerület

01 Rákosrendező
02 Mexikói úti remiz - M3
03 Dürer-kert
04 Francia út 10-36
05 Posta-Járműtelep
06 Bosnyák téri remiz
0707 Limanova téri terület
08 Alumíniumárugyár
09 Erzsébet királyné útja - Öv utca
10 Csömöri úti sporttelep
11 Irodaház - Mogyoródi út 105
12 Cordia Thermal
13 Paskál Park
1414 Csömöri út -Cinkotai út
15 Csömöri út - Körvasút sor
16 Körvasút sori területek
17 Gvadányi út - Remény utca

a kerület területe:   
ebből barnamező:

18 125 330 m2
1 952 877 m2



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

XIV_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rákosrendező

-

35939

1081940

11

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerülete, Zugló, a Rákosrendező vasúti pályaudvar

menti hasznosítatlan terület.

Rákosrendező az 1990-es évek előtt Budapest egyik nagy

teherpályaudvaraként szolgált. A Ferencvárosi teherpályaudvar

logisztikai szerepének erősödésével jelentős része üzemen kívül

került. Rákosrendező állomás épülete és a környező több kisebb

üzemi épület jelentősen leromlott. A 170 hektáros terület ma

Budapest egyik legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező

része. A vasútvonalak, továbbá az autópálya és a Hungária-

körgyűrű szomszédsága kiváló közlekedési kapcsolatokkal ruházzák

fel, továbbá a Városliget és az Andrássy út közelsége is jelentős

városszerkezeti előnyt jelent. Jelenleg feltáratlan terület, sem hossz-,

sem keresztirányban nem járható át. 

97651

0

1117879

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Elhagyott vasúti területek

2. kép: Üres bakterház1. kép: Vasútállomás



TSZT 2015 KIVONAT:

Rákosrendező

XIV_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet három helyen is átszeli egy-egy főnyomóvezeték. Az elektromos alállomások közelsége révén jelentős mértékű

energiaigények kiszolgálhatóak. A nagyközépnyomású gázellátás kiépült. A távhőigény kielégítése a területen biztosítható.

A határérték feletti szennyezettséggel érintett földtani közeg közel 10 ezer m3, a talajvíz kb. 2,5 ezer m3 nagyságú. A feltárt

szennyezőanyagok: összes alifás szénhidrogén (TPH), benzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok (összes), naftalinok, fluorén,

benz(a)pirén, indenol(1,2,3cd)-pirén, összes PAH a naftalin(ok) nélkül).

A területet a vasútvonal kettéosztja, a keleti oldal az M3-as autópálya

bevezető szakasza felől tárható fel, a nyugati oldal a Tatai útról.

Kötöttpályás közösségi közlekedési kapcsolatot a MILFAV végállomás ad. A

térség régóta áhított fejlesztése a Szegedi úti felüljáró megépítése a vasúti

terület felett. Tervezett fejlesztés a Nagy Lajos király úti villamos

meghosszabbítása Angyalföldre és a MILFAV továbbvezetése.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012): M/R; IZ/R; I/R; L4/R; Z-EZ

 29834/3 és 29834/10 hrsz:

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2003): IZ-XIV/SP; I-XIV/SZ4; I-XIV/SZ5

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Gksz-2

K-Rek

Magasház elhelyezésére kijelölt terület; III. párkánymagassági kategória. Védett épület a területen nem

található.

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

7962

0

43509

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

43509

8

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, a Mexikói úti földalatti remizterülete és

a Hungária körút- M3 csomópontban lévő klasszikus barnamezős

terület.

Az alulhasznosított telekcsoport az átmeneti zónában helyezkedik

el, a Hungária körút és az M3 találkozásánál. A Mexikói úti MFAV

végállomást és kocsiszínt a XX. század közepén alakították ki a

kisföldalatti felszíni szakaszát megszüntetve. A terület változással

érintett; vegyes intézményi funkció alakítható ki, legfeljebb 6000 m2

kereskedelmi célú területtel. A telekcsoportba tartozik az M3

Business Center és az autópálya-lehajtó közötti rendezetlen

épületállományú terület is, ahol intézmények helyezhetőek el. A

telekcsoport – kiváló közlekedési kapcsolatainak is köszönhetően –

nagy fejlesztési potenciállal bír.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mexikói úti remiz - M3

A TERÜLET ADATAI

XIV_02

100%

4. kép: Büfésor a metrókijáratnál3. kép: Parkoló

2. kép: Metrókijárat1. kép: Remizterület



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett terület. A remiz telke magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb

pontja 45,0 m lehet, és a III. párkánymagassági kategóriába tartozik. Védett épület nem található a területen.

