
BARNAMEZŐS ADATBÁZIS ÉPÍTÉSE, NYOMON KÖVETÉSE, 
A GAZDASÁGI KIHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEINEK FELMÉRÉSE

 

BARNAMEZŐS TERÜLETEK KATASZTERE

PEST
K Ü L S Ő
K Ö T E T - 3

IV | XV | XVI | XVII | XVIII
XIX | XX | XXI | XXIII







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vízgyár

0

130940

0

3

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Váci út menti, 76511/6 hrsz.-ú,

76511/8 hrsz.-ú, 76511/7 hrsz.-ú telkek átalakulás előtt álló része

A terület Budapest északi részén, a Duba közelében fekszik. A

Dunától erdő és védett vízbázis terület, valamint a forgalmas, sugár

irányú Váci út választja el. A Volt Vízmű területe használaton kívül,

üresen áll, hasznosítására korábban építészeti ötletpáyázatot írtak

ki. Különböző ötletek mellett teret nyert az oktatási, irodai és

kutatás-fejlesztésre történő hasznosítás. Védett, értékes

épületállománnyal bír a terület.

18303

11863

130940

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Épületállomány

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Vízgyár

IV_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Váci út túloldalán található jelenleg is üzemelő víztermelő kútak által az ellátás hosszútávon is

korlátlanul biztosítható. A terület villamosenergia-ellátását a Káposztásmegyer 120/10 kV-os alállomás

biztosítja.

A területet érinti az országos ökológiai hálózat magterület övezete. Keleten védelmi erdőterület, kiváló

termőhelyi adottságú erdőterület, és helyi jelentőségű védett természeti terület található.

A közúti kapcsolatot a Váci út és az M0 autóút csomóponti ága

biztosítja, további infrastrukturális fejlesztés a területen nem várható.

300m-en belül kötöttpályás közösségi közlekedés nem érhető el.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest Városrendezési és

Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória

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

IV_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Észak-Pest Duna kapuja

0

0

2061

3

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest Váci út - tervezett Duna sor - Tímár

utca által határolt klasszikus barnamezős terület

A terület Budapest északi részén, Újpesten a Duna mentén fekszik;

a Dunától erdőterület, Újpest beépített részétől a forgalmas, sugár

irányú Váci út választja el. A terület a Fővárosi Vízművek

területének átstruktúrálásával, a területének a ténylegesen

használtra, szükségesre való visszaszorításával, valamint az

alulhasznosított gazdasági telephelyek megszűntetésével,

átalakításával nagy fejlesztési potenciált hordoz. Az Észak-Pesti

térségnek jelenleg hiányzik a közvetlen kapcsolata a vízparttal, a

terület ezt városszerkezetileg és élhetőség szempontjából fontos

funkciót biztosíthatja.

925

6045

2061

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Kerítés3. kép: Rom

2. kép: Kapu1. kép: Főépület



TSZT 2015 KIVONAT:

Észak-Pest Duna kapuja

IV_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet számos főnyomóvezeték érinti, melyek a terület déli részén található Megyeri Gépházhoz

vezetnek. Villamosenergia-ellátás szempontjábóla területen található 9020/10 sz. transzformátor

betáplálást kap. A terület gázellátása nagyközépnyomású gázhálózatról valósul meg, amelynek

gázvezetéke a Julianus barát utcán érkezik.

A korábbi használat következtében a terület potenciális talajszennyezéssel érintett.

Jelenleg a Váci út I. rendű főút mentén húzódó területnek a Duna

felöli oldalon tervezett gyűjtőút javítja a közúti ellátottságát. 300m-en

belül kötöttpályás közösségi közlekedés nem érhető el, a fejlesztési

tervek szerint nem is várható.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

K-Vke

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata Képviselő- testületének

20/2014.(VI.27.)számú önkormányzati rendelet Újpest Városrendezési és

Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Vízkezelési  terület

Magassági korlátozás: 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

IV_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tungsram strand és sporttelep

9397

88169

55472

17

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerület, Újpest, Tungsram strand és volt sporttelep

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

Tungsram strand és sporttelep 1938-ban nyílt meg a Duna-parton

az Egyesült Izzó beruházásában. A létesítményt 2004-ben bezárták.

Az épületállomány az elmúlt tíz évben jelentősen amortizálódott. A

medencék és berendezéseik, a csónakház és az irodaépületek is

felújításra szorulnak.

5432

0

153038

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Épületállomány3. kép: Duna-part

2. kép: Duna-part1. kép: Medence



TSZT 2015 KIVONAT:

Tungsram strand és sporttelep

IV_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Váci út mentén létesült. A területtel

párhuzamosan nagyfeszültségű távvezeték halad. 

A Tungsram strand területén az egykori holt Duna-ág medret feltételezések szerint építési és ipari

hulladékkal töltötték fel, potenciális talajszennyezettséggel kell számolni. A terület jelentős zöldfelülettel

bír.

A terület a Váci út, mint I. rendű főút mentén található. Távlatban a

Váci úttal párhuzamosan tervezett gyűjtőút épülne. 500 m-en belül

kötöttpályás közösségi közlekedés nem érhető el még távlatban sem.

A Váci út mellett kerékpárút található, amelyhez tervezett kerékpáros

nyomvonal csatlakozna a gyűjtőút mentén.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

K-Vke

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a Duna folyam -

Városhatár - 2.sz. főközlekedési út - Váci út - Újpesti vasúti híd - Újpesti-öböl -

Duna sor - Rév utca - 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt

terület Kerületi Szabályozási Tervéről

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Vízkezelési  terület

Az érintett területen nincsenek jogszabály által védett épített értékek. A területtel határos a Duna

medre, amely az Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó részét képezi. A strand értékes

faállománya megőrzendő értéket képvisel. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

15981

0

120821

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

94645

26176

3

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Petőfi és Hunyadi laktanyák

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

Az egykori honvédségi területekre 2009-ben készült új építési

szabályzat és övezeti terv, melynek értelmében a területen az

épületállomány szanálása után vegyes intenzitású, városias

karakterű intézményi beruházások illetve munkahelyi létesítmények

épülhetnek. A Váci úttal közvetlenül határos területeken

kereskedelmi- és szolgáltató telephelyek, valamint irodaházak

emelhetők. A délkeleti belső területen kisvárosias lakóterület

építhető.

IV_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Petőfi és Hunyadi laktanyák

4. kép: Épületállomány3. kép: Épületállomány

2. kép: Madártávlatból1. kép: Laktanya bejárat



TSZT 2015 KIVONAT:

Lk-2

Gksz-1

A terület természeti védettséggel nem érintett, megőrzésre érdemes faállománnyal bír. A szomszédos

Szilas-patak menti területsáv az Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetébe tartozik.

Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2009. (X.01.) számú önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV.

kerület, Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási

tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása megoldott a

szomszédos utcák nyomvonalán. A területet nagy-középnyomású gázvezeték érinti.

A laktanyák talajállapotára vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Az egykori honvédelmi

területeken jellemző volt a szennyező tevékenység ezért fennáll talajszennyezettség veszélye,

elsősorban a Petőfi laktanya területén. A Váci út menti sáv fokozottabb zajterheléssel érintett.

A terület a Váci út, mint I. rendű főút mentén található, az M0-ás

autóúttól mintegy 1,5 km-re. 500 m-en belül kötöttpályás közösségi

közlekedés nem érhető el még távlatban sem. Autóbusz megálló 300

m-es gyaloglási távolságon belül található. A Váci út mellett közösen

vezetett gyalog- és kerékpárút húzódik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Petőfi és Hunyadi laktanyák

IV_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

93982

93982

377769

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

-

377769

1

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, MÁV Istvántelki Főműhely

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

Az Istvántelki Főműhely a kerület délkeleti végében lévő

nagyméretű, jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező

egybefüggő alulhasznosított terület. A Főműhelyt 1984-ben

bezárták, azóta a területet elsősorban raktározásra használják, az

egykori műhely tevékenység jelentősen visszaszorult (MÁV

Nosztalgia Kft.). Az épületállomány egységes századfordulós

ipartörténeti emléket képvisel, jelentős része felújításra szorul.

IV_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MÁV Istvántelki Főműhely

100%

3. kép: Ipari emlék 2. kép: Víztorony

1. kép: Kocsijavító műhely



TSZT 2015 KIVONAT:

A teljes terület műemléki környezet, épületállománya műemléki védelem alatt áll. A területet természeti

védettség nem érinti. A terület veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek (gyógyszergyár, erőmű)

veszélyességi zónái által érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia-, távhő- és gázellátása, illetve egyesített rendszerű

csatornázása megoldott a szomszédos utcák nyomvonalán.

A Főműhely területe feltárt talajszennyezettséggel érintett. A szennyezett felszín alatti víz mintegy 40

ezer m3. A kármentesítés folyamatban van. A telep zöldfelületi intenzitása igen alacsony (~10%),

faállománya csekély.

A terület közúti kapcsolatát az Elem utca, mint szerkezeti jelentőségű

gyűjtőút adja. Távlati közúti kapcsolatát a Körvasúti körút kiépítése

javíthatja. A terület mellett a Budapest-Vác vasútvonal található az

Istvántelek megállóval. A Földalatti meghosszabbításával a terület

déli része villamos kapcsolattal rendelkezne.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

MÁV Istvántelki Főműhely

IV_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Árpád út - Rózsa utca sarka

-

-

13260

3

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Árpád út – Rózsa utca sarkának

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

Az Árpád út – Rózsa utca sarkán kettő telek alkalmas fejlesztésre.

Az északi telken található az egykori Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda

épülete, mely 2007-ben zárt be. Az épület statikai állapota és a

működtetéshez szükséges műszaki infrastruktúra felújításra szorul. A

déli telek beépítetlen, jelenleg ideiglenes parkoló területként

funkcionál.

2726

-

13260

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Uszoda homlokzata2. kép: Uszoda homlokzata

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Árpád út - Rózsa utca sarka

IV_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása megoldott a

határos utcák nyomvonalán. A területet távhő gerincvezeték veszi körbe; távhőszolgáltatásba tehát

bekapcsolható.

A terület környezeti állapotát az Árpád út jelentős gépjárműforgalmának zajterhelése és

szennyezőanyag-kibocsátása negatívan befolyásolja. 

A telkek közúti kapcsolatát Árpád út és Rózsa utca szolgálja ki,

mindkét útvonal a főváros településszerkezeti terve szerint II. rendű

főútként funkcionál. Távlatban az M3-as metró meghosszabbításával

közvetlen megállóval rendelkezne. Az Árpád út mentén

településszerkezeti jelentőségű tervezett kerékpáros nyomvonal

található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-H

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

Az érintett területen nincsenek jogszabály által védett épített értékek. A területet természeti védettség

nem érinti, a faállomány részben megőrzendő értéket képvisel. Magassági korlátozás: III.

párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Újpesti-öböl mente

8211

18110

94976

14

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Újpesti-öböl menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős területe

A területen működött az Újpesti Bőrgyár, mely a termelést 1995

körül szüntette meg. Épületállományát azóta több kis cég

használja telephelyként, raktárként. A háromszög alakú területet

keletről a Váci út, nyugatról az Újpesti-öböl és a Népsziget

határolja. 

31730

-

121297

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Madártávlatból3. kép: Duna-part

2. kép: Víztorony1. kép: Bejárat Váci út felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Újpesti-öböl mente

IV_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása

megoldott a határos utcák nyomvonalán. 

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi ipari tevékenységek

miatt potenciális talajszennyezettséggel érintett. A TESCO építésekor feltárt szennyezést felszámolták a

70368/3 hrsz-ú telken. A Váci út menti sáv fokozottabb zajterheléssel érintett.

A terület a Váci út, mint I. rendű főút mentén található. Távlatban a

Váci úttal párhuzamosan tervezett gyűjtőút épülne

településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonallal. A területtől

mintegy 600 m-re található az Újpest-Városkapu autóbusz

pályaudvar és M3-as metrómegálló. A közelben menetrendszerű

hajójárat megállója található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Gksz-1

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a Duna folyam - Városhatár

- 2.sz. főközlekedési út - Váci út - Újpesti vasúti híd - Újpesti-öböl - Duna sor -

Rév utca - 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület Kerületi

Szabályozási Tervéről.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A területet természeti védettség nem érinti, az Újpesti-öbölt szegélyező fejlett faállomány megőrzendő

értéket képvisel.  Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TEREVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

13448

-

51924

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

51924

3

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Népsziget – Téli hajókikötő menti

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A mesterségesen létrehozott öbölbe települt a Ganz Danubius

Hajó- és Darugyár, mely 1995-ben megszűnt. A területen azóta

kisebb hajójavító műhelyek működnek, melyek a meglévő műszaki

infrastruktúrát használják. A terület fejlesztési potenciálját pozíciója

(Újpest-Városkapu közelsége) és különleges természeti környezete

biztosítja.

IV_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Népsziget - Téli hajókikötő

100%

4. kép: Északi vasúti híd és az öböl3. kép: Épületállomány

2. kép: Duna-part1. kép: Hajógyár látkép



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti védettséggel nem érintett, a vízpartot szegélyező faállomány megőrzendő értéket

képvisel. A szigetek magassági korlátozásával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Kik

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 34/2008. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet Budapest IV.

kerület - Újpest, a Palotai-sziget D-i része, a Népsziget É-i része és a két sziget

közé eső terület kerületi szabályozási terve.

Kikötő  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása a terület nyugati oldalán megoldott. A

csatornázást egyesített- és szennyvíz nyomóvezetékek szolgálják. 

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi ipari tevékenységek

miatt potenciális talajszennyezettséggel érintett. A terület zöldfelületi intenzitása igen alacsony (<20%).

A területet a kiszolgálóút besorolású Zsilip utca felöl lehet

megközelíteni. A jövőben kiépülő Körvasúti körút nem javítana a

terület közúti kapcsolatán felhajtó hiányában. A Budapest-Esztergom

vasútvonalnak nincs megállója a Népszigeten. A vasút hídján

vezetett szerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonalnak van

rámpája a szigetre. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Népsziget - Téli hajókikötő

IV_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Táncsics Bőrgyár területe

2375

0

47637

14

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, volt Táncsics Bőrgyár területének

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

Az egykori Wolfner- Táncsics Bőrgyár épületállományának jelentős

részét mára lebontották. A megtisztított terület a Károlyi István

Városközpont fejlesztési területe, melynek keretében a terület

északi részére új lakóépületek (300 lakás) kerültek. A program 1200

lakást és 50 ezer négyzetméternyi iroda és szolgáltató épületet

tervezett ide. A déli területen 2001-ben két egykori csarnokban

3000 négyzetméternyi területen megnyitották a MEO Kortárs

Művészeti Gyűjteményt, mely 2004-ben bezárt. 

3104

-

50012

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Volt MEO utcaképe3. kép: Attila utca

2. kép: Meghagyott épület1. kép: Új építésű lakóházak



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt Táncsics Bőrgyár területe

IV_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása megoldott a

határos utcák nyomvonalán. Nagy-középnyomású gázvezeték déli oldalon érinti. 

A területen talajszennyezettségről nincs tudomás. A környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a

Váci út jelentős gépjárműforgalmából eredő zajterhelés és légszennyezőanyag-kibocsátás. A terület

növényállománya csekély.

A terület a Váci út, mint I. rendű főút mentén található. Távlatban a

terület keleti és nyugati oldalán településszerkezeti jelentőségű

kerékpáros nyomvonal vezetne. A területtől mintegy 500 m-re

található az Újpest-Városkapu autóbusz pályaudvar és M3-as

metrómegálló. A közelben menetrendszerű hajójárat megállója

található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2007. (X.07.) számú önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület -

Újpest, Váci út, József Attila utca, Károlyi István utca által határolt terület - az

egykori Wolfner, majd Táncsics Bőrgyár tömbje - kerületi szabályozási terve.