Városligeti kútcsoport hidrogeológiai „A” védőterülete fedi le a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Vi-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

KV-IK; I/8

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Hermina út és az Erzsébet királyné útja mentén létesült. A szomszédos

utcákban egyesített csatornahálózat épült ki. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról

történik. Gázellátása kisnyomású gázhálózatról megoldott.

A földtani közegekben jelentős szénhidrogén-származék és fémszennyezettség valószínűsíthető. A terület

számottevő zöldfelületi értékkel nem rendelkezik.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Hungária körút és az M3-as autópálya

bevezető szakasza jelenti. A kötöttpályás közösségi közlekedést az M1-es

Földalatti vasút Mexikói úti végállomása, valamint az innen induló villmos

viszonylatok biztosítják a Hungária körútok közlekedő villmos viszonylat

mellett. Távlati fejlesztést a Földalatti meghosszabbítása, valamint vasúti

megálló kiépítése jelenti a Kacsóh Pongrác úti felüljáró mellett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Mexikói úti remiz - M3

XIV_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 5  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

56950

3545

36802

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

36802

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, az Ajtósi Dürer soron található

alulhasznosított épületegyüttes.

A telken, amely a belső zónába tartozik, több üresen álló épület

található, amelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem

használatában álltak. A főépület fővárosi védelem alatt áll. Az

épületegyüttes jelenleg raktár és iroda céljára kiadó, a belső

udvarban pedig a népszerű nyári szórakozóhely, a Dürer-kert

működik. Az épületegyüttes főhomlokzata a Városliget felé tájolt,

ezért a telek kiemelkedően jó fekvésű. A vegyes intézményi

területen a funkciók széles köre helyezhető el. 

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Dürer-kert

A TERÜLET ADATAI

XIV_03

100%

4. kép: Elhanyagolt hátsó kert3. kép: Bérelhető irodaépület

1. kép: Fővárosi védelem alatt álló 

épület

2. kép: A nyári szórakozóhely 

bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

A főépület (volt egyetemi épület) fővárosi védelem alatt áll. A területet magassági korlátozás nem

érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012): I/LA1

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Stefánia út mentén létesült. Az Ajtósi D. sor és az

Abonyi utca vonalán egyesített csatornahálózat határolja a területet. A villamosenergia-ellátás

középfeszültségű, a gázellátás kisnyomású hálózatról történik. 

A területet az Ajtósi Dürer sor forgalmi terhelése éri. A növényállomány állapota átlagos-jó.

A terület főúthálózati kapcsolatát az Ajtósi Dürer sor jelenti. A közösségi

közlekedést trolibusz viszonylatok biztosítják. Távlati fejlesztést a Thököly út

menti villamos vonal kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Dürer-kert

XIV_03"ÜRES ÉPÜLET"

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

XIV_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Francia út 10-36

70

49786

12900

21

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, a Francia út mentén található,

nagyrészt használaton kívüli telekcsoport.

A Hungária körút és a Francia úttal párhuzamos vasútvonal közötti

terület – kiváló közlekedési kapcsolatai ellenére – nagyrészt

alulhasznosított vagy nem használt. Az összefüggő üres területek

rendkívül elhanyagolt állapotúak; a legnagyobb beépítetlen telek

a volt Kenyérgyár területe. A közelmúltban több változás is történt:

az Orgonagyár épületegyüttesét lebontották, egy komfort nélküli

épület lakatlanná vált, több irodaház megüresedett, és új lakóház

is épült. A területen, amely átfogó beavatkozást igényel, a vegyes

intézményi funkciók köre támogatott.

3415

0

62756

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Elhanyagolt üres területek3. kép: Új építésú lakóház

2. kép: Üres komfort nélküli lakóház1. kép: Bontásra váró irodaház



TSZT 2015 KIVONAT:

Francia út 10-36

XIV_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Mexikói út vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Mexikói út mentén egyesített

csatornahálózat található. A szomszédos utcákban a területet középfeszültségű kábelhálózat határolja. A terület

gázellátása kisnyomáson történik. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Mogyoródi út-Stefánia út

mentén ismert.

Bontott, rendezetlen területek, zömében ruderális társulással borított. A terület porképző felületként működik. A

határoló utak és a vasút forgalmi terhelése éri a területet.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Hungária körút jelenti. A

kötöttpályás közösségi közlekedést a Hungária körút menti villamos

viszonylat biztosítja az Egressy úti trolibusz közlekedés mellett. Távlati

fejlesztést a Hungária körút menti szerkezeti jelentőségű kerékpáros

nyomvonal kiépítése jelent.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2003 ill. 2012 – területtől függően):

L2; M/2; I/LA3; L2/1; I/6; M/1; I/7

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Nagyrészt változással érintett terület, teljes egészében karakterőrző terület (II. párkánymagassági kategória). A

Francia út felőli oldalon a lakófunkció a környezeti terhelés alapján kizárt. A Francia út menti sávra a vasút 50 m-

es védőterülete (OTÉK) ráfed.

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

50334

4156

180967

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

180967

10

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, a Magyar Posta járműtelepe és

gazdasági funkciók által használt alulhasznosított terület.

A telekcsoportba tartozik a Magyar Posta járműtelepe, amelynek

főépülete fővárosi védelem alatt áll. Az Egressy és a Mogyoródi út

autósforgalmára építve számos kereskedelmi funkció települt a

területre: két benzinkút, két autószalon, két szerviz és több

építőanyag-kereskedés található a telekcsoporton belül. Az ORFK

rendőrségi lőtere állami tulajdonú. A tömb egyetlen nem

barnamezős telkén lakópark épült. A területen a munkahelyi

funkció támogatott, a XIV. kerület jelentős zöldfelület ír elő.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Posta-Járműtelep

A TERÜLET ADATAI

XIV_05

100%

4. kép: A rendőrségi lőtér3. kép: Szolgáltatási funkciók

2. kép: Irodaház1. kép: Védett épületegyüttes



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett terület. A főépület fővárosi védelem alatt áll. Magassági korlátozás nincs.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

MZ/1; IZ/L

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Mexikói és a Mogyoródi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcákban

egyesített rendszerű csatornahálózat található. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Mogyoródi út-

Pillangó utca mentén ismert.

A funkció folytán szénhidrogén-származék szennyezettség feltételezhető a terület burkolatain. A területen

zöldfelületi elem gyakorlatilag nincs. Higany-, ólom-, rézszennyezés volt korábban a Magyar Posta Zrt.

járműtelepén, de a kármentesítés eredményes volt. 

A Hungária körút közelében található terület legjelentősebb úthálózati

kapcsolatát a Mogyoródi út, mint gyűjtőút jelenti. A kötöttpályás közösségi

közlekedést a Hungária körút menti villamos viszonylat biztosítja az Egressy

úti trolibusz közlekedés mellett. Távlati közlekedési fejlesztés nem érinti a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Posta-Járműtelep

XIV_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

7298

7298

10966

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

10966

1

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, a Bosnyák téri mellékközponti vegyes

területen található remizépületek.

Az egykor városszéli helyzetű villamos-végállomás ma a Zugló

főtereként számon tartott Bosnyák téren áll. A remiz jelenleg

alulhasznosított épületegyüttese helyi védelem alatt áll. A

változással érintett telken átmenetileg biztosítani kell a közlekedési

funkciót. A településszerkezeti terv mellékközponti területet jelöl ki,

ahol a funkciók széles köre létesíthető: lakás, iroda, kereskedelem,

kulturális és oktatási, valamint sport rendeltetés is kialakítható.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bosnyák téri remiz

A TERÜLET ADATAI

XIV_06

100%

4. kép: Védett épület3. kép: Nagy Lajos király útja

2. kép: Csarnoképület1. kép: Csomópont



TSZT 2015 KIVONAT:

A teljes épületegyüttes helyi védelem alatt áll. Változással érintett terület, ahol az átmeneti hasznosítást

biztosítani kell. Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m lehet; a III.

párkánymagassági kategória érvényes. Városligeti kútcsoport hidrogeológiai „A” védőterülete fedi le a

területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

VK/2

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Thököly út és a Nagy L. király útja mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű csatornahálózat

létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózatról biztosított. A terület gázellátása kisnyomáson

történik. 

A földtani közegekben jelentős szénhidrogén-származék és fémszennyezettség valószínűsíthető. A terület

zöldfelületi értékkel nem rendelkezik.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Thököly út és a Nagy Lajos király útja

jelenti. A kötöttpályás közösségi közlekedést a Nagy Lajos király útja menti

villamos viszonylatok biztosítják a Thököly úti autóbusz közlekedés mellett.