Mellékközpont  területe

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

III. párkánymagassággal érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Cipőgyár területe

0

0

47860

11

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, volt Újpesti Cipőgyár területének

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A területen működött egykor a Duna Cipőgyár 1994-es bezárásáig.

Azóta a területen sok kiscég bérel telephelyet, raktárépületet. Az

épületállomány jelentősen amortizálódott, felújításra szorul. 

20736

-

47860

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Épületállomány 2. kép: Épületállomány

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt Cipőgyár területe

IV_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása, illetve szennyvíz- és csapadékelvezetése megoldott a

határos utcák nyomvonalán. Nagy-középnyomású gázvezeték déli oldalon érinti.

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi ipari tevékenységek

miatt potenciális talajszennyezettséggel érintett. A telep zöldfelületi intenzitása igen alacsony,

faállománya csekély.

A Váci úttól mintegy 100 m-re található területet kiszolgálóút

besorolású utcákon lehet megközelíteni. A területtől több mint 500 m-

re található az Újpest-Városkapu autóbusz pályaudvar és M3-as

metrómegálló. Távlatban az Attila utcán településszerkezeti

jelentőségű kerékpáros nyomvonal vezetne. A területet autóbusz

vonal határolja.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

III. párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Váci út mente

0

3611

38957

43

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Váci út menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A Váci út Budapest egyik legforgalmasabb sugárútja, mely a

Nyugati tértől indulva észak fele halad a Dunával párhuzamosan

egészen Budapest határáig. Külső szakasza Újpesten halad végig

előbb hat majd négy sávval. Térfalát jelentős részt az Újpestre

jellemző barnamezős területek alkotják, melyek egykor gyárak,

ipartelepek, vagy munkás lakóházak voltak. Az épületállomány

jelentős részét már lebontották, a meglévő épületállomány

jelentősen amortizálódott.

18081

-

42568

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Váci út látképe3. kép: Baross u. térfala

2. kép: Épületállomány1. kép: Váci út térfala



TSZT 2015 KIVONAT:

Váci út mente

IV_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása, illetve szennyvíz- és csapadékelvezetése megoldott a

határos utcák nyomvonalán. Nagy-középnyomású gázvezeték déli oldalon érinti.

A területen talajszennyezettségről nincs tudomás. A környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a

Váci út jelentős gépjárműforgalmából eredő zajterhelés és légszennyezőanyag-kibocsátás. A terület

zöldfelületekben szegény, zöldfelületi intenzitása 10% körüli.

A telekcsoportok a Váci út, mint I. rendű főút mentén találhatók. 500

m-es gyaloglási távolságon belül kötöttpályás közösségi közlekedés

nem érhető el még távlatban sem. A főút mentén több autóbusz

viszonylat közlekedik az M3-as metró Újpest-Városkapu megálló

érintésével.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

III. párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_12

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Megyeri út mente

1033

3813

41412

17

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Megyeri út menti hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős területe

A Megyeri út Újpest egyik főútja, mely a Váci úttól a Külső Szilágyi

útig haladva köti össze a külső területeket (Káposztásmegyert) a

kerület belső területeivel. Térfalát a belső szakaszon egykori

iparterületek alkotják, a középső szakaszon (Fóti út és Szilas-patak

között) jellemzően kertvárosias családi házak intézményekkel

tagolva, a külső szakaszon (Szilas-pataktól Külső Szilágyi út)

jellemzően természeti területek határolják. A barnamezős területek

a belső szakaszon találhatók, a Szusza Ferenc stadion déli és északi

oldalán.

17880

14144

46809

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Kémény2. kép: Volt iparterület

1. kép: Megyeri út déli része



TSZT 2015 KIVONAT:

Megyeri út mente

IV_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása, illetve szennyvíz- és csapadékelvezetése

megoldott a határos utcák nyomvonalán. 

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de az egykori Húsipari Vállalatnál

végzett tevékenységek miatt a talajszennyezettség lehetősége nem zárható ki. A környezet állapotát

kedvezőtlenül befolyásolja a Megyeri út jelentős gépjárműforgalmából eredő zajterhelés.

A telekcsoportok a Megyeri út, mint II. rendű főút mentén találhatók.

A főút mentén több autóbusz viszonylat közlekedik az M3-as metró

Újpest-Városkapu megálló érintésével.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-1

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Kisvárosias,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  lakóterületLk-1

Műemléki védelem alatt az egykori Vágóhíd épületegyüttese. A terület természeti védettséggel és

környezetvédelmi korlátozással nem érintett. A 74332 hrsz-ú telken értékes, megőrzésre érdemes

faállomány található.

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

IV_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Fiumei út mente

0

0

37622

4

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Fiumei út menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős területe

A terület a Coats cérnagyár mögötti egykori sportpályák (Cérna

pályák) átalakuló területe. A jelenleg alulhasznosított területet

kertvárosias lakóterületek veszik körbe. A kerületi szándékok

alapján beépítésre szánt fejlesztési terület.

1763

-

37622

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Coats3. kép: Panoráma felvétel

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Fiumei út mente

IV_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület vízellátása a 3 oldalon határoló utcák nyomvonalán történik. A csatornahálózat egyesített

rendszerben kiépített. A Váci út mentén középfeszültségű hálózat épült ki. A Fiumei út-Julianus barát

utca nyomvonalon nagy-középnyomású gázhálózat található. 

A terület környezeti állapotát a közeli Váci út forgalma és a szomszédos cérnagyár üzemi tevékenysége

(zajterhelés, légszennyezőanyag-kibocsátás, talajvíz-szennyezettség) kedvezőtlenül befolyásolja. 

A Váci úttól 200 m-re található terület legjelentősebb közvetlen

úthálózati kapcsolatát a Fóti út, mint II. rendű főút jelenti. A Fóti út és

Fiumei út mentén több autóbusz viszonylat közlekedik az M3-as metró

Újpest-Városkapu megálló érintésével.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

III. párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_14

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szilas-patak mente

686

0

42733

6

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Szilas-patak menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A terület a Szilas-patak bal partján helyezkedik el. Az egykori

gazdasági terület ma alulhasznosított, a fejlesztési szándékok

alapján jelentős változással érintett intézmény terület. Az

épületállomány nélküli területet erősen meghatározza természeti

környezete. A patak part közkedvelt rekreációs helyszín.

0

-

43419

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Megyeri-híd2. kép: Látkép Óceánárok utcáról

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Szilas-patak mente

IV_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Reviczky és az Óceánárok utca nyomvonalán

létesült. A Szilas-patak mentén 10 kV feszültségű villamos energia hálózat található. A területet nagy-

középnyomású gázvezeték érinti.

A terület felszíne jelentősen roncsolódott az építőipari telephely tevékenység miatt, ezért rekultivációra

szorul. A zöldfelületek a telephely szegélyeire szorultak.

A Megyeri úttól több mint 300 m-re található területet jelenleg csak

egy leromlott állapotú kiszolgáló úton keresztül lehet elérni. A

legközelebbi közösségi közlekedési kapcsolatot a több mint 500 m-es

gyaloglási távolságra található autóbusz megálló jelenti, amely

Újpest-Központ vagy Újpest-Városkapu felé.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel nem érintett, de a szomszédos Szilas-patak menti területsáv az

Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetébe tartozik. Magassági korlátozás: III.

párkánymagassággal érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szilágyi utca mente

0

0

14537

2

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Szilágyi utca menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A Szilágyi utca Újpest észak-déli főútja, mely a vasút mellett halad

az Árpád úttól a Külső Szilágyi útig. A Rákospalota – Újpest

vasútállomással szemben található klasszikus barnamezős területe

jelenleg beépítetlen alulhasznosított terület. Egykor itt működött az

Újpesti Faiskola. A felszínen vezetett távhővezetékek uralják a

terület jelenlegi látképét.

544

-

14537

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület látképe ősszel

2. kép: A terület nyáron1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Szilágyi utca mente

IV_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Vécsey K. utca nyomvonalán létesült. A szennyvíz

elvezetése egyesített rendszerű csatornahálózatban történik. A Szilágyi utcában középfeszültségű

elektromos hálózat található. A terület távhőszolgáltatásba bekapcsolható.

A terület jelentős zöldfelülettel bír. Állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Szilágyi út és a vasút

zajterhelése. A szomszédos, egykori Gépgyár potenciális talajszennyezettséggel érintett.

A terület a II. rendű főút besorolású Szilágyi utca mentén helyezkedik

el. Itt található a Budapest-Vác vasútvonal Rákospalota-Újpest

vasútállomása, valamint a 12-es és 14-es villamos megállója, melyek

az M3-as metró megállóival teremtenek kapcsolatot. Távlatban az

M3-as metró meghosszabbításaként megállóhely létesülne a

közelben.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 33/2008. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete Budapest IV.

kerület – Újpest, Fóti út – Szilágyi út – Lahner György u. – Blaha Lujza u. által

határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel nem érintett, de faállománya részben megőrzésre érdemes értéket

képvisel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ

TERVEZETT



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

IV_16

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Blaha utcai sportterület

0

0

18901

1

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Blaha utcai sportterület

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A Blaha utcai sportterület, más néven az egykori Pamutpálya ma

alulhasznosított terület. Kerületi szándék alapján beépítésre szánt

intézményi terület. Szomszédos területeit északról és keletről

munkahelyi területek alkotják, nyugatról kertvárosias lakóterület,

délről négy pontházból álló lakótelep határolja.

628

-

18901

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Szomszéd3. kép: Utcakép

2. kép: Látkép1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Blaha utcai sportterület

IV_16"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Fóti út-Leiningen K. utca-Vécsey K. utca

nyomvonalán létesült. A szennyvíz elvezetése egyesített rendszerű csatornahálózatban történik. A

határoló utcákban középfeszültségű elektromos hálózat, illetve nagy-középnyomású gázvezeték épült.

A terület jelentős zöldfelülettel bír. A szomszédos, egykori Vákuumtechnikai Gépgyár potenciális

talajszennyezettséggel érintett.

A Fóti úttól 250 m-re, délre található terület a kiszolgálóút szerepű

Blaha Lujza utca mentén található. A terület közösségi közlekedési

ellátását a közelben található autóbusz vonalak megállói jelentik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 20/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet Újpest

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel nem érintett, de faállománya részben megőrzésre érdemes értéket

képvisel.

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

IV_17

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Madridi utca mente

0

0

3933

2

#HIÁNYZIK

Budapest IV. kerülete, Újpest, Madridi utca menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A háromszög formájú terület Dél-Újpest iparterületei

(gyógyszergyár) és lakóterületei között helyezkedik el. Szintbeli

vasúti átkelő által közvetlen kapcsolata van a XIII. kerület északi

területeivel. Értékes épületállománnyal nem rendelkezik. A jelenleg

hatályos szabályozási terv által a terület közlekedési tartalék

fejlesztési terület.

1089

-

3933

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Panoráma felvétel

2. kép: Utcakép1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Madridi utca mente

IV_17"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület vízellátása a Berlini úti vízvezetékről történik. A szenny- és csapadékvizek elvezetését egyesített

rendszerű csatornahálózat szolgálja. A határoló utcákban középfeszültségű hálózat épült. A Madridi

utca mentén üzemel a FŐGÁZ nagy-közép nyomású gázhálózata.

A szomszédos gyógyszergyár feltárt talajszennyezettséggel érintett. A terület zöldfelületi intenzitása 10%

alatti.

A terület jelenlegi úthálózati kapcsolatát a II. rendű főút szerepű

Berlini utca adja szintbeni vasúti átjáróval a Körvasúton keresztül a IV.

kerület felé. A Körvasúti körút kiépítésével és különszintű vasúti

átjáróval javulna a terület közúti kiszolgálása. A közvetlen autóbusz

megálló biztosítja közösségi közlekedési kapcsolatokat.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő -

testületének 13/2005. (VI.04.) számú önkormányzati rendelete a Sanofi –

Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Természeti védettség nem érinti, de faállománya részben megőrzésre érdemes. A terület veszélyes

anyagokkal foglalkozó üzem (gyógyszergyár) belső veszélyességi zónájában fekszik.

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

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

11147,8

11873

64797

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

64797

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, egykori egészségügyi intézmény jelenleg

használaton kívüli területe, épületegyüttese.

A 111 éve épült pestújhelyi épült kórház területén szecessziós, korai

modern és nyolcvanas évekbeli építészeti értékek is fellelhetőek.

Több, mint hét hektáros területen jelenleg egyik épület sem

hasznosított. 

XV_01

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Észak-Pesti kórház

100%

3. kép: A nővérszálló épülete

2. kép: Jelenlegi állapot

1. kép: A kórház területe madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Az Északi-Pesti Kórház teljes területe Országosan Védett Műemlékként van nyilvántartva. A terület természeti

védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. A faállomány részben megőrzésre érdemes.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról, valamint annak 3/19. számú

mellékletei, amelyek a terület egészét IZ/XV/EÜ-1 jelentős zöldfelületű

intézményi beépítésre szánt övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet az Adria és a Pestújhelyi utca mentén ivóvíz-, illetve egyesített csatorna gerincvezeték határolja. A

határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A területet nagy-középnyomású gázhálózat érinti. A

tervezett távhővezeték nyomvonala a Gergő utca vonalán ismert.

A terület zöldfelületi intenzitása jelentős (>50%), beállt faállománnyal bír. Környezetében jelentősebb

környezetterhelő funkció nem található, potenciális talajszennyezettséggel nem érintett.

A terület főúthálózati elemmel nem határos. A terület közösségi közlekedését 
a közeli Erzsébet királyné útja - Bánkút utca villamos közlekedése és a 
területet közvetlenül érintő autóbusz vonal jelenti. A közlekedési rendszer 

tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Észak-Pesti kórház

XV_01"ÜRES ÉPÜLET"

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m² 0  szinten

EBBŐL VÉDETT m²

XV_02

A HELYSZÍN

"ÜRES ÉPÜLET"

Gábor Áron u.-i 1-141.

0

0

86782

1

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, egykori az M3 bevezető szakaszának keleti 
oldalán, a Gábor Áron utca és a Bercsényi Miklós utca között 
elterülő terület.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszának 1982-es megnyitása óta 
a területen nem történt fejlesztés. Ahhoz, hogy a mostani, leromlott 
állapotú lakóterületen ideális fejlesztés történjen, ahhoz az egész 
Gábor Áron utcai szakasznak együtt kell megújulnia.

26087

1732

86781,50849

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Gábor Áron u.-i 1-141.

XV_02"ÜRES ÉPÜLET"

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Szentmihályi út nyomvonalán létesült. A területen

egyesített csatornahálózat található. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült. A

Szentmihályi út mentén nagy-középnyomású gázhálózat üzemel.

Az M3 autópálya jelentős zajterhelése, és légszennyezőanyag-kibocsátása negatívan befolyásolja a terület

környezeti állapotát. A zöldfelületi intenzitás értéke 20-30% körül alakul.

Annak ellenére, hogy a terület közvetlenül az M3 autópálya bevezető

szakasza mellett helyezkedik el, a közvetlen elérés kedvezőtlen. A terület

közösségi közlekedési ellátását kizárólag autóbuszok jelentik, de nem fedik

le a teljes területet. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a

területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról a terület egészét I/XV/2

intézményi, L4/XV/5 kertvárosias lakóövezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

A 84747/1 hrsz.-ú telek Fővárosi Helyi Védettség alá sorolt.

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

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

11775,22

0

56799,31

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

9352

47447

34

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, a Szerencs utcától északra, valamint a vasúti

területek közvetlen szomszédságában lévő terület.

A 70-es vasútvonal, valamint a Pázmány Péter utca között

elhelyezkedő, főként gazdasági funkciójú terület telkein lévő

építmények leromlott állapota, valamint vegyes területhasználata

miatt rehabilitációt igényel.

XV_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Pázmány Péter u. 1/a-73.

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-2

Gksz-1

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról a terület egészét M/XV munkahelyi

övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közműves víz-, villamosenergia- és gázellátása megoldott a szomszédos utcák nyomvonalán. Az

egyesített csatorna a Bethlen Gábor utcai nyomott szakaszra csatlakozik. Keleti irányba, a vasúti pálya mentén

távfűtő gerincvezeték létesült.

Jelentős részben burkolt/roncsolt felületű telephelyek találhatók a területen, a színesfém átvevő, feldolgozó és a

méh telep potenciális talajszennyezettségű területként értékelhetőek. A 70-es vasútvonal zajterhelése érinti a

területet.

A terület közösségi közlekedési ellátását kizárólag autóbuszok jelentik, de

nem fedik le a teljes területet. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Pázmány Péter u. 1/a-73.

XV_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

2427

0

12885

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

2928

9957

5

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, az egykori Növényolajgyártól délre, a 
rákospalotai Leánynevelő Intézet és a Szövőgyár utca között 
elterülő egykori ipari terület.

Az egykori Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár Rt. területe 
jelenleg üresen, használaton kívül áll az egykori Növényolajgyár 
szinte közvetlen szomszédságában.

XV_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori Szövőgyár

1. kép: Az egykori Szövőgyár 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

Vi-2

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról a terület egészét I/XV intézményi

övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közműves víz-, villamosenergia- és gázellátása megoldott a szomszédos utcák nyomvonalán. A

szennyvíz elvezetését egyesített rendszerű csatornahálózat végzi. A tervezett tehermentesítő csatorna

nyomvonala a Pozsonyi utcában ismert.

A terület feltárt szennyezettséggel érintett: a határérték feletti szénhidrogén koncentrációval érintett talaj és

felszín alatti víz mennyisége összesen 15 000 m3. A kármentesítés folyamatban van. A terület nagyrészt

burkolt/roncsolt felszínű. 

A Pozsony és Károlyi Sándor utcák közelében lévő terület közösségi

közlekedésétvillamos és autóbusz vonalak jelentik. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Egykori Szövőgyár

XV_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐL VÉDETT m²

XV_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori Növényolajgyár

0

4886

92479

7

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, a Szilas-patak mentén, a Közvágóhíd tértől

délre található majdnem 10 hektárnyi ipari terület. 

Az egykori Növényolajgyár 166 évig volt a kerület egyik

meghatározó létesítménye (az Istvántelki Főműhely után a második

legnagyobb ipari üzeme). A 2006-os bezárása után a terület nem

hasznosított, üresen áll, de biztonsági szolgálat őrzi. „Szilas

Városközpont” néven 2012-ben tervek készültek a terület lakó- és

településközponti vegyes funkciók elhelyezésére. 

25137

0

97365

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: A gyár épülete 2.

2. kép: A gyár épülete 1.

1. kép: A növényolajgyár területe madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Egykori Növényolajgyár

XV_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület szomszédos utcáiban a közműves víz-, villamosenergia- és gázellátást szolgáló hálózatok kiépültek. A

közművek a terület Közvágóhíd utcai bejárata felől keresztezik az egykori Növényolajgyár területét.

A terület zöldfelületekben szegény, a zöldfelületi intenzitás 10-20% körül alakul, a roncsolt és burkolt felszínek

dominálnak. A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi ipari tevékenységek

miatt potenciális talajszennyezettséggel érintett.

A terület közúti közlekedését a vele határos Közvágóhíd utca és Károlyi

Sándor utca határozza meg, közösségi közlekedési ellátását a két utca utca

autóbusz közlekedése és a közeli Fő utca villamos közlekedése. A területet

érinti a Közvágóhíd utca kiváltására tervezett, különszintű vasúti

keresztezéseket is nyújtó főútvonal.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Ln-3

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról, valamint annak 3/4. számú

mellékletei, amelyek a terület egészét M/XV/2 és M/XV/3 munkahelyi

övezetbe sorolja.

Nagyvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

A Szilas-patak menti sáv az Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó része.

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

XV_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Mélyfúró u. 10-12. (GES Kft.)

0

0

86888

6

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, a Szántóföld és Mélyfúró u. kereszteződésénél

lévő alulhasznosított ipari, gazdasági terület. 

A Barátság Sporteleptől északnyugatra, valamint az Origo

Filmstúdiótól délre található barnamezős területen jelenleg egy

vállalkozás található. A telkeken lévő épületállomány egy része

felújításra sozrul, valamint a beépítés mértéke elmarad a közvetlen

környezetében található gazdasági területekétől.

6294

0

86887,7751

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: GES épülete

1. kép: A terület madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Mélyfúró u. 10-12. (GES Kft.)

XV_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület víz-, villamosenergia- és távhőellátását szolgáló közműhálózatok kiépültek. A Mélyfúró és a

Szántóföld utcában elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna található.

A terület északi részen jelentős kiterjedésű zöldfelület maradt fenn, a telephely területén burkolt és

roncsolt felületek dominálnak.

A terület közúti kapcsolatait a vele határos Szántóföld út és Mélyfúró

utca biztosítja, közösségi közlekedési ellátást a rajtuk közlekedő

autóbuszok jelentenek. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-2

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról a terület egészét MZ/XV/2

jelentős zöldfelületet igénylő munkahelyi övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A terület hidrogeológiai (B) védőterületen fekszik. 

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

XV_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Egykori TSZ Központ

0

80197

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest XV. kerület, a Régi Fóti út és a Külső Fóti út között

elhelyezkedő, egykori mezőgazdasági központi terület.  

A XV. kerület egykori Termelői Szövetkezet központi épületei álltak

itt. Ma a terület használaton kívül áll, termelés nem folyik rajta.

83,1106

0

80196,94049

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

1. kép: A telekcsoport madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Egykori TSZ Központ

XV_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület déli oldalát ivóvíz főnyomóvezeték határolja, illetve a tervezett vezeték nyomvonala a Külső

Fóti út mentén ismert. A nagy-középnyomású gázvezeték és középfeszültségű elektromos kábelhálózat

a Régi Fóti út – Külső Fóti út nyomvonalon épült ki.

A nagyrészt roncsolt felszínű területen degradálódott növényállomány található. 

A terület közúti közlekedését a vele határos Régi Fóti út határozza

meg. A közösségi közlekedést a közeli Szántóföld és Bogáncs utca

autóbusz közlekedése jelenti. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, többször

módosított 11/2008.(V.15.) számú rendelete a Budapest XV. Kerület

Városrendezezési és Építési Szabályzatról, amely a terület egészét MG-

MF/XV fejlesztési területek övezetbe és E-VE/XV/1 véderdő beépítésre nem

szánt övezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

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

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

102220

0

283227

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

283227

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. kerület, Arany János utca és Margit utca által

határolt alulhasznosított terület, az Ikarus gyár területe.

Az Ikarus gyár 1895-től 2007-es bezárásáig a világ autóbusz

piacának egyik meghatározó szereplője volt. A 1990-es évektől a

buszgyártás fokozatosan megyszüntetésre került. A terület új irányú

hasznosítását nagymértékben megnehezíti a területre jelenleg

érvényes szabályozás. A területen Ikarus Ipari Park létrehozása a

fejlesztési szándék, a területet három különböző besorolású

területre osztanák: logisztikai és irodafunkció, gyártási és ipari

tevékenység, illetve kereskedelmi és szolgáltató tevékenység.

XVI_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

IKARUS

100%

3. kép: Ikarus Piac2. kép: Arany J. utca felől

1. kép: Látkép



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve 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

20/1998. (X.13.) rendelet a a Budapest XVI. ker Margit utca-Arany János utca-

Budapesti út 107269/1 hrsz-ú területek által határolt terület (Ikarus Rt 107259

hrsz-ú területe) szabályozási tervéről

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról

történik. A terület észak-nyugati sarka határos a Mátyásföldi 120/20 kV-os alállomás területével. A

területet nagy-középnyomású gázvezeték határolja.

A terület nagyrészt beépített, vagy burkolt felszínű, a zöldfelületi intenzitás alacsony (10% körüli). A

korábbi ipari-gazdasági tevékenységek miatt potenciális talajszennyezett területként értékelhető.

A terület közúti kapcsolatát a gyűjtőút-hálózati szerepű Arany János

utca biztosítja. A közösségi közlekedést autóbusz viszonylatok jelentik

Újpalota, Rákoskeresztúr és Rákosszentmihály között közlekedve,

érintve a Gödöllői HÉV megállóit, illetve az Örs vezér terét, ahol az M2-

es metrónak van végállomása. A Gödöllői HÉV és M2-es metró

összekötésével a terület közösségi közlekedési kiszolgálása javulna. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

IKARUS

XVI_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XVI_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Sarjú út menti területek

0

133863

15363

11

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. kerület, Budapesti út, Margit utca, Sarjú út

által határolt alulhasznosított és használaton kívüli terület,

egykori üzemek területe.

A terület az Ikarus gyár és a Szilas-patak zöldterülete közötti

egykori gazdasági, üzemi hasznosítású terület. A területen

több kisebb telephely, egység működött. A terület

bolygatott, épületállománya nem jelentős, sok a beépíthető

üres terület. Az északi oldalon üzemen kívüli sportpálya is

található. A terület jelentős része kerületi tulajdon.

Gazdasági fejlesztési célokra alkalmas a terület.

15273

0

149226

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Sportpálya3. kép: Sportpálya

2. kép: Üzemi romok1. kép: Üzemi romok



TSZT 2015 KIVONAT:

Sarjú út menti területek

XVI_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Szilas-patakkal párhuzamosan elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna létesült. A területet

középfeszültségű légvezeték határolja, magasfeszültségű távvezeték érinti. A terület gázellátása növelt

kisnyomáson történik.

A 106868 hrsz. számú ingatlanon található felhagyott Sarjú utcai agyag bányára 2009-ben rekultivációs

tervet készíttetett a helyi önkormányzat. Az ingatlan rendezése folyamatban van.

A terület legközelebbi gyűjtőút-hálózati kapcsolatát az Arany János

utca biztosítja. A telekcsoport közvetlen közúti kiszolgálását jelentő

kiszolgáló utak egy része még nem rendelkezik szilárd burkolattal. A

közösségi közlekedést a több mint 300 m-es gyaloglási távolságra

található autóbusz viszonylatok jelentik. A Gödöllői HÉV és M2-es

metró összekötésével a terület közösségi közlekedési kiszolgálása

javulna. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

25/2004. (VII.6.) rendelet a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról

szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett. Az

északról határos üzemtervezett erdőterület az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó részét

képezi.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3693

0

49158

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

49158

3

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, Csömöri út - Segesvár u. - Baross u. -

János utca által határolt, alulhasznosított terület, a János utcai

nyári tábor területe.

A sűrű lakóterületek közé ékelődő területet ma is nyári

táborként használják. Az ingyenes napközis tábor a nyáéri

szünet ideje alatt foglalkoztatja a gyerekeket, a kerület három

általános iskolája általi közös szerveződés keretében. A

területen jelentősen amortizálódott faházakból álló

épületállomány található. A terület északi részén található a

Szentmihályi Uszoda épülete, mely 2008-ban épült. A terület

sportlétesítmények és az azokat kiegészítő szolgáltató,

vendéglátó épületek fejlesztésére alkalmas.

XVI_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

János utcai nyári tábor

100%

4. kép: Szentmihályi Uszoda3. kép: János u. felől

2. kép: Faházak1. kép: Csömöri út felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett. A

beállt faállomány megőrzésre érdemes értéket képvisel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

33/2005. (XI.14.) rendelet, a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról

szóló 30/2000. (VII. 14.)

Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Csömöri út – Segesvár

utca –Baross utca – János utca által határolt területre vonatkozó

szabályozási terv

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna határolja, illetve csapadékcsatorna érinti. A

villamosenergia-ellátás középfeszültségű hálózatról történik, míg a terület gázellátása növelt

kisnyomáson. Nagy-középnyomású gázvezeték érinti a területet. 

A területen sportpályák és jelentős zöldfelület, faállomány található. A Csömöri út gépjárműforgalma

kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát zajterhelése és légszennyezőanyag kibocsátása

révén.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Csömöri út biztosítja, amely a

Fogarasi úton keresztül kapcsolódik a Kerepesi út vonalához. A

közösségi közlekedést autóbusz viszonylatok jelentik Újpalota,

Rákoskeresztúr és Rákosszentmihály között közlekedve, érintve a

Gödöllői HÉV megállóit, illetve az Örs vezér terét és a Puskás Ferenc

stadiont, ahol az M2-es metrónak van megállója és végállomása. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

János utcai nyári tábor

XVI_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

504

0

22012

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

504

0

1

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, Szabadföldi út - Ostoros utca -

Csillám utca és vasút területek által határolt használaton

kívüli terület, az egykori Cinkotai strandfürdő és park.

Az 1920-as években helyi összefogással és szerveződéssel

épült meg a Cinkotai Strandfürdő az egykori lóúsztató

helyén. Az idényjelleggel működő szabadtéri strandot

kezdetben a patak vizével, később két fúrt kúttal táplálták. A

medence környezetében parkot alakítottak ki. A 90-es évek

elején zárta be kapuit, a leromlott állapota és

korszerűtlensége miatt már nem volt gazdaságos a

működtetése. Azóta a terület használaton kívüli, üres

amortizálódott.

XVI_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Cinkotai strand

100%

4. kép: A park3. kép: A park

2. kép: A medence1. kép: A medence



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett. A

meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes értéket képvisel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

30/2000. (VII. 14.) rendelet a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Szabadföld út mentén létesült. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű

hálózatról történik, míg a terület gázellátása növelt kisnyomáson.

A terület nagyrészt beépítetlen, jelentős részben zöldfelület fejlett faállománnyal. A szomszédos HÉV és a

Szabadföld út gépjárműforgalma jelentősebb (10 dB feletti) zajkonfliktusa érinti a területet. 

A Csömöri és Gödöllői HÉV vonalak elágazásánál található terület

gépjárművel nehezen megközelíthető. A terület legközelebbi

főúthálózati kapcsolatát az Ostoros út biztosítja, amely a sugárirányú,

3. számú főút fővárosi szakaszát jelentő Szabadföld út-Veres Péter út-

Kerepesi út vonalához csatlakozik. A közösségi közlekedést az

Állomás tér autóbusz viszonylatai, valamint a Gödöllői és Csömöri

HÉV megállói szolgálják. Az autóbusz járatok Újpalota,

Rákosszentmihály és az Örs vezér tere felé biztosítanak kapcsolatot.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Cinkotai strand

XVI_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

7796

0

168508

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

168508

3

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, a Simongát utcától keletre, a

Nagytarcsai úttól északra és délről lévő alulhasznosított

gazdasági területek.

A város szélén lévő egykori mezőgazdasági épületek

elhelyezésére szolgáló területek a kerület új, gazdasági

fejlesztési területei. Jelenleg átmeneti hasznosítással

általános mezőgazdaság területfelhasználású, de hosszú

távú átalakulás céljára gazdasági terület. Az

épületállomány az egykori mezőgazdaság termelés

funkcionális épületei, a beépítésre szánt területen jelentős

mennyiségű üres hely áll rendelkezésre új épületek

elhelyezésére is.