Távlati fejlesztést a Thököly út menti M4-es metró meghosszabbítása, illetve

a villamos vonal kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Bosnyák téri remiz

XIV_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

6504

224

20107

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2165

12322

21

#HIÁNYZIK

Budapest XIV. kerület, Zugló, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt.

alulhasznosított üzemi épületei és lakóépületek.

A Limanova tér telekosztással alakult ki, a mai közterület egykor

tömbfeltáró út volt. A Zuglói Városgazdálkodási Zrt. által használt

telkeket nagyvárosias lakóépületek veszik körbe. Az

épületállomány rendezetlen, a közterületből elkerített részen is

kiszolgáló funkciójú épületek állnak. A Zuglói KVSZ a Nagy Lajos

király útja felől új tömbfeltáró utat szabályoz ki, amely a fejleszthető

terület méreteit csökkenti. A telekcsoporton belül nagyvárosias

lakófunkció alakítható ki.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Limanova téri terület

A TERÜLET ADATAI

XIV_07

3. kép: Utcakép a Nagy Lajos király útja felől

2. kép: Nagyvároosias lakóépület1. kép: Bejárat a tér felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Helyi védettségű lakóépület található a 31516/1 helyrajzi szám alatt. Karakterőrző terület (II. párkánymagassági

kategória). A ZKSZT új feltáró utat szabályoz ki. Városligeti kútcsoport hidrogeológiai „A” védőterülete fed rá a

területre.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-2

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

L2/1; L2/3; L2/5

Nagyvárosias,  jellemzően  zártsorú,  keretes  beépítésű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Nagy L. király útja mentén épült ki. A Gyarmat utca mentén egyesített csatornahálózat

található. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A Gyarmat utca mentén

nagyfeszültségű földkábel halad. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A területen működő funkciók folytán burkolatszennyezés feltételezhető. A terület zöme beépített, burkolt,

néhány faegyed vegetál a területen.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Nagy Lajos király útja jelenti, amelyen

villamos viszonylatok biztosítják a közösségi közlekedést. Távlati fejlesztést a

Thököly út menti M4-es metró meghosszabbítása, illetve a villamos vonal

kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Limanova téri terület

XIV_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

13313

-

18412

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

18412

3

#HIÁNYZIK

Az Erzsébet királyné útja menti volt alumíniumgyár alulhasznosított

barnamezős területe, kisvárosias lakóövezetben.

Az 1899-ben alapított, fémtömegcikkeket és gázpalackokat gyártó

Alumíniumárugyár ma is működik, de jóval kisebb kapacitással.

Ezért a gyártelep nagy részét kis- és középvállalkozásoknak adják

ki. A tömbbelsőben lévő, kevésbé frekventált épületek nagy része

alulhasznosított. A gazdasági funkciót csak átmenetileg kell

biztosítani, a telekcsoporton kisvárosias lakóterületet kell kialakítani.

A kerületi szabályozási terv tömbfeltáró utat jelöl ki a Lőcsei út felől.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Alumíniumárugyár

A TERÜLET ADATAI

XIV_08

100%

3. kép: Utcaképek a Lőcsei út felől

2. kép: Czobor utca1. kép: A gyárterület főbejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

A területen az átmeneti hasznosítást biztosítani kell. Védett épület, magassági korlátozás nincs. A ZKSZT új feltáró

utat szabályoz ki.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

M/1; I/1

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték épült ki a Nagy L. király útján, a Dorozsmai és a Rákospatak utcában. A Czobor és a

Fűrész utca mentén a területet egyesített csatornahálózat határolja. A szomszédos utcákban középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A Lőcsei út felől zajlik a gyár kiszolgálóforgalma (ez a szomszédos lakóterület felé jelenthet terhelést). A területen

fémes épület-, illetve burkolatszennyezés feltételezhető.

A terület főúthálózati kapcsolatát az Erzsébet királyné útja jelenti. A

kötöttpályás közlekedést villamos viszonylatok biztosítják az Erzsébet

királyné és a Nagy Lajos király útján. Távlati közlekedési fejlesztés nem

érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Alumíniumárugyár

XIV_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

10663

701

49127

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

23639

15012

10

#HIÁNYZIK

Az Erzsébet királyné útja – Miskolci utca sarkán található

alulhasznosított, részben használaton kívüli terület.

A Budaplast Rt. 1949-ben alakult, és PVC, bakelit, polisztirol illetve

gumi alapanyagból gyártott műanyagipari termékeket, játékokat.

A csarnoképületeket nagyrészt lebontották, a helyén üres fejlesztési

terület található. Az irodaépületek egyikét raktárházzá alakították

át, a másik, védett épületet egy kanadai tulajdonú műanyagipari

vállalat birtokolja. A tömb északkeleti sarkán zártsorúan beépített,

alulhasznosított lakó- és kiskereskedelmi épületek találhatóak. Az

északnyugati sarkon lévő telek az ORFK telephelye. A Dorozsmai

úton, a tömbön belül egy nagyvárosias lakópark található.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Budaplast gyártelep

A TERÜLET ADATAI

XIV_09

4. kép: Lebontott csarnok3. kép: Üres földszinti üzletek

2. kép: Védett irodaépület1. kép: Volt Budaplast-iroda



TSZT 2015 KIVONAT:

A 30005/4 helyrajzi számú telken fővárosi védelem alatt álló épület található. Magassági korlátozás nincs. A

terület változással érintett az átmeneti hasznosítás részleges biztosításával.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

M/1; I/2

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Dorozsmai utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. Az Erzsébet királyné útján egyesített rendszerű

csatornahálózat létesült. A területet a szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat határolja. A területet

a Dorozsmai és az Öv utcában nagy-középnyomású gázhálózat érinti.

A bontott területek ruderális társulással fedettek. A területen feltárt szennyezőanyagok: alifás szénhidrogén (TPH),

króm, de sikeres kármentesítés történt. A területen zöldfelületi elem gyakorlatilag nem található.  

A terület főúthálózati kapcsolatát az Erzsébet királyné útja jelenti. A

kötöttpályás közlekedést villamos viszonylatok biztosítják az Erzsébet

királyné útján. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Budaplast gyártelep

XIV_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

XIV_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csömöri úti sporttelep

0

67738

0

4

#HIÁNYZIK

A Csömöri út – Bosnyák téri piac – Bosnyák utca – Rákospatak utca

által határolt használaton kívüli, beépítetlen terület.

Az 1896-os világkiállítás alkalmából hozták létre a Csömöri út menti

sportközpontot, itt rendezték meg az eseményhez kapcsolódó

atlétikai, kerékpár- és tornaversenyeket. A tömb Csömöri út –

Rákospatak utca felőli sarkán az egykori 44-es villamos

hurokvágánya és végállomásának nyomai láthatóak. A terület a

XIV. kerület napközis tábora volt, majd a lengyel Echo Investment

vásárolta meg. Az ingatlanfejlesztő cég Mundo Center néven

bevásárlóközpont építését tervezi.

220

0

67738

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A Bosnyák utca felől

2. kép: Rákospatak utca1. kép: A piaccsarnok felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Csömöri úti sporttelep

XIV_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Csömöri úton és a Rákospatak utcában ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A területet a Rákospatak utca mentén

egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű

kábelhálózatról biztosított. A Rákospatak utca mentén nagyfeszültségű távvezeték és földkábel található. A

terület gázellátása kisnyomáson történik. 

A terület felszámolt sporttelep, melyen pályamaradványok, ruderális társulás található. Környezeti terhelésről

nincs információ.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Csömöri út jelenti. Legközelebbi

kötöttpályás kapcsolatát a Nagy Lajos király útja menti villamos

viszonylatok jelentik, a közvetlen elérést autóbuszok biztosítják. Távlati

fejlesztést a Csömöri út menti M4-es metróvanal meghosszbbítása,

vagy a felszíni villamos viszonylat kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

VK/1

VK/2

Mellékközpont  területe

A telekcsoport változással érintett. Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja

45,0 m lehet; a III. párkánymagassági kategória érvényes.

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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

11891

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

11891

0

1

#HIÁNYZIK

A Mogyoródi út 105-107. szám alatti, használaton kívüli, beépítetlen

telek.

A területen Magyar Állam tulajdonában lévő, a Honvédelmi

Minisztérium kezelésében álló irodák, raktárak, garázsok álltak. Az

ingatlant 2010-ben pályázat útján eladta a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelő. Az új tulajdonos a Hofer Magyarország Kft., amely

az ALDI ingatlankezelésével és áruházainak építésével foglalkozik.

A területen álló épületeket a közelmúltban lebontották, azóta

üresen áll.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mogyoródi út 105-107.

A TERÜLET ADATAI

XIV_11

100%

3. kép: Üres telek a lebontott épület nyomaival

2. kép: Utcakép1. kép: Kisvárosias lakókörnyezet



TSZT 2015 KIVONAT:

A telken védett épület nem található, korlátozás nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-1

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

IZ/4

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Mogyoródi út vonalán a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A terület villamosenergia-ellátása

középfeszültségű kábelhálózatról történik. A Jeszenák J. utca mentén nagy-középnyomású gázvezeték létesült.