XVI_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nagytarcsai út menti területek

100%

2. kép: Épületállomány

1. kép: Látkép



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett. A

118609 hrsz-ú telken ex lege védett forrás található.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

30/2000. (VII.14.) rendelet a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A tervezett ivóvíz főnyomóvezeték nyomvonala Simongát u. mentén ismert. A keleti illetve nyugati

oldalon középfeszültségű légvezeték érinti. A határon nagy-középnyomású gázvezeték található.

A meglévő telephelyek területe nagyrészt burkolt/roncsolt felszínű, zöldfelületi intenzitásuk csekély

(<20%). Megfelelő védőfásítás (szegély) hiányában tájhasználati konfliktus adódik a szomszédos

mezőgazdasági termőterületekkel.

A terület a főúthálózati besorolású Nagytarcsai út mentén található.

Távlatban a telekcsoportot két részre vágná a Külső keleti körút

nyomvonala, amely nagymértékben javítaná a terület közúthálózati

kapcsolatait. A közösségi közlekedést az Újpalota és Rákoskeresztúr

között közlekedő autóbusz viszonylat megállója jelenti, amelynek

segítségével elérhető a Gödöllői HÉV megállója. A Külső keleti körút

mentén településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal fog

vezetni. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nagytarcsai út menti területek

XVI_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

3195

0

18560

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

18560

2

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, Nagyicce sor - Veres Péter út menti

terület, a Nagyicce HÉV megálló és környezetének

alulhasznosított területe.

Az állomás 1904-ben, József főherceg telep állomás

elnevezéssel került először említésre. 1916-tól 1927-ig

Czinkotai Nagyicce megálló, 1947-től Sashalom-Cinkotai

Nagyicce megálló néven található a menetrendekben a

rákosszentmihályi vonal részeként. Az állomás környékén ma

alulhasznosított gazdasági területek vannak, melyek

elhelyezkedésük és jó közúti kapcsolatuk miatt fejlesztési

potenciállal rendelkeznek. 

XVI_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nagyicce HÉV megálló mente

100%

4. kép: Lakóház3. kép: Üzletház

2. kép: A megálló1. kép: A megálló épülete



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

30/2000. (VII.14.) a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Veres P. út és a Pirosrózsa utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja.

Szennyvízcsatorna épült ki a Pósa L. utca-Tolnay G. utca-Pesti G. utca nyomvonalon elválasztott

rendszerben. A Pirosrózsa utcában középfeszültségű kábelhálózat, illetve nagy-középnyomású

gázvezeték létesült. A gázellátás növelt kisnyomáson történik

A terület részben burkolt/roncsolt felszínű, a zöldfelületek aránya elfogadható mértékű. A HÉV és a

Kerepesi út gépjárműforgalma jelentős (>10 dB) zajterhelést produkál.

A terület közúti kiszolgálását a gyűjtőút besorolású Thököly út, illetve a

kiszolgálóút besorolású Nagyicce sor biztosítja. A Sárgarózsa utca

tervezett főútként kiépítendő nyomvonala kapcsolatot teremtene a

Jászberényi út felé. A legjelentősebb közösségi közlekedést a

Gödöllői HÉV vonal Nagyicce megállója jelenti, amely a viszonylat

jövőbeni fejlesztésével áthelyezésre kerülne a Thököly út-Veres P. út

csatlakozásába. A Veres P. úton és a Thököly úton közlekedő

autóbusz viszonylatok tovább javítják a közösségi közlekedést. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nagyicce HÉV megálló mente

XVI_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

621

0

23406

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

23406

0

6

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, közterületekkel nem határos, Védő

utca - Legény utca - Gordonka utca környéke, egykori

katonai, ma használaton kívüli területe.

A területen volt egykor a YUGV önálló zászlóalj

parancsnokság budapesti telephelye. A ma épületállomány

nélküli, romos területen egykor tiszti étkezde és kiképzőpálya

működött. Ma raktárak és garázssorok határolják. A jelenleg

gazdasági hasznosításra váró területen elsősorban

raktározásra és termelésre szolgáló épületállomány

helyezhető el.

XVI_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Védő utca környéke

100%

4. kép: Volt étkezde3. kép: Kiképzőpálya

2. kép: Bejárat1. kép: Területre vezető út



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett. A

meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes értéket képvisel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

24/2012. (VII.20.) rendelet a Budapest XVI. kerület Veres Péter út –

Gordonka utca – Guzsaly utca – Pesti határút – Sárgarózsa utca –

Kövirózsa utca – Farkashida utca – Aldebrő utca – Legény utca –

Pósa Lajos utca – Lándzsa utca által határolt területre vonatkozó

szabályozási tervéről

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Guzsaly utca-Gordonka utca nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A terület gázellátása

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

A terület részben burkolt/roncsolt felszínű, de jelentős növényállománnyal bír. 

A közúti kiszolgálását a kiszolgálóút besorolású Védő utca szilárd

burkolat nélküli szakasza jelenti. Legközelebbi főúthálózati

kapcsolatát a sugárirányú, 3. számú főút fővárosi szakaszát jelentő

Veres Péter út-Kerepesi út vonala jelenti. A legközelebbi kötöttpályás

közösségi közlekedést jelentő Gödöllői HÉV vonal Nagyicce

megállója több mint 500 m-re található. A Veres Péter úton és a

Hősök fasora mentén közlekedő autóbusz viszonylatok megállói 500

m-es gyaloglási távolságra találhatók a területtől.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Védő utca környéke

XVI_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

0

0

87891

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

87891

15

#HIÁNYZIK

Budapest, XVI. Kerület, Forrásmajori dűlőút - Zsemlékes út -

Bökényföldi út által határolt alulhasznosított terület.

A terület a beépített terület szélén helyezkedik el, től északra

Mátyásföld lakóterületei, északkeletre gazdasági területek,

délnyugatra a Mátyásföldi repülőtér területe helyezkedik el.

A beépítetlen terület jelentős változással érintett, lakóterületi

fejlesztés céljára kijelölt terület, ahol a kereskedelmi,

szolgáltató tevékenység megengedett a főrendeltetés

szerinti épületben.

XVI_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Zsemlékes út mente

100%

3. kép: Bökényföldi út2. kép: A dűlőút

1. kép: Látkép



TSZT 2015 KIVONAT:

Természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

11/2002 (VI.3.) rendelet a a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út – Zsemlékes

út – Íjász utca – E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Zsemlékes út mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A tervezet főnyomóvezeték nyomvonala a

határon ismert. A Zsemlékes út és az Íjász u. sarkán két szennyvízátemelő telep található. A területet

nagy-középnyomású gázvezeték keresztezi, illetve határolja.

A területet spontán ligetes gyepvegetáció borítja. A Bökényföldi út gépjárműforgalma jelentős (5-10

dB) zajkonfliktust eredményez a terület keleti peremén.

A terület a főúthálózati besorolású Bökényföldi út mentén található.

Távlatban a telekcsoport közelében haladna a Külső keleti körút

nyomvonala, amely nagymértékben javítaná a terület közúthálózati

kapcsolatait. A közösségi közlekedést Újpalota, Örs vezér tér és

Rákoscsaba között közlekedő autóbusz viszonylatok megállója jelenti,

amelyek segítségével elérhető a Gödöllői HÉV megállója és az M2-es

metró végállomása. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Zsemlékes út mente

XVI_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVII_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rákoscsabai strand

0

21321

0

2

#HIÁNYZIK

A Budapest-Hatvan vasútvonal mentén, Rákoscsaba vasútállomás
közvetlen környezetében található strand terület, az egykori Mária-
fürdő.
Az ezredforduló környékén bezárásra került strand használaton
kívüli, erősen leromlott. Korábban illegális húsfeldolgozóként,
szemétlerakóként is működött; hajléktalanok szállták meg. Jelenleg
lezárt terület.

416
-

21321

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Főépület

2. kép: Törmelékek1. kép: Öltözőépület



TSZT 2015 KIVONAT:

Rákoscsabai strand
XVII_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Péceli út-Zrínyi utca vonalán létesült főnyomóvezeték. A Szent I. herceg út mentén és
a Fűzkút utcában szennyvíz csatorna létesült. A villamosenergiát az ELMŰ 20 kV-os hálózata szolgáltatja. A Szent I.
herceg út és a Czeglédi M. utca mentén nagynyomású gázvezeték épült ki.
Az egykori strand területének zöldfelületi intenzitás értéke igen magas, 85-100 % közötti a beállt
növényállománynak köszönhetően. Területét érinti a 80-as számú Budapest-Hatvan vasútvonal határérték feletti
zajterhelése.

A közúti kapcsolatokat a Czeglédi M. út (II. r. főút) és a Rákoscsaba utca
(kiszolgálóút) jelentik. A 80a Budapest-Hatvan vasútvonalon található
Rákoscsaba mh. közvetlen elérhetőséget biztosít. A Rákos-patak mentén a
Centrum felől a kerékpárút épült. Távlatban a czeglédi M. úti vasúti átjáró
különszintű kialakítása, és a Naplás út-Rákoscsaba utca vonalon és a patak
mentén keleti irányba kerékpáros infrastruktúra tervezett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet IZ-XVII-00 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A strand területén értékes növényállomány található (platánok). Környezetvédelmi korlátozás nem, régészeti
lelőhely viszont 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
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4146
-

28783

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

28783

1

#HIÁNYZIK

Rákoskerten a Pesti út mentén a XVII. kerület központjától kb. 3,5 km-
re, a kerület keleti felének súlypontjában található a Kucorgó tér.
A területen korábban TSZ volt, később építőanyag-kereskedelem
folyt, jobbára kültéri raktározással és a hozzá tartozó irodai és
raktározási tevékenységekkel. A Pesti út és a Zrínyi utca
találkozásánál büfé és néhány szolgáltató pavilon található.
Földszintes, zömében közepes és rossz állagú épületek állnak a
területen. A Kucorgó tér mentén színvonaltalan elárusító bódék
sorakoznak. 

XVII_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kucorgó tér

100%

3. kép: Volt TSZ épület

2. kép: A terület belső része1. kép: A terület belső része



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik. A délkeleti részen és a Hegyalatti utca
mentén intenzívebb növényállomány található.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet I-XVII-33 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területtel határos Pesti út mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A villamosenergiát az ELMŰ 10 és 20 kV-os
hálózatai szolgáltatják. A területet határoló utcákban nagy-középnyomású gázhálózat található. 
A telek területét érinti a Pesti út, Zrínyi utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható. 

A közúti kapcsolatokat a Pesti út és a Zrínyi utca (II. r. főutak), valamint a
Kucorgó utca és a Hegyalatti utca (kiszolgálóutak) biztosítják. A Pesti út
mentén a centrrum felől a Hegyalatti utcáig önálló kerékpárút épült.
Távlatban a Pesti út mentén a Hegyalatti utca és a Zrínyi utca közötti
szakaszon a kerékpáros infrastruktúra folytatása tervezett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kucorgó tér
XVII_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

5856
-

40703

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

40703

13

#HIÁNYZIK

A terület a XVII. kerületben a Keresztúri út - Pesti út és a vasúti terület
között helyezkedik el.
A területen - elsősorban a Pesti út mentén - egyaránt jelen vannak
kereskedelmi (tapéta bolt, autószalon) és szolgáltató (iroda bérlés,
autójavító, zálogház, benzinkút, autómosó) gazdasági funkciók is. A
fővárosi tulajdonú telkeken szennyvízleürítőhely található. Az
épületállomány heterogén összetételű.

XVII_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tóimalom utca

100%

3. kép: Pesti út felől

2. kép: Autómosó1. kép: Szennyvízleürítő 



TSZT 2015 KIVONAT:

Vasút védőtávolsága, a 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete érinti a területet. A 137611/3 hrsz-ú telek az
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterület, illetve átlagosnál jobb minőségű termőföld.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet I-XVII-00 és I-XVII-05 építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet határoló Pesti út mentén és az 513. utcában ivóvíz főnyomóvezeték található. A Pesti út mentén
elválasztott rendszerű szennyvíz és csapadékcsatorna található. A tervezett tehermentesítő csatorna nyomvonala
a Pesti úton ismert. A területet nagy és középfeszültségű hálózat érinti. A vizsgált rész a 20 kV-ról, illetve a növelt
kisnyomással ellátott területhez tartozik.
A 80-as számú Budapest-Hatvan vasútvonal, a Pesti út, Keresztúri út mentén zajterhelési határérték túllépés
tapasztalható.

A közúti kapcsolatokat a Pesti út (II. r. főút), a Keresztúri út (településszerkezeti
jelentőségű gyűjtőút) biztosítja. A területet északról határolja a 80a Budapest-
Hatvan vasútvonal, azonban megállóhely a területtől csak mintegy 2 km-re
keletre található (Rákosliget). Az 502. sor és a Pesti út mentén a kerékpáros
infrastruktúra kiépült. Távlatban a Rákos-patak mentén kerékpárút
kialakítása tervezett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tóimalom utca
XVII_03"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

5138
-

31035

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

31035

14

#HIÁNYZIK

A Rákoshegy vasútállomás a Budapest–Újszász–Szolnok-
vasútvonalon (120a) található, a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV)
üzemeltetésében.
A vasútvonal, a Szabadság utca és a Ferihegyi út által határolt,
alulhasznosított terület a vasúthoz kapcsolódó gazdasági
(műhelyek, tüzifa lerakatok) funkcióknak ad helyet. A terület
épületállománya jellemzően földszintes, nem túl értékes.

XVII_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rákoshegy vasútállomás

100%

2. kép: A terület a 
Szabadság utca felől II.

1. kép: A terület a 
Szabadság utca felől I.

3. kép: Bejárat az 576. 4. kép: A terület az 576. 



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet a vasút védőtávolságából adódó korlátozás érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet KL-VA-XVII-02 övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet az ivóvíz főnyomóvezeték a Ferihegyi út mentén érinti. A Sülysápi utcában szennyvízátemelő telep
található. A villamosenergia-ellátás 20 kV-os hálózatról történik. A vizsgált rész a növelt kisnyomással ellátott
területhez tartozik.
A 120-as számú Budapest - Szolnok vasútvonal, és a Szabadság út mentén zajterhelési határérték túllépés
tapasztalható.

A közúti kapcsolatot a Ferihegyi út (II. r. főút), a Szabadság utca és a Lőrinci
út (tel. szerk. jelentőségű gyűjtőutak) biztosítják. A területet északról határolja
a 120a Budapest-Szolnok vasútvonal, melyen Rákoshegy vá. közvetlen vasúti
megközelítési lehetőséget jelent. A vasúttól északra tervezett a 31 sz. főút új
bevezető szakaszának nyomvonala. A Lőrinci úti és a Ferihegyi úti vasúti
átjáró különszintű keresztezéssé épül át. Távlatban a Lőrinci út, a Szabadság
utca és a Ferihegyi út mentén kerékpáros infrastruktúra kialakítására kerül
sor. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Rákoshegy vasútállomás
XVII_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVII_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tesco mögötti terület

0

24783

0

1

#HIÁNYZIK

A terület Akadémiaújtelep keleti szélén található, a Pesti úti Tesco
áruház mögötti az 512., 517. és 513. utcák által határolt részen.
A terület jelenleg használaton kívüli; korábban a Tesco építésénél
felvonulási területként használták. Épületállománnyal nem
rendelkezik.