A terület egy részén bontott, rendezetlen, ruderális társulással fedett felület található. Környezeti terhelésről nincs

információ. 

A terület a Mogyoródi út mentén fekszik, amely szerkezeti jelentőségű

gyűjtőút besorolású. A közösségi közlekedést a 300 m gyaloglási

távolságra található trolibusz viszonylat biztosítja. Legközelebbi

kötöttpályás kapcsolatot a Nagy Lajos király útja menti villamos

viszonylatok jelentik 500 m-es távolságra.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Mogyoródi út 105-107.

XIV_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

30390

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

30076

314

3

#HIÁNYZIK

Az Egressy út és a Rákos-patak kereszteződésénél található

félbemaradt lakópark beépítetlen területe. 

A terület az Univerzum Autójavító Vállalat Miskolci utcai telepe volt.

A telkeket a FUTUREAL csoport vásárolta meg, és Cordia Thermal

Zugló néven lakópark-beruházásba kezdett. Négy épület valósult

meg, a terület többi része üresen áll. A telekcsoport részét képezi a

Paskál Strand vizét szolgáltató kút. A tömb déli részén a Siemens

Telefongyár egykori sporttelepe található, amely a Tér-Köz

pályázat keretében történt felújítás óta a helyiek kedvelt rekreációs 

felülete. A telekcsoport a megújuló Paskál Strand közelsége miatt

különösen értékes.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Cordia Thermal

A TERÜLET ADATAI

XIV_12

3. kép: Patakparti sétány2. kép: A Paskál Strand kútháza

1. kép: A lakópark és üres fejlesztési területe



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett terület. A Paskál Strand forrása a területen található. A telekcsoportban védett épület nincs,

korlátozás nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

L7/SZ

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Vezér utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Rákos-patakkal párhuzamosan

egyesített csatornahálózat épült ki. A Fischer I. utca és az Egressy út mentén középfeszültségű kábelhálózat

került kiépítésre. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

Félbemaradt építési terület, bontott, illetve rendezetlen. Részleges kármentesítés történt. Megmaradt fák,

fasorok, valamint ruderális társulás vegetál a területen. Környezeti terhelésről nincs információ.

A területet a kiszolgálóút besorolású Egressy út és a Fischer utca

határolja. A közösségi közlekedést a közeli trolibusz viszonylatok

biztosítják. A távlati Körvasút menti körút fejlesztése, vagy a Csömöri

út menti M4-es metróvanal meghosszbbítása tovább javíthatja a

terület közlekedési kapcsolatatát.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Cordia Thermal

XIV_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

XIV_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Paskál Park

2924

53352

0

5

#HIÁNYZIK

A Szugló utca és a Miskolci utca, valamint a Rákos-patak által

határolt félbemaradt lakópark üres területe.

A Paskál Park első két üteme 2006-ra készült el. A zömében két-

háromszobás lakások mellett a fejlesztés része az Olajág Otthon,

amely prémium időskorú-ellátást kínál. A beruházás 2007-ben

félbeszakadt, és tulajdonosváltás történt: az új tulajdonos a Preston

Park Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Kft. A terület azóta üresen

áll, a helyiek kutyafuttatóként használják. A telekcsoport

kiemelkedően frekventált területen található: a Rákos-patak

mellett kiépített sétány fut, kényelmesen elérhető a Paskál Strand,

a Bosnyák tér és a közeli sportpályák (Lantos Mihály Sportközpont,

Siemens Telefongyári Sporttelep). 

0

0

56276

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: A patakra néző telkek2. kép: A Bartl János utca

1. kép: A Rákos-patak menti kerékpárút



TSZT 2015 KIVONAT:

Paskál Park

XIV_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Szugló utcában a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcákban egyesített rendszerű

csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózaton biztosított. A Miskolci

utcában nagyfeszültségű földkábel található. A terület gázellátása kisnyomáson történik.

A területen gyepszinti vegetáció él. Környezeti terhelésről nincs információ.

A terület a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút besorolású

Miskolci utca mentén fekszik. A közösségi közlekedést trolibusz

viszonylat biztosítja a Szugló utca mentén. Távlati fejlesztést a közeli

Csömöri út menti M4-es metróvanal meghosszbbítása, vagy a felszíni

villamos viszonylat kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

I/LA2; IZ/L

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Változással érintett terület. A telekcsoportban védett épület nem található, korlátozás 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

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

521

0

23511

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

16606

6905

2

#HIÁNYZIK

A Cinkotai út 128-140. alatt található használaton kívüli telek és a

Csömöri út mentén található raktárépületek telke.