0
-

24783

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület 
délnyugatról1. kép: A terület nyugatról

3. kép: A terület délről



TSZT 2015 KIVONAT:

Tesco mögötti terület
XVII_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja az 513. utca vonalán. A Pesti út mentén elválasztott rendszerű
szennyvíz és csapadékcsatorna található. A tervezett tehermentesítő csatorna nyomvonala a Pesti úton ismert. A
területet határoló utcákban középfeszültségű kábelhálózat, az 513. utca vonalán nagyfeszültségű távvezeték
létesült. A növelt kisnyomással ellátott területen távfűtési elosztóvezeték található.
Jelentős zöldfelületi érték nem található. Az 513. utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A közúti megközelíthetőséget az 513. u., az 517. u. és az 521 u.
(kiszolgálóutak) biztosítják.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet I-XVII-27 és I-XVII-28 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Régészeti terület és 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete 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
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

18461
-

170703

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

170703

25

#HIÁNYZIK

Rákoskeresztúr nyugati szélén, a Régivám utca-Régivám köz-
Újmajori dűlő által közbezárt részen található.
A jelenleg alulhasznosított terület jellemzően gazdasági funkcióknak
(lerakat, tésztaüzem) ad helyt, illetve itt található egy lovasiskola is.
A terület épületállománya jellemzően földszintes, csarnok jellegű,
állagát tekintve vegyes képet mutat.

XVII_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Keresztúr Park

100%

2. kép: A terület délről II.1. kép: A terület délről I.

3. kép: A terület nyugatról 4. kép: Tésztaüzem



TSZT 2015 KIVONAT:

A következő telkeket érinti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér külső zajgátló védőövezete:
137661/1, 137661/3-6, 137661/16-28, 137661/31-33.
120 kV-os távvezeték biztonsági övezete érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet MZ-XVII-04 építési övezetbe sorolja.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték az Újmajori dűlő-513. utca mentén található. Elválasztott rendszerű csatorna épült ki az
Újmajori dűlő mentén. Szennyvízátemelő telep létesült az Újmajori út végén. A villamosenergia-ellátás
középfeszültségű hálózatról történik. A területet nagyfeszültségű távvezeték érinti. A területet a Régivám utca
mentén nagy- és nagy-középnyomású gázvezetékek határolják.
Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A terület megközelítését a Régivám utca és a Régivám köz (kiszolgálóutak)
biztosítják. A terület közösségi közlekedéssel nem ellátott.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Keresztúr Park
XVII_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

108
-

16766

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

16766

0

3

#HIÁNYZIK

A terület Rákoskeresztúron a Gyökér utca és az Akácvirág köz
mentén található.
A terület a szomszédos lakótelep építése során felvonulási terület
volt. A területen az épületek egy kivételével lebontásra kerültek, a
terület nagy részét a természet már visszahódította, jelenleg
használaton kívüli.  

XVII_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyökér utca

100%

2. kép: A terület délről1. kép: A terület nyugatról

3. kép: A terület felülnézetből



TSZT 2015 KIVONAT:

A területen semmilyen védettség, érték és korlátozás nincs.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet IZ-XVII-05 és L7-XVII-04 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Gyökér utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A terület villamosenergia-ellátását
középfeszültségű hálózat szolgálja. A területet a Gyökér utcában nagy-középnyomású gázvezeték határolja.
Továbbá a Gyökér utca mentén távfűtési gerincvezeték létesült, illetve az utca mentén található a FŐTÁV Zrt.
Rákoskeresztúri Fűtőműve.
Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A közúti megközelíthetőséget a Gyökér utca (kiszolgálóút) biztosítja. A
125393/50 hrsz. telek közösségi közlekedéssel nem ellátott.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gyökér utca
XVII_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0
-

83810

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

83810

0

9

#HIÁNYZIK

Rákoskeresztúron a Széchenyi utca-Széncinke utca-Flamingó utca-
Füstifecske utca által határolt terület.
A jelenlegi Flamingó vásárteret (Bakancsos piac) körülvevő
használaton kívüli telekegyüttes, korábban szintén piac, vásárok
helyszíne volt, épület már nem találahtó a területen.

XVII_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Flamingó park

100%

2. kép: A terület északról1. kép: A terület keletről

3. kép: A terület nyugatról



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik. A 121320/17, 121320/18, 121320/20 hrsz-ú
telkek feltöltött területek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet I-XVII-00 és IZ-XVII-00 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb a Bakancsos utca-Táncsics M. út-Flamingó köz vonalán található. A területet a Táncsics
M. út és a Flamingó köz mentén 20 kV-os légvezeték érinti. A területet a Széchenyi utca, Táncsics M. út és a
Flamingó köz vonalán nagy-középnyomású gázvezeték határolja.
Jelentős zöldfelületi érték nem található.

A közúti kapcsolatokat a Széncinke u., a Flamingó utca, a Füstifecske utca
és a Széchenyi utca (kiszolgálóutak) biztosítják.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Flamingó park
XVII_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVII_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Bakancsos utca

0

36533

2406

9

#HIÁNYZIK

Rákoskeresztúron a Bakancsos utca-Széchenyi utca-Újlak utca által
határolt, Flamingó Parkkal szembeni terület.
A terület jellemzően használaton kívüli, korábban a szomszédos
lakótelep építésénél, valamint a közeli Bakancsos Piac árusai vették
igénybe. A Széchenyi utca és a Bakancsos utca sarkán kertészeti
áruda működik. Egy kivételével a területen épületek már nem
találhatóak.

66
-

38939

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: A terület az Újlak utca 
felől I.

1. kép: A terület a Széchenyi 
utca felől

3. kép: A terület az Újlak utca 
felől II.



TSZT 2015 KIVONAT:

Bakancsos utca
XVII_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bakancsos út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. Villamosenergia-ellátását középfeszültségű
kábelhálózat biztosítja az Újlak utca mentén. A területet a Bakancsos utca, Széchenyi utca mentén nagy-
középnyomású gázvezeték határolja. A Bakancsos utca-Újlak utca vonalán távfűtési gerincvezeték épült ki.
Jelentős zöldfelületi érték nem található. Intenzívebb növényállomány a 121127/65 hrsz.-ú telken van. A
Bakancsos utca mentén zajterhelési határérték túllépés tapasztalható.

A terület közúti megközelíthetősége a Bakancsos utcán (településszerkezeti
jelentőségű gyűjtőút), valamint a Széchenyi utcán és az Újlak utcán
(kiszolgálóutak) keresztül biztosított. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 12/2014 (VI.
30.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület Rákosmente
Városrendezési és Építési Szabályzatáról („17. KVSZ”) és ennek 2/A.
melléklete a területet I-XVII-00 és IZ-XVII-00 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A 121127/64, 121127/65, 121127/67 helyrajzi számú telkek az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába
tartoznak.

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

XVIII_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Cséry-telep

0

38954

545501

2

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Halmierdő városrészében az Ipacsfa utca mentén
található terület.
A terület jelenleg a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Kft. tulajdonában és kezelésében van. A telep a XX. században
Budapest egyik legnagyobb hulladéklerakója volt, amely a
hatályos jogszabályi előírások alapján nem megfelelően kialakított
és rekultivált, bezárt lerakónak minősül. A központi szennyvíztisztító
iszapjának komposztálása tervezett a területen, de döntés még
nem született.

7871
-

584455

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: A terület keletről1. kép: Iparvágány

3. kép: Iszap 4. kép: A telep bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

Cséry-telep
XVIII_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték az Ipacsfa utcában, illetve a Közdűlő út és a Nagykőrösi út mentén létesült. A területet az
Ipacsfa utcában nagy-középnyomású gázvezeték érinti. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű
kábelhálózatról történik, mely a Közdűlő és az Ipacsfa utca vonalán kiépült.
Kb. 10 millió m3 vegyes városi hulladék található itt. Jelentős talajszennyezés történt, a hulladékdepóniák
felszínéről deflációs por terheli a szomszédos (utóbb idetelepült) lakóterületet, valamint jelentős szaghatás. A
területnek a lakóterülethez legközelebbi részeit rekultiválni kell.

A közúti kapcsolat a Kettős-Körös utca irányából biztosított. A Méta utca és
a Kettős-Körös utca közötti Ipacsfa utca területen átvezető szakasza nem
közterület. A közösségi közlekedési ellátottságot autóbusz-vonalak jelentik. A
területtől délre húzódó Nagy Burma vasútvonal jelenleg használaton kívül
van. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztési közül a területet a Külső keleti
körút nyomvonala, valamint a Nagy Burma vasútvonalnak a lajosmizsei
vonal térségében tervezett korrekciója érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Hull

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ) és az ehhez
kapcsolódó 64. számú KSZT a területet KV-HU-XVIII és E-TG-XVIII/REK
övezetekbe sorolja.

Hulladékkezelő, -lerakó területe

A terület egésze potenciálisan talajszennyezett, a 140018/3 hrsz.-ú telek rekultiválandó terület, továbbá üzemtervi
erdővel és vasút védőtávolságából adódó korlátozással is érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

617
-

11086

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

11086

2

#HIÁNYZIK

A Nefelejcs utca és a Budapest-Szolnok vasútvonal, valamint a
Kispesti Hőerőmű és a kispesti Csillag utca páratlan (keleti) oldali
teleksora közé eső terület.
A terület jelenleg alulhasznosított, vállalkozói-szolgáltató
funkcióknak és anyag telepnek ad helyt. Épületállománya
jellemzően egyszintes, raktár jellegű.

XVIII_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kispesti Erőmű nyugat

100%

2. kép: A terület felülről1. kép: A terület bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

Az északi 152638/2 hrsz.-ú telek vasút védőtávolságából adódó korlátozással érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ) és az ehhez
kapcsolódó 6. számú KSZT a területet M-XVIII/4 építési övezetbe sorolja.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Derkovits Gy. utcában iparivíz főnyomóvezeték létesült. A villamosenergia-ellátását középfeszültségű
kábelhálózatról biztosított. Északra az Alsóerdősor utcában távfűtési gerincvezeték létesült a Kispesti Erőműtől.
A telep kiszolgáló forgalma és deflációs pora jelent a környezetére terhelést. Az erőmű alsó küszöbű veszélyes
üzemként nyilvántartott.

A terület közúton a Nefelejcs utca (gyűjtőút) irányából közelíthető meg. A
152638/2 hrsz. ingatlan önálló közterületi kapcsolattal nem rendelkezik. A
közösségi közlekedési ellátottságot az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A
területtől északra haladó 100a Budapest-Szolnok vasútvonal az érdemi
kiszolgálásban nem vesz részt. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései
nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kispesti Erőmű nyugat
XVIII_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

52613
-

82093

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

82093

10

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Rendessytelep városrészében a Lenkei utca mentén,
a Budapest-Lajosmizse vasútvonal mellett található gyárterület.
Az egykori textilüzem, majd díszletgyár jelenleg alulhasznosított,
kereskedelmi, gazdasági funkcióknak ad helyt. Az épületállománya
ipari, romló állagú csarnok jellegű és többszintes gyárépületekből
áll.

XVIII_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

volt Kispesti Textilgyár

100%

2. kép: Fáy utcai 
gyárépület

1. kép: Épület a Fonal 
utcában

3. kép: Kártoló utcai 
gyárépület

4. kép: A terület Kártoló 
utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület egésze potenciálisan talajszennyezett, a vasút menti 152634 hrsz.-ú telek vasút védőtávolságából adódó
korlátozással érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ) a területet M-
XVIII/1 építési övezetbe sorolja.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet iparivíz és ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A
Fáy utca mentén magasvezetésű gőzvezeték létesült.
A terület peremén kivaduló (invazív) növényzet, feltételezhetően szennyezett építmények és közművezeték
korrózióból származtatható talajszennyezés van. A területen működő kereskedelmi funkció a határoló utak
keskenysége okán zavaró a szomszédos lakóterületekre nézve. A területről deflációs por terheli a környezetet.

Az Üllői út és a Nefelejcs utca között elhelyezkedő terület közúti kapcsolatait
a Nefelejcs utca (gyűjtőút), valamint a Kártoló utca, Malomkő utca, Fáy
utca, Fonal utca és Béla utca, (mint kiszolgálóutak) biztosítják. A
határvonalon húzódó 142 sz. Budapest -Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal
érdemben nem vesz részt a terület kiszolgálásában. A közlekedésfejlesztési
elképzelések a területet nem érintik.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

volt Kispesti Textilgyár
XVIII_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVIII_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

volt Csipkegyár

0

0

18911

7

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Rendessytelep városrészében az Üllői út-Lenkei utca-
Egressy Gábor utca-József utca által határolt terület.
A volt csipkegyár területe alulhasznosított, kereskedelmi-szolgáltató
funkcióknak ad helyet. Az épületállománya jellemzően ipari, romló
állagú csarnok jellegű gyárépületekből áll. Az Üllői út mentén
többszintes épületek, a Lenkei utca mentén egyszintes zártsorú
lakóépületek találhatóak.

12779
-

18911

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: Lenkei utcai 
épület

1. kép: Gyárépület a 
József utcában

3. kép: Egressy utcai 
bejárat

4. kép: Egressy utcai 
gyárépület



TSZT 2015 KIVONAT:

volt Csipkegyár
XVIII_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz és iparivíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcák vonalán középfeszültségű
kábelhálózat épült ki. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. A Ferenc utcában távfűtési gerincvezeték, a
Fáy utcában magasvezetésű gőzvezeték található.
A leállt gyár területének jelentős része beépített, illetve burkolt. Növényzet gyakorlatilag nincs a területen, így
hőszigetként működik. A területen feltételezhető esetleges közmű-vezeték korrózió okán történt elszivárgás,
burkolatszennyezés. A terület déli részét az Üllői út forgalmi terhelése éri.

A terület közúti kapcsolatait az Üllői út (főút), és a hozzá csatlakozó Lenkey
utca és József utca, valamint az Egressy Gábor utca (mind kiszolgálóutak).
Az Üllői úton közlekedő 50-es villamosvonal által a terület kötöttpályás
közösségi közlekedéssel ellátott. A határvonalon húzódó 142 sz. Budapest -
Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal érdemben nem vesz részt a terület
kiszolgálásában. A közlekedésfejlesztési elképzelések a területet nem érintik.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), továbbá az
Üllői út menti telkekre vonatkozó 23. számú KSZT a területet M-XVIII/Ü építési
övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület egésze potenciálisan talajszennyezett, a terület délnyugati része (152442, 152443, 152444 hrsz.-ú telek)
vasút védőtávolságából adódó korlátozással érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

54753
-

143217

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

143217

38

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Liptáktelep városrészében a Lőrinci Hengermű és a
hozzá kapcsolódó, tőle nyugatra lévő a Budapest-Lajosmizse
vasútvonal menti területek.
A ISD Dunaferr leállítása után vegyes felhasználású területté vált,
megtalálható autójavítás, bérelhető irodák, raktárak, műhelyek
(Reviczky udvar), kötöde raktáráruház, autóülés-huzat kereskedés
működik a területen. A hengermű épületállománya kevés kivétellel
jellemzően ipari, romló állagú csarnok jellegű gyárépületekből áll. A
Hengersor utca mentén lakó- és gazdasági (betonkeverő telep,
építőanyag lerakat) funkció található; a lakóépületek jellemzően
egyszintesek, vegyes állagúak.

XVIII_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Lőrinci Hengermű

100%

2. kép: Gyárépület a 
Hengersor utca felől

1. kép: Hengersor utcai 
lerakat

3. kép: Hengermű 
bejárata

4. kép: Hengermű délről



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület egésze potenciálisan talajszennyezett, a terület nyugati, Hengersor utca menti telkei vasút
védőtávolságából adódó korlátozással érintett. A területet érinti a 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1
Vi-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 38. és 39. számú KSZT a területet M-XVIII/1, M-XVIII/2, I-XVIII/KER
és L4-XVIII/AT-E építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület
Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hengersor utcában iparivíz főnyomóvezeték létesült. A területet egyesített rendszerű főgyűjtő- és elválasztott
rendszerű szennyvízcsatorna határolja. A határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Reviczky
Gy. utca-Hengersor utca mentén nagy-középnyomású gázvezeték létesült.
A megszűnt tevékenységből feltételezhető burkolatszennyezés előfordulása. A lakótelkeken vegyes növényzet él,
a Dutrade területen örökzöld fasor él a kerítés mentén, a többi területen főként burkolt felületek vannak. A
területet a vasút és a Puskás utca forgalmi terhelése éri.

A terület az Üllői út és a Puskás Ferenc utca közötti területen helyezkedik el.
Közúti közlekedési kapcsolatait a Puskás Ferenc utca (főút), a Hengersor
utca, a Vaslemez utca, a Reviczky Gyula utca, valamint az ezekhez
kepcsolódó további kiszolgálóutak biztosítják. A 42-es és az 50-es villamos,
valamint a 142 sz. Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalon található
Kispest vá. közvetlen kötöttpályás kiszolgálást biztosít. A közlekedésfejlesztési
elképzelések közül a területet a 42-es villamos meghosszabbítása érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Lőrinci Hengermű
XVIII_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVIII_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

volt Lőrinci Fonó

0

0

53278

1

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Erzsébettelep déli részén a Budapest-Szolnok
vasútvonal és a Ferihegyi repülőtérre vezető  út közötti terület.
A terület egy részén az épületeket elbontották, az egykori funkció
nem működik, alulhasznosított, a területen munkásszálló, autógumis,
kisebb raktárak üzemelnek. A fonógyár épületállománya jellemzően
ipari, romló állagú csarnok jellegű épületekből, illetve többszintes
gyárépületekből áll.

30030
59

53278

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület északról1. kép: A terület a vasút 
felől

3. kép: A terület bejárata 4. kép: Gyalogos felüljáó 
mellett



TSZT 2015 KIVONAT:

volt Lőrinci Fonó
XVIII_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Legközelebb a Liget utca-Jegenye fasor nyomvonalon épült ivóvíz főnyomóvezeték. A Gyömrői út mentén
elválasztott rendszerben csapadékcsatorna létesült. A középfeszültségű kábelhálózat a területen kiépített. A Liget
utca-Jegenye fasor nyomvonalon nagy-középnyomású gázvezeték létesült. 
A területen feltételezhető burkolatszennyezés, illetve közmű-hálózat korróziója okán esetleges talajszennyezés.
Növényzetet a belső udvarokban elszórtan élő faegyedek. A területet a Gyömrői út és a MÁV 100-as vonalának
forgalmi terhelése éri.

A terület közúton a Gyömrői útról (főút) közelíthető meg. A közösségi
közlekedési ellátottságot az autóbusz-vonalhálózat, valamint a 100a
Budapest-Szolnok vasútvonalon található Pestszentlőrinc vasútállomás
biztosítja.  A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 101. számú KSZT a területet M-XVIII/R építési övezetbe sorolja.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A területen található egy fővárosi védelem alatt álló víztorony. A terület potenciálisan talajszennyezett, a terület
déli része vasút védőtávolságából adódó korlátozással érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVIII_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

volt Erdért terület

0

163122

8324

6

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Szemeretelep városrészében a Nagy-Burma
vasútvonal mentén, tőle délre található terület.
A jobbára használaton kívüli területen a megszűnt Erdért-telep
mellett a Contech elektronikai telep található a lakóterület és a
vasútvonal között. A terület épületállománya az elektronikai telep
épületének kivételével romló állagú. Az épületek egyszintes,
csarnok jellegűek.

4138
-

171446

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

2. kép: A volt Erdért 
bejárata

1. kép: A terület a 
Krasznahorka utca felől

3. kép: Contech 
bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

volt Erdért terület
XVIII_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Szemere M.-Komárom- Kassa utca vonalon létesült. Az ELMŰ
10 kV-os középfeszültségű kábelhálózata a vizsgált területet a Krasznahorka utcában érinti. A vizsgált résszel
szomszédos területek ellátására a Bajcsy Zsilinszky út-Kassa utca vonalon nagy-középnyomású elosztóhálózat
létesült.
Az Erdért telepen számottevő szennyezés nem valószínűsíthető, a terület porképző felületként működik. Kívülről
terhelő hatás nem éri.

A terület a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében fekszik, a közvetlen
közúti kapcsolatokat a Szent László utca és a Krasznahorka utca
(kiszolgálóutak) biztosítják. A 100a Budapest-Szolnok vasútvonalon a
Szemeretelep mh. által a terület kötöttpályás közlekedéssel ellátott, míg az
északi határvonalon húzódó Nagy Burma vasútvonal jelenleg használaton
kívül van. A közlekedésfejlesztési elképzelések közül a területet a Külső keleti
körút nyomvonala érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 34. számú KSZT a területet K-BK2-XVIII, M-XVIII/1, és E-VE-XVIII
övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik, valamint potenciálisan talajszennyezett.

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

FŐVÁROSI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

879
-

22808

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

22808

1

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Miklóstelep városrészében a Lőrinci Temető
szomszédságában, a Gerely utca és a Reményik Sándor utca által
közbezárt területen található telephely.
Egykor többcélúan hasznosított telephely, melyet 2012-ben
kiürítettek, addig városgazdálkodási telep, illetve az FKF Zrt. 27.
telepe volt. Jelenleg a területen anyagdepóniák találhatók. Az
épületállománya romló állagú, földszintes kiszolgáló épületekből áll.

XVIII_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

FKF telephely

100%

2. kép: A telep keletről1. kép: Depónia

3. kép: A telep délről



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület egésze potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2
K-T

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 105. számú KSZT a területet KV-TE-XVIII, és Z-KK-XVIII övezetbe
sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület
Temető  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Gerely utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A Gerely utcában 10 kV-os középfeszültségű
kábelhálózat épült ki. A területet a Reményik Sándor utcában 20 kV-os légvezeték határolja. A Gerely utcában a
vizsgált rész gázellátását biztosító nagy-középnyomású gázvezeték létesült. 
Feltételezhető a talajszennyezés a területen. A területen a kerítések mentén szórványosan faegyedek élnek.

A terület a Haladás utca (főút) térségében helyezkedik el. Közúti közlekedési
kapcsolatait a Gerely utca, a Reményik Sándor utca, a Vas Gereben utca
és a Bessenyei György utca biztosítják. A közösségi közlekedési ellátottságot
jelenleg autóbusz-vonalak jelentik. A közlekedési rendszer fejlesztései a
területet nem érintik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

FKF telephely
XVIII_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVIII_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vaskút utca

0

8255

0

1

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Gloriett-telep városrészében a Margó Tivadar utca-
Benedekfalva utca-Kriza János utca-Spar által határolt terület.
Jelenleg használaton kívüli, egykor lakó-, majd építkezési területen
egy transzformátorállomás található.

38
-

8255

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület a Vaskút 
utca felől

1. kép: A terület a 
Benedekfalva utca felől

3. kép: A terület a Margó 
T. utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Vaskút utca
XVIII_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Margó T. utcában és a Kriza J. utcában ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A terület 10 kV-os
hálózatról ellátott. A területhez legközelebb található nagy-középnyomású gázvezeték a Goroszló utcában
található. A vizsgált rész és környezetének gázellátása kisnyomáson történik.
A terület parlag, ruderális gyepvegetációval, szórványosan elhelyezkedő faegyedekkel. A területet számottevő
terhelés nem éri, innen nem származik terhelő hatás.

A terület a Cziffra György utca (főút) térségében helyezkedik el. Közúti
közlekedési kapcsolatait a Margó Tivadar utca, a Benedekfalva utca, a
Vaskút utca és a Kriza János utca biztosítják. A közösségi közlekedési
ellátottságot jelenleg autóbusz-vonalak jelentik. A közlekedési rendszer
fejlesztései közül a 42-es villamos meghosszabbítása érinti a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 52. számú KSZT a területet L4-XVIII/A építési övezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

Régészeti védettség érinti 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
EBBŐL VÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

0
-

84313

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

84313

0

5

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Gloriett-telep városrészének délnyugati részén, a
Méta utca mentén, az Ipacsfa utca és a Nagykőrösi út között
található három részből álló terület.
A terület a Méta utca menti használaton kívüli gyepes sáv, melyet
egykor az M0 nyomvonalának helybiztosítása céljából tartottak
fenn; a felszín helyenként bolygatott. Épület nem található a
területen.

XVIII_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Méta utca

100%

2. kép: Középső 
területrész

1. kép: Északi területrész

3. kép: Déli területrész a 
Nagykőrösi út felől

4. kép: Déli területrész az 
Ipacsfa utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület délnyugati része (156141, 156140/19 hrsz.-ú telek) vasút védőtávolságából adódó korlátozással érintett. A
területet érinti a 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 53. számú KSZT a területet M-XVIII/5 és I-XVIII/KER-3 építési
övezetbe sorolja.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Méta utca és a Nagykőrösi út mentén főnyomóvezeték határolja, illetve a Zádor utca és a Besence
utca vonalán keresztezi. A Méta utca mentén és a területet keresztező utcák vonalán 10 kV középfeszültségű
kábelhálózat épült ki, a vizsgált részt hosszában 20 kV középfeszültségű légvezeték, illetve a 120 kV
nagyfeszültségű távvezeték szeli át. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.
A Méta utca forgalmi terhelése éri a területet, egyéb szennyezésekről nincs információ.

A terület közlekedési kapcsolatait a Méta utca (főút), valamint a Zádor utca, 
Besence utca és Ipacsfa utca (kiszolgálóutak) biztosítják. A Nagykőrösi úttól
a 142 sz. Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal választja el a területet.
A vasút jelenleg édemben nem vesz részt a terület kiszolgálásában. Távlati
fejlesztési tervek a Méta utca - Nagykőrösi út keresztezésének térségében új
vasúti megállóhely kialakítását tartalmazzák, amely biztosítja a terület
kötöttpályás közlekedési kiszolgálását. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Méta utca
XVIII_10"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

15303
-

61852

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

61852

1

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Gloriett-telep városrészének déli részén, a Péterhalmi
út és a Kőrös utca kereszteződésénél található terület.
A hajdani darugyár megszűnése után a terület vegyes – bérlőktől
függő – tevékenységgel működik jelenleg. A tulajdonos alapvetően
logisztikai-raktározási tevékenységet folytat, a bérlők asztalos,
járműjavító, lakatos-fémmegmunkáló és raktározási tevékenysége
jellemző. A területen a régi technológiát kiszolgáló bakdaruk is
megvannak még. A terület nyugati oldalán közúti kapcsolat, a déli
(dél-keleti) oldalán a felhagyott Nagy-Burma vasút található. A
gyártelep kissé leromlott épületállománnyal rendelkezik.

XVIII_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

M5 Logisztika

100%

2. kép: Raktár, volt 
kazánház

1. kép: Péterhalmi úti 
csarnokok

3. kép: Műhely 4. kép: Raktár



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik, valamint potenciálisan talajszennyezett, déli
része vasút védőtávolságából adódó korlátozással érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 61. számú KSZT a területet M-XVIII/2 építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Bánfa-Lakitelek-Flór F. utca nyomvonalon épült ki ivóvíz főnyomóvezeték. A területet a
Körös utca mentén elválasztott szennyvízcsatorna határolja. A Péterhalmi úton középfeszültségű légvezeték érinti
a területet. A Körös utcában nagy-középnyomású gázvezeték létesült.
A területen talaj, illetve burkolatszennyezés feltételezhető. Növényzete szegényes, a Péterhalmi út felől vannak
faegyedek.

A közúti kapcsolatot a Péterhalmi út (főút) biztosítja. A közösségi közlekedési
ellátottságot autóbusz-vonalak jelentik. A területtől keletre húzódó Nagy
Burma vasútvonal jelenleg használaton kívül van, nem vesz részt a
kiszolgálásban. A közlekedésfejlesztési tervek közül a területet a Külső keleti
körút nyomvonala érinti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

M5 Logisztika
XVIII_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

2348
-

38397

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

38397

0

1

#HIÁNYZIK

Pestszentlőrinc Szent Imre-kertváros városrészében a volt szovjet
Halomi úti Beloiannisz laktanya Óhuta utca és Balogh Géza utca
közötti része.
A volt laktanya területének ezen része használaton kívüli - a többi
részét már környezeti károk alól mentesítették, illetve lakóterületi
fejlesztés céljából beépítették -; épületállománya romló állagú,
földszintes és többszintes kiszolgáló és legénységi épületekből áll.

XVIII_12

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Halomi laktanya

100%

2. kép: Legénységi épület1. kép: Lőszertár

3. kép: Udvar 4. kép: Barakk



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 68. számú KSZT a területet IZ-XVIII/K építési övezetbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték Flór F. és Királyhágó utca mentén épült ki. A Kétújfalu utca vonalán
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna létesült. A Kétújfalu utcában nagy-középnyomású gázvezeték található.
A területen a villamosenergia-ellátást 20 kV középfeszültségű légvezeték biztosítja.
A szovjet laktanya felhagyáskor jelentős talajszennyezés érte a területet. A területet számottevő környezeti hatás
nem éri. A terület még nem hasznosított részén ruderális társulások élnek.

A terület közúti kapcsolatát a Tarkő utca és a Balogh Géza utca (mindkettő
kiszolgálóút) biztosítja. A közösségi közlekedési kiszolgálást autóbusz-vonalak
jelentik. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Halomi laktanya
XVIII_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XVIII_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Üllői úti laktanya

0

132195

0

1

#HIÁNYZIK

A volt szovjet Üllői úti Stromfeld Aurél laktanya Pestszentlőrinc
Ganzkertváros városrészében található része (másik fele Vecséshez
tartozik).
A volt laktanya területének ezen része használaton kívüli. Az
épületállomány bontása 2006-ig történt meg. A laktanya vecsési
része gazdasági funkcióknak ad helyet.

0
-

132195

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

2. kép: A terület északról I.1. kép: A terület felülről

3. kép: A terület északról 
II.



TSZT 2015 KIVONAT:

Üllői úti laktanya
XVIII_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az Üllői út mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Halomi út vonalán elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna
épült ki. A szomszédos utcákban középfeszültségű vezetékhálózat található. Nagy-középnyomású gázvezeték a
területtel párhuzamosan haladó Gyergyó utcában létesült.
A felhagyáskor jelentős talajszennyezés maradt vissza, a terület mentesítése csak részlegesen történt meg. A
területen ruderális társulások élnek.

A terület a Liszt Ferenc nemzetközi repüéőtér közelében helyezkedik el.
Közúti kapcsolata az Üllői út (főút) irányából biztosított. A közösségi
közlekedési kiszolgálást az autóbuszvonalak jelentik. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései közül az 50-es villamos meghosszabbítása érinti a
területet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelete Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról (PPVSZ), és az ehhez
kapcsolódó 97. számú KSZT a területet M-XVIII/2 építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület potenciálisan talajszennyezett, valamint rekultiválandó.

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

42444
-

157383

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

21895

135488

114

#HIÁNYZIK

Kispesten a Ferihegyi repülőtérre vezető út, Vak Bottyán utca és az
Üllői út közötti, illetve Attila utca menti terület Határ út és Lehel utca
közé eső része.
A terület használata eléggé heterogén: a gyorsforgalmi út menti
rész alulhasznosított parkolási célú terület, a Határ úthoz
legközelebb eső Vak Bottyán utca és az Üllői út közötti területrész
használaton kívüli, egykor az Europark II. ütemének (NEO Center)
adott volna helyt. A Tompa utca és a Lehel utca közötti tömbök
alulhasznosítottak, jellemzően lakó, kereskedelmi-szolgáltató és
egyéb gazdasági funkciókkal. Az épületállomány vegyes állagú.