A 31267/108 helyrajzi számú telken a Mozgássérültek Rehabilitációs

Központja Alapítvány kívánt fejleszteni. A tervezett

szabadidőközpont az egészségeseket és a testi fogyatékosokat is

szolgálta volna. A telket 2012-ben a LIDL Magyarország vásárolta

meg a XIV. Kerületi Önkormányzattól, azóta üresen áll. A Csömöri út

felé eső 31267/109 számú, fővárosi tulajdonú telken több

barakképület található, amelyek színházi raktárként funkcionálnak.

A telekcsoport a Hallássérültek Tanintézete és a Látássérültek

Iskolája között fekszik, intézményi, oktatási funkciók elhelyezése

támogatott.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csömöri út -Cinkotai út

A TERÜLET ADATAI

XIV_14

3. kép: Látássérültek Intézete2. kép: Hallássérültek Intézete

1. kép: Látkép a Csömöri útról - üres terület



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett terület. A Csömöri út mentén új lakófunkció elhelyezése a környezeti terhelés alapján kizárt. A

telken védett épület nem található.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

IZ/O

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Szugló utca vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Csömöri út mentén a területet

egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A terület villamosenergia ellátását középfeszültségű hálózat

biztosítja. A Németpróna utca mentén nagyfeszültségű földkábel található. A terület gázellátása kisnyomáson

történik.

A terület zöme ruderális vegetációval borított, a Csömöri út menti sávban avult barakképületek találhatók. A

területen környezeti terhelésről nincs információ.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Csömöri út jelenti. Jelenleg a

területnek nincs kötöttpályás kapcsolata, a közösségi közlekedést

autóbusz viszonylatok jelentik. Távlati fejlesztést a Csömöri út menti M4-

es metróvanal meghosszbbítása, vagy a felszíni villamos viszonylat

kiépítése jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Csömöri út -Cinkotai út

XIV_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

9923

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

9923

0

3

#HIÁNYZIK

A félbemaradt Hermina Happy Land lakópark használaton kívüli

területe a Körvasút mentén, a Csömöri úti felüljáró mellett.

A telekcsoport a tömb egyéb részeit elfoglaló Hermina Happy

Land nevű lakópark tartalék területének tekinthető, tulajdonjogilag

a Herminabau kivitelező céghez köthető. A terület jelenleg őrzött

parkolóként funkcionál a lakóparkban élők számára. A

telekcsoport a körvasúttal és a vasúti pályát áthidaló Csömöri úti

felüljáróval határos. 

A felüljáró alatti rész és a Szuglói Körvasút sor kereszteződése

rendkívül elhanyagolt, veszélyes terület, illegális szemétlerakó. A

forgalom és a zajterhelés nagy igénybevételt jelent.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csömöri út - Körvasút sor

A TERÜLET ADATAI

XIV_15

1. kép: Az első ütem épületei

100%

3. kép: Fizetőparkolónak használt terület

2. kép: Vasúti felüljáró



TSZT 2015 KIVONAT:

Változással érintett terület. A telken védett épület nem található, korlátozás nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

I/LA1

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Szugló utca vonalán létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Csömöri út mentén a területet

egyesített rendszerű csatornahálózat határolja. A terület villamosenergia ellátását középfeszültségű hálózat

biztosítja. A Pöstyén utca mentén nagyfeszültségű földkábel található. A terület gázellátása kisnyomáson

történik.

A körvasút és a Csömöri úti felüljáró környezeti terhelése éri a telekcsoportot. Néhány faegyed található a

területen, a kőzúzalékkal leszórt felület porképző hatású.

A terület a Körvasút mellett található, főúthálózati kapcsolatát a

közeli Csömöri út jelenti.  Jelenleg a Körvasút nem biztosít kötöttpályás 

kapcsolatot a területnek. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút,

valamint a Csömöri út menti M4-es metróvanal meghosszbbítása

jelenti a felszíni villamos viszonylat kiépítése mellett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Csömöri út - Körvasút sor

XIV_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

26360

0

186982

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

2910

7223

179759

49

#HIÁNYZIK

A Mogyoródi út – Körvasút sor – Füredi utca – Gvadányi utca –

Fogarasi út – Öv utca által határolt zömében alulhasznosított

terület.