XIX_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Városkapu

2. kép: Nyomdaépület a 
Vak Bottyán utcában

1. kép: Üllői út-Tompa 
utca sarok

3. kép: NEO Center 
területe északról

4. kép: NEO Center 
területe délről



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik, valamint a 163201, 163202 és 163203/3
helyrajzi számú telkek gyorsvasúti térszín alatti védőzónával érintettek.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1
K-Közl

Budapest Főv. XIX. Ker. Kispest Önk. Képviselő-testületének többször
módosított és kieg. 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest Kerületi Városr. és
Ép. Szabályzatáról, továbbá a 33/2000. (VII. 19.) önk. rend. elfogadott KSZT a
területet I-XIX/ZT, I-XIX/Z1, M-XIX/INT, KV-IK-XIX/1 és KL-KÉ-XIX építési övezetbe
sorolja.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek  elhelyezésére  szolgáló  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Vak B. utca mentén iparivíz főnyomóvezeték található. A Határ útnál szennyvízátemelő telep létesült. A
Ferihegyi repülőtérre vezető út mentén középfeszültségű kábelhálózat halad, az úttal párhuzamosan
nagyfeszültségű távvezeték épült ki. A Vak B. utca vonalán nagy-középnyomású gázvezeték épült ki.
A terület jelentős részben beépített, burkolt vagy roncsolt felszínű. A zöldfelületi intenzitása jelentős részén nem éri
el a 10%-ot. Az Üllői út és a térség egyéb főútjainak gépjárműforgalma kedvezőtlenül befolyásolják a környezet
állapotát (zajterhelés, légszennyezés).

A közúti eljutási lehetőséget az Üllői út (főút), a Vak Bottyán utca (gyűjtőút),
valamint az ezekhez csatlakozó kiszolgálóutak biztosítják. A Ferihegyi
repülőtérre vezető út a szomszédos területek számára érdemben nem jelent
kapcsolatot. A területet közösségi közlekedéssel az M3 metró és az 50-es
villamos szolgálja ki.  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Városkapu
XIX_01"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

756
-

24896

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

24896

0

1

#HIÁNYZIK

Kispesten a Vak Bottyán utca 42.-vel szembeni, a Vak Bottyán utca
és a Ferihegyi repülőtérre vezető út közötti terület.
Jelenleg használaton kívüli, korábban gazdasági szolgáltató
tevékenységeknek (gumis), helyet adó terület. Épületállományának
még megmaradt darabjai romló állagúak egy és többszintesek.

XIX_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vak Bottyán utca

100%

3. kép: A terület felülről

1. kép: A terület bejárata 2. kép: A terület északról



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület az FRSZ szerinti III. párkánymagassági kategóriába tartozik, valamint gyorsvasúti térszín alatti
védőzónával is érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról a területet IZ-XIX/INT építési
övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Vak B. utca mentén iparivíz főnyomóvezeték található. A Határ útnál szennyvízátemelő telep létesült. A vizsgált
területet középfeszültségű kábel keresztezi. A Ferihegyi repülőtérre vezető úttal párhuzamosan nagyfeszültségű
távvezeték épült ki. A Vak B. utca vonalán nagy-középnyomású gázvezeték épült ki.
A terület jelentős részben erdősült, két oldalról üzemtervezett erdők fogják közre. Környezeti állapotát a 4-es főút
bevezető szakasza kedvezőtlenül befolyásolja a fokozott zajterhelés és szennyezőanyag-kibocsátás révén.

A közúti eljutási lehetőséget a Vak Bottyán utca (gyűjtőút) biztosítja. A
területet északról határoló Ferihegyi repülőtérre vezető út nem jelent érdemi
kapcsolatot.  A közösségi közlekedési ellátottság nem megoldott.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vak Bottyán utca
XIX_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XIX_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt traktorgyár

0

0

167921

30

#HIÁNYZIK

Kispesten a volt Vörös Csillag Traktorgyár, a József Attila utca-
Hofherr Albert utca-Tóth Árpád utca-Vas Gereben utca által
határolt terület.
Jelenleg alulhasznosított gazdasági, szolgáltató tevékenységeknek
(festéküzlez, buváráruház, lerakatok, szálló stb.) helyet adó terület. A
traktorgyár épületállománya kevés kivétellel jellemzően ipari, romló
állagú csarnok jellegű gyárépületekből áll. 

65599
-

167921

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Gyárépület I.

1. kép: A terület a vasút 
felől 2. kép: A terület felülről

4. kép: Gyárépület II.



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt traktorgyár
XIX_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Tóth Á. utca-Vas G. utca mentén iparivíz főnyomóvezeték határolja. Az Üllői út- Vas G. utca mentén
egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. Ezzel párhuzamosan a tervezett tehermentesítő csatorna
nyomvonala ismert. A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Tóth Á. utcában nagy-
középnyomású gázvezeték, az Üllői út felől mélyvezetésű gőzvezeték érinti.
Nagyrészt burkolt felületű, beépített, zöldfelületi intenzitása nagyon alacsony, 10% alatti. A Lajosmizsei vasútvonal
zajterhelése a keleti sávot érinti.

A közúti közlekedési kapcsolatot a Vas Gereben utca (gyűjtőút), a Tóth
Árpád utca (kiszolgálóút) és a József Attila utca (magánút) jelenti. A
telekcsoporton belül az egyes ingatlanok magánutakról közelíthetőek meg.
A 42-es és az 50-es villamos, valamint a 142 sz. Budapest-Lajosmizse-
Kecskemét vasútvonalon található Kispest vá. közvetlen kötöttpályás
kiszolgálást biztosít. A Hoffher utcában kiépült villamospálya csak üzemi
kapcsolat, menetrend szerinti közlekedés nincs rajta. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról a területet M-XIX/ÜZ építési
övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de az egykori ipari tevékenység miatt
potenciálisan szennyezettnek minősül. A Hofherr utcai telkeket a vasút védőtávolságából adódó korlátozás 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

XIX_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Villanytelep utca

0

0

5907

2

#HIÁNYZIK

Kispesten a Villanytelep utca és az Üllői út sarkán lévő terület.
Jelenleg alulhasznosított szolgáltató tevékenységeknek
(autókereskedés, parkolók) helyet adó terület. Épületállománya a
tevékenységekhez kapcsolódó, földszintes kiszolgáló épületekből
áll. 

340
-

5907

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Épület a 
Villanytelep utca felől

1. kép: A terület nyugatról 2. kép: A terület az Üllői út 
felől



TSZT 2015 KIVONAT:

Villanytelep utca
XIX_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az Igló utcában iparivíz, a Bem utcában pedig ivóvíz főnyomóvezeték található. A tervezett tehermentesítő
csatorna nyomvonala az Üllői út mentén ismert. A gázellátás kisnyomáson történik. A Fáy utca vonalán
mélyvezetésű gőzvezeték létesült.
A telephely nagyrészt burkolt felületű, a szegélyező növényállomány többnyire spontán felnövekedett
gyomfákból áll, zöldfelületi intenzitása 20% körüli. Környezeti állapotát az Üllői út bevezető szakasza kedvezőtlenül
befolyásolja a fokozott zajterhelés és szennyezőanyag-kibocsátás révén.

A közúti kapcsolatot az Üllői út (főút), valamint a Villanytelep utca
(kiszolgálóút) bizosítja. A területet kötöttpályás közösségi közlekedési
kiszolgálását az 50-es villamos látja el.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lke-1

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról a területet I-XIX/Z1 építési
övezetbe sorolja.

Kertvárosias,  intenzív  beépítésű  lakóterület

A területet semmilyen korlátozás sem 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

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

296
-

22819

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

22819

0

3

#HIÁNYZIK

Kispesten a Hofherr Antal utca-Iparos utca-Lajosmizsei vasút által
határolt terület.
Jelenleg használaton kívüli terület egykor gazdasági
tevékenységeknek adott helyt. Még megmaradt épületállománya
kis alapterületű, romló állagú, földszintes épületekből áll. 

XIX_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hoffher utca-Iparos utca

100%

3. kép: Épületek a Hofherr 
utca felől

1. kép: A terület az Iparos 
utca felől

2. kép: A terület a Hofherr 
utca felől

4. kép: A terület bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet a vasút védőtávolságából adódó korlátozás érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és ennek 20. melléklete
szerinti KSZT-je a területet I-XIX/SZ építési övezetbe sorolja.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték az Áchim A. utca-Hofherr A. utca-Sólyom köz nyomvonalon épült ki. A
Puskás F. utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A területet az Iparos és a Hofherr A. utca
mentén középfeszültségű kábelhálózat, illetve nagy-középnyomású gázhálózat határolja.
A területen bontás után visszamaradt roncsolt/burkolt felszín jellemző spontán felnövekedett gyomvegetációval.
Talaj/talajvízszennyezés a közműhálózat esetleges korróziójából előfordulhat. A Lajosmizsei vasútvonal zajterhelése
érinti.

A közúti közlekedési kapcsolatokat a Hofherr Albert utca és az Iparos utca
(kiszolgálóutak) biztosítják. A 142 sz. Budapest-Lajosmizse-Kecskemét
vasútvonal a terület kiszolgálásában nem játszik szerepet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Hoffher utca-Iparos utca
XIX_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XIX_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Gránit-gyár

0

0

74227

21

#HIÁNYZIK

Kispesten az Iparos utca-Lajosmizsei vasút-Feszty Árpád utcai
telekvégek-Fadrusz utca-Hofherr Albert utca-Mészáros Lőrinc utca-
Fadrusz utca által határolt terület.
Az egykori Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyár leállása után
vegyes felhasználású területté vált: a Gránit Ipari Park, bérelhető
irodák, raktárak, műhelyek, autóalkatrész-kereskedés, autófényező,
porcelán kereskedés működik a területen. Az épületállomány kevés
kivétellel jellemzően ipari, romló állagú csarnok jellegű
gyárépületekből áll.

37546
-

74227

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 
ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: Ipari Park bejárata

1. kép: Gyárépület a vasút 
felől

2. kép: Fadrusz utcai 
bejárat

4. kép: Hofherr utcai 
bejárat



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt Gránit-gyár
XIX_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet a Sólyom köz-Kolozsvár utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték keresztezi. A Mészáros L. utca-Pozsony
utca vonalán egyesített főgyűjtőcsatorna épült ki. A határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. Az
Iparos utca felől a területet nagy-középnyomású gázvezeték érinti.
A terület nagyrészt beépített, burkolt felületű, zöldfelületi intenzitása nem éri el a 10%-ot. A korábbi gyártási
területen feltételezhető az egykori csatorna korróziójából eredő szennyezőanyag-elfolyás. A Lajosmizsei
vasútvonal zajterhelése érinti.

A közúti közlekedési kapcsolatokat a Hofherr utca, a Fadrusz utca, a Gránit
köz, a Czuczor utca, valamint az Iparos utca (mind kiszolgálóutak) biztosítják.
A Fadrusz utca 168157/12 hrsz. telken átvezető szakasza nem közterület. A
területet K-ről határoló 142 sz. vasútvonal az ingatlanok kiszolgálásában nem
játszik szerepet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról a területet M-XIX/INT építési
övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A területet a vasút védőtávolságából adódó korlátozás 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

VEGYES

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

11997
-

34996

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

34996

1

#HIÁNYZIK

Kispesten a Temesvár utca és a Lajosmizsei vasút találkozásánál
lévő terület.
A jelenleg alulhasznosított területen a Kézmű Nonprofit Kft.
Vegyesipari Gyáregysége található, ahol bőrönd és labdagyártás
mellett raktár is működik. Az épületállomány jellemzően földszintes
üzemi, raktár jellegű épületekből áll, míg a fogadóépület két szintes.

XIX_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kézműipari telephely

100%

3. kép: A terület 
felülnézetből

1. kép: A telephely 
bejárata

2. kép: Épület a Temesvár 
utca felől



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet a vasút védőtávolságából adódó korlátozás érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és ennek 19. melléklete
szerinti KSZT-je a területet M-XIX/INT építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebbi főnyomóvezeték az Áchim A. utca-Hofherr A. utca-Sólyom köz nyomvonalon, továbbá
a Nagykőrösi út mentén épült ki. A Temesvár utcában elválasztott rendszerű szennyvíz- és csapadékcsatorna
létesült. A területen nagyfeszültségű távvezeték halad át. A Temesvári utcában nagy-középnyomású gázvezeték
található. 
A terület zöldfelületi intenzitása 20% körüli. A Lajosmizsei vasútvonal zajterhelése érinti.

A közúti megközelíthetőséget a Temesvár utca (kiszolgálóút) biztosítja. A
területet nyugatról határoló 142 sz. vasútvonal az ingatlan kiszolgálásában
nem játszik szererpet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kézműipari telephely
XIX_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²
TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²
EBBŐL VÉDETT m²

XIX_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Autópiac

0

0

98089

6

#HIÁNYZIK

Kispesten déli részén, a Nagykőrösi út mentén lévő terület.
A jelenleg alulhasznosított területen a Fővárosi Autópiac, illetve az
Ecseri használtcikk piac működik. Az épületállomány a terület
rendeltetéséhez kapcsolódó, vegyes állagú kiszolgáló épületekből,
elárusító bódékból áll.

10743
-

98089

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

FŐVÁROSI 
ÖNK.

MAGYAR 
ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

100%

3. kép: A terület 
felülnézetből

1. kép: Autópiac 2. kép: Ecseri Piac



TSZT 2015 KIVONAT:

Autópiac
XIX_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Nagykőrösi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték halad. A területet elválasztott szennyvízcsatorna keresztezi,
továbbá egyesített csatorna érinti. A határos utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A területet nagy-
középnyomású gázvezeték határolja.
Funkciójából adódóan gyakorlatilag teljesen burkolt terület, zöldfelületi intenzitása nagyon alacsony, nem éri el a
10%-ot. Az M5 autópálya és a Nagykőrösi út kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát fokozott
zajterhelése és szennyezőanyag-kibocsátása révén. 

A közúti kapcsolatot a Nagykőrösi út (főút) és a Hofherr Albert utca
(kiszolgálóút) biztosítja. A 169171/6 és 169171/8 hrsz. ingatlanok közúti
kapcsolattal nem rendelkeznek. A területet keletől határoló 142 sz.
vasútvonal a közösségi közlekedési ellátásban nem játszik szerepet.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és ennek 9. melléklete
szerinti KSZT-je a területet I-XIX/SZ-P építési övezetbe sorolja.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület keleti részét a vasút védőtávolságából adódó korlátozás 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

18560
-

107090

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
0

0

107090

1

#HIÁNYZIK

Kispesten déli részén, a Méta utca mentén a Zombor utca és a
Gyáli-patak 6-os ága között lévő terület.
A jelenleg alulhasznosított Méta Centrum vegyes felhasználású
terület: megtalálható autójavítás, bérelhető irodák, raktárak,
fatelep és egyéb kereskedelmi-szolgáltató egységek működnek a
területen. Az épületállománya jellemzően romló állagú csarnok
jellegű, földszintes épületekből áll.

XIX_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Méta Centrum

100%

3. kép: Bejárat a Zombor 
utca felől

1. kép: Épület a Zombor 
utca felől I.

2. kép: Épület a Zombor 
utca felől II.



TSZT 2015 KIVONAT:

A területet semmilyen korlátozás sem érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lk-2

Budapest Főv. XIX. Ker. Kispest Önk. Képviselő-testületének többször
módosított és kieg. 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispest Kerületi Városr. és
Építési Szabályzatáról és ennek 10. melléklete szerinti KSZT-je a területet L4-
XIX/SZ4-1, L4-XIX/I1-1, L4-XIX/INT-1, I-XIX/SZ-1, Z-FK-XIX/1, Z-KP-XIX/2-1
övezetekbe sorolja.