A Körvasúttal határos telekcsoport tulajdonviszonyai széttagoltak,

és számos bérlő van jelen, akik kereskedelmi, logisztikai, raktározási

tevékenységet végeznek. Beépítetlen területek főként a vasúttal

határos részeken fordulnak elő. Az Öv utca mentén helyenként

illegális hulladéklerakatok találhatóak. Az épületállomány rendkívül

vegyes, többségében elhanyagolt - néhány vállalkozás és az Ybl

Építőipari Szakközépiskola emelkedik ki a sorból. A terület

legnagyobb potenciálját a megközelíthetőség, különösen a

Rákosszentmihály vasútállomás közelsége jelenti.

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Körvasút sori területek

A TERÜLET ADATAI

XIV_16

3. kép: Alulhasznosított csarnoképület

2. kép: Elhanyagolt területek1. kép: Fogarasi úti felüljáró



TSZT 2015 KIVONAT:

A vasút 50 m-es védőterülete (OTÉK) ráfed a területre. Változással érintett terület. A telken védett épület nem

található, korlátozás nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Gksz-2

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

I/1; IZ/2; MZ/1; MZ/2; Z-KP/2; Z-EZ; KL-VA

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  területVi-2

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Füredi utcában ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A Baross utca-Bonyhádi út vonalon a területet

egyesített csatorna keresztezi, a Csömöri út-Fogarasi út vonalon elválasztott csapadékcsatorna érinti a területet.

A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű, gázellátása kisnyomású hálózatról biztosított. A tervezet

távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Körvasút sorral párhuzamosan ismert.

Részben bontott, rendezetlen, ruderális társulással borított területek. A területen lévő épületek egy része vizuális

környezetterhelésként értékelhető. A területet a vasút forgalmi terhelése éri.

A területet keletről a Körvasút, nyugatról kiszolgálóutak határolják. A

legjelentősebb főúthálózatot a keresztező Füredi út és Fogarasi út

jelenti. Jelenleg a Körvasút nem biztosít kötöttpályás kapcsolatot a

területnek. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút jelent a vasút

átalakításával, különszintű közúti-vasúti keresztezésekkel.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Körvasút sori területek

XIV_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE m²

TELKEK SZÁMA db

m²

m²

m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

XIV_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gvadányi út - Remény utca

0

0

27057

5

#HIÁNYZIK

A Gvadányi utca – Remény utca – Panoráma lakópark – Planet

Park lakóépület – Rátót utca által határolt alulhasznosított terület. 

A telekcsoportban állategészségügyi áruház, a NÉBIH által

üzemeltetett állategészségügyi intézet (Lóútlevél Iroda),

bérirodaház található. Emellett két családi ház is a gazdasági

területfelhasználású tömb része. A terület északi, Gvadányi utca

felőli részén a FŐTÁV működő telephelye fekszik. A telekcsoport a

Körvasút és a Gvadányi utca közelsége révén könnyen elérhető. A

Rákos-patak közelsége és a viszonylag jó állapotú faállomány a

terület értékét növeli. Több épület jó állapotú, ezért egyszerűen

hasznosítható.

7792

0

25641

ALULHASZNOSÍTOTT:

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Bérirodaház3. kép: Állategészségügyi intézet

2. kép: Remény u.1. kép: A Posta Magasépítő csarnoka



TSZT 2015 KIVONAT:

Gvadányi út - Remény utca

XIV_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

A HELYSZÍN MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Remény utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Gvadányi utcában egyesített rendszerű

csatorna került kiépítésre. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű kábelhálózatról történik. A

Gvadányi utca mentén nagyfeszültségű távvezeték található. A terület gázellátása kisnyomású hálózatról

biztosított. A terület távfűtéssel ellátott.

Részlegesen felhagyott telephelyek, jelentős burkolattal, nem számottevő zöldfelülettel. A területen környezeti

terhelésről nincs információ.

A területet nyugatról a Gvadányi utca, északról a Rátót utca, dél felöl a

Remény utca határolják, amelyek kiszolgálóutak. A kötöttpályás közösségi

közlekedést a Kerepesi úton található Gödöllői HÉV vonal jelenti 600 m

távolságra a területtől. Távlati fejlesztést a Körvasút menti körút közelben

történő kiépítése, valamint az M2-es metró és a HÉV vonal összekötése

jelent.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

19/2003.(VII.08.) Zugló Kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzata

ZKVSZ ill. ZKSZT (2012):

M/1

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A területen védett épület nem található, korlátozás nem érinti. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ
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