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Temesvár utcában elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna
létesült. A Méta utcával párhuzamosan középfeszültségű kábelhálózat és nagyfeszültségű távvezeték halad. A
Méta utca mentén nagy-középnyomású gázvezeték található.
Jó zöldbeágyazottságú terület, jelentős faállománnyal bíró terület. Az egykori TSZ telepen a szennyvizek nem
megfelelő kezelése és az üzemanyag tárolásból adódóan előfordulhatott a földtani közeg szennyezése. .

A terület közúti elérhetőségét a Méta utca (főút) illeteve a Zombor utca és a
Temesvár utca (kiszolgálóutak) biztosítják. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Méta Centrum
XIX_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XX_01_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

M5 - Nagykőrösi út mente

-

0

9194

1

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerület, Pesterzsébet, M5 – Nagykőrösi út menti

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A háromszög formájú terület egy egybefüggő, nagy méretű

fejlesztési terület északi csücske. Északkeleteről a Nagykőrösi út,

délnyugatról az M5 határolja. Közvetlen környezetében és jelenleg

a területen is autókereskedések működnek (Fővárosi Autópiac Kft.,

M5-ös Autókereskedés Kft.). Tágabb környezetében gazdasági

területek helyezkednek el. Az épületállománnyal nem rendelkező

terület közlekedési kapcsolatai által frekventált helyen van,

funkcióváltásra és fejlesztésre érdemes.

0

0

9194

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Bejárat3. kép: Autókereskedés

2. kép: Kerítés1. kép: Rálátás az M5-ről



TSZT 2015 KIVONAT:

M5 - Nagykőrösi út mente

XX_01_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Nagykőrösi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A területet déli részén 20 kV-os

légvezeték keresztezi. A területtől délre és keletre nagyfeszültségű távvezeték létesült. 

A terület környezeti állapotát negatívan befolyásolja a határoló utak gépjárműforgalmának

zajterhelése és szennyezőanyag-kibocsátása. Burkolt felületének köszönhetően a növényzet

gyakorlatilag hiányzik a területen.

A terület az M5-ös autópálya és a főút besorolású Nagykőrösi út

mentén fekszik. Közvetlen közúti megközelíthetősége a Nagykőrösi

útról történik. 500 m-en belül található az M5-ös autópályának a

Nagykőrösi úttal alkotott különszintű csomópontja. A közösségi

közlekedési kapcsolatot autóbusz viszonylatok jelentik a belvárosi

Boráros tér és Pestszentimre, valamint Gyál között. A Nagykőrösi út

mentén településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal

tervezett.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 7/2006. (III.17.) számú önkormányzati rendelete az M5

autópálya - Nagykőrösi út - Erzsébet csatorna által határolt terület Kerületi

Szabályozási Tervéről és KVSZ-ről szóló 25/2001. (VII.30.) Ök. számú rendelet

módosításáról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

A terület természeti védettséggel nem érintett, a gyorsforgalmi út közelsége miatt csak meghatározott

(gazdasági) funkciók helyezhetők el.

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

4519

0

32408

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

32408

3

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerület, Pesterzsébet, Mártírok útja menti

alulhasznosított, klasszikus barnamezős területe

A terület jelenleg általános mezőgazdasági területként

állattenyésztésre és agrárgazdálkodásra igénybe vett terület. A

fejlődő gazdasági területek szomszédságában indokolt a terület

funkció váltása. A Mártírok útjáról megközelíthető terület közvetlen

szomszédságában nagy alapterületű gazdasági és kereskedelmi

létesítmények (pl. Tesco) találhatók. 

XX_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tesco Mártírok útja

100%

3. kép: Irodaépület2. kép: Lakóépület

1. kép: Panorámakép



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági

korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

(Má)

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 48/2013. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete Budapest XX.

Kerület Mártírok útja - 195017 hrsz-ú út - 195038/2 hrsz-ú út 180900 hrsz-ú út

180901/63 hrsz-ú út által határolt terület szabályozása érdekében a Kerületi

Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2001. (VII.30.) Ök. számú

rendelet módosításáról.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Átmeneti hasznosítás, általános mezőgazdasági terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Mártírok útja mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A Fiumei úton egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna létesült. Középfeszültségű kábelhálózat határolja a Mártírok útján és a terület déli

oldalán.

A terület talaja jelentősen bolygatott. A volt mezőgazdasági üzem területének zöldfelületi intenzitása

20% körüli.  

A terület az M5-ös autópálya közelében fekszik a kiszolgálóút

besorolású Mártírok útja már nem közterületi szakasza mentén. A

legközelebbi közösségi közlekedési kapcsolatát a Szabadka utcán

közlekedő autóbusz viszonylat jelenti 600 m-es gyaloglási távolságra,

amely Pesterzsébet és a belváros között közlekedik.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tesco Mártírok útja

XX_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3174

0

45727

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

3174

2

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerület, Pesterzsébet, Kapitánypuszta hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős területe

A terület a Dél-pesti kórház szomszégságában, erdőterületekkel

körbevéve helyezkedik el. A terület nehezen megközelíthető, a

terület bejáratánál benzinkút létesült. Épületállománya

amortizáldott, fejlesztés esetén felújításra illetve szanálásra szorul. A

környezetet meghatárotzák a természeti elemek, az erdő és a

patak partja szabja a határokat.

XX_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Kapitánypuszta

100%

4. kép: Kapu3. kép: Lakóház2. kép: Patak

1. kép: A terület bejárata



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi illetve 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

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 25/2001 (VII.30.) számú, A Kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatáról önkormányzati rendelete.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

területhez legközelebb a Köves út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték. Az egyesített

főgyűjtőcsatorna az Alsóhatár út vonalán épült ki. Az Alsóhatár úton, a Hrivnák Pál utcával szemben

szennyvízátemelő telep található. A területet középfeszültségű kábelhálózat keresztezi.

Roncsolt felszínű terület, növényállománya csekély. A talajszennyezés lehetősége nem zárható ki.

A terület legközelebbi főúthálózati kapcsolatát a 150 m-re található

Köves út biztosítja. A főúton közlekedő autóbusz viszonylatok jelentik

a terület egyetlen közösségi kapcsolatát Pestszentlőrinc és Csepel,

illetve az M3-as metró Határ úti megállója között.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Kapitánypuszta

XX_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

5973

0

164919

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

59534

105385

6

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Pesterzsébet felső megállóhely

és Csepeli átjáró hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A terület a Gubacsi-hídtól (Csepeli átjáró) északra található.

Nyugatról a Kis Duna ág, keletről vasúti területek határolják. A

keleti határon található a HÉV Pesterzsébet felső megállóhelye. A

gazdasági hasznosítású terület mellékközponti funkciók betöltésére

javasolt. Pozíciója és kapcsolati lehetőségei által intézményi illetve

kereskedelem, szolgáltatási használatra érdemes.

XX_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csepeli átjáró észak

4. kép: Duna-part3. kép: Megálló

2. kép: Antenna1. kép: Épületállomány



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. A közeli Kis Duna ág

Natura 2000 természeti terület. Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategória, illetve magasház

elhelyezésére kijelölt terület (max 65 m).

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vt-M

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 25/2001 (VII.30.) számú, A Kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatáról önkormányzati rendelete.

Mellékközpont  területe

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területen ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A határon egyesített főgyűjtőcsatorna létesült. A két

helyen szennyvízátemelő telep található. A terület villamosenergia-ellátása 10 kV-os hálózatról történik.

A Gubacsi híd-Topánka utca vonalon távfűtési gerincvezeték épült ki.

A területen korábban végzett gazdasági tevékenységek miatt a földtani közeg szennyezettsége nem

zárható ki. A telephely egy részén jelentős faállomány fejlődött ki. 

Határa mentén található Ráckevei HÉV Pesterzsébet felső megállója,

elérhető a Budapest –Kunszentmiklós-Kelebia vasútvonal Pesterzsébeti

megállója is. A Helsinki úton és a Gubacsi hídon keresztül közlekedő autóbusz

viszonylatok tovább segítik a terület kiszolgálását. A Ráckevei és Szentendrei

HÉV vonalak összekötésével és átalakításával létrejövő észak-déli regionális

gyorsvasút kiépítése tovább segítené a terület közösségi közlekedési

ellátását. Távlatban Csepel és Pesterzsébet között a Topánka utca mentén

villamos viszonylat kialakítása várható a Gubacsi hídon keresztül.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Csepeli átjáró észak

XX_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

14883

0

46740

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

20000

26740

3

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Helsinki út menti volt papírgyár

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A volt Papírgyár területe a Helsinki út mentén található, délre

jelentős gazdasági területek, északra nagyvárosias lakóterület

határolja. Ipartörténeti épületállománya 1929-bwn épült, a gyár

bezárása óta (1993) érintetlen, jelentősen amortizálódott,

védettség nem érinti. A jelenleg használaton kívüli illetve

alulhasznosított terület gazdasági használatra javasolt.

XX_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Helsinki út (volt Papírgyár)

1. kép: Épületállomány



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. A meglévő

faállomány részben megőrzendő értéket képvisel.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 22/2000 (X.3.) számú, Budapest, XX. Kerület, Pesterzsébet,

Wesselényi utca - Lenke utca - 178211/1, 178211/2 hrsz telkek határa -

Helsinki út által határolt terület szabályozási tervéről.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A területen egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült.

Középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A területet nagy-középnyomású gázhálózat veszi körbe. A

tervezett távhő gerincvezeték nyomvonala a Helsinki út mentén ismert.

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi ipari tevékenységek

miatt potenciális talajszennyezettséggel érintett. A telep zöldfelületi intenzitása 10% körül alakul.

A terület közúti kapcsolatát a főút besorolású Helsinki út szervizútja

biztosítja. A telekcsoport kötöttpályás közösségi közlekedését a

Ráckevei HÉV vonal szolgálja a Torontál utcai megállóval 350 m-es

gyaloglási távolságra. A Helsinki úton közlekedő autóbusz

viszonylatok megállói, melyek összeköttetést teremtenek Soroksár és

az M3-as metró Határ úti megállója között, 350 m-es távolságra

találhatók a területtől. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Helsinki út (volt Papírgyár)

XX_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1668

0

25834

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

0

25834

1

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Jódos-Sós Gyógyfürdő

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A Gyógyfürdő különlegessége, hogy Budapest egyetlen olyan

gyógyfürdője, melynek gyógyvize a jódos, brómos vizek

csoportjába tartozik. A fürdő az 1920-as évek végén épült a Kis

Duna partján. A veszteséges működés miatt a strandot 2001-ben, a

fürdőt 2005-ben bezárták. A terület épületállománya és

infrastruktúrája az elmút években amortizálódott, ezért felújításra

szorul, a jódos-sós kút újra fúrása szükséges lehet. A terület

fejlesztésre érdemes, funkcióváltásra nem javasolt.

XX_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Jódos-Sós Gyógyfürdő

100%

3. kép: Pénztár2. kép: Medencék

1. kép: Duna-part felől



TSZT 2015 KIVONAT:

A közeli Kis Duna ág Natura 2000 természeti terület. A fürdő területén értékes, megőrzésre érdemes

faállomány található.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Rek

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 31/1999. (IX. 23.) számú, Szabályozási terv a Budapest Duna-

parti - Helsinki út - Csepeli átjáró - Soroksári -Duna által határolt területek

szabályozási tervéről.

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték található. Főgyűjtőcsatorna a Helsinki út mentén létesült egyesített rendszerben.

A határoló utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. Északi oldalán nagy-középnyomású

gázvezeték található. A Gubacsi híd-Topánka utca vonalon távfűtési gerincvezeték épült ki.

A terület jelentős zöldfelülettel bír, kedvező természeti adottságú. Jelentősebb zajterhelés a területet

északról határoló Csepeli átjáró gépjárműforgalmából adódik.

A terület közúti megközelíthetősége a kiszolgálóút besorolású Csepeli

átjáró és Vízisport utca felől lehetséges. 500 m-es gyaloglási

távolságra található a Ráckevei HÉV és a Budapest –Kunszentmiklós-

Kelebia vasútvonal Pesterzsébeti megállója. A Helsinki úton, a

Gubacsi hídon keresztül, és a Vízisport utca mentén közlekedő

autóbusz viszonylatok tovább segítik a terület kiszolgálását. Távlatban

Csepel és Pesterzsébet között a Topánka utca mentén villamos

viszonylat kialakítása várható a Gubacsi hídon keresztül. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Jódos-Sós Gyógyfürdő

XX_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

VEGYES

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

1536

0

29888

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

29888

2

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, ESMTK Sporttelep

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A terület az ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző kör)

sporrtelepe, a stadion és a műfüves pálya. A terület infrastruktúrája

jelenleg hiányos, a pálya nem felel meg a sportpályákról

lefektetett hivatalos elvárásoknak. A sporttelep fejlesztése

szükséges, funkcióváltásra nem javasolt.

XX_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

ESMTK sporttelep

100%

3. kép: Büfé2. kép: Kapu

1. kép: Kerítés - térfal



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

a terület kertvárosias magassággal beépült, max. 7,5 méteres beépítési magasság a megengedett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 36/2001. (X. 26.) számú rendelete, A Pöltenberg u - Vörösmarty u-

Atléta u. - Klapka köz - Klapka u. - Ady E. utcák által határolt terület

szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Pöltenberg utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték érinti. A Klapka köz-Pöltenberg utca-Baba

utca nyomvonalon egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A területet határoló utcákban

középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A terület gázellátása kisnyomású gázhálózatról történik. 

A területen füves sportpályák találhatók, megfelelő zöldfelületi arányt biztosítva a területen. A területet

határoló Ady Endre utca villamosközlekedéssel érintett, amely csak mérsékelt zajterhelést eredményez.

A terület közúti kapcsolatát a gyűjtőút besorolású Ady Endre utca

biztosítja. A telekcsoport kötöttpályás közösségi közlekedését az 52-es

villamos szolgálja, amely összeköttetést teremt Pesterzsébet és az M3-

as metró Határ úti megállója között. Az Ady utcával párhuzamos

Török Flóris utcán közlekedő autóbusz viszonylat tovább segíti a

terület megközelíthetőségét. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

ESMTK sporttelep

XX_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

11257

0

20750

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

0

20750

15

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Nagysándor József utca menti

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A terület az egykori Habselyem Gyár és a hozzákapcsolódó

lakóterületek. A Habselyem Kötöttárugyár két korábbi

kötöttárugyár összevonásával jött létre 1961-ben. A vállalat a

nemzetközi és hazai piacra egyaránt termelt, az utolsó

gyáregységet 1999-ben zárták be. Azóta a területen több kisebb

cég bérel telephelyet, raktárat, irodát. A területen hosszútávon az

intézményi hasznosítás a cél a városszerkezeti pozícióból adódóan,

jelenleg átmeneti hasznosításként gazdasági övezetbe sorolt.

XX_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nagysándor J. u. (Török F.-Ady)

100%

3. kép: Utcakép2. kép: Homlokzat

1. kép: Utcakép



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített védettséggel és környezetvédelmi és magassági korlátozással nem

érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

(Gksz-1)

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 25/2001 (VII.30.) számú, A Kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatáról önkormányzati rendelete.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték az Ady Endre utcán épült ki. Főgyűjtőcsatorna a Nagy Sándor József és Török Flóris

utcákban létesült egyesített rendszerben. A területet középfeszültségű hálózat érinti. A terület gázellátása

kisnyomású gázhálózatról történik. 

A terület környezeti állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a gépjárműforgalmából eredő zaj- és légszennyezőanyag-

kibocsátás. A korábbi Habselyem Gyár területén a funkcióváltás esetén vizsgálandó a földtani közeg esetleges

szennyezettsége.

A terület legjelentősebb közúti kapcsolatát a gyűjtőút besorolású Ady

Endre utca és a főút úthálózati szerepű Nagysándor József utca

biztosítja. A telekcsoport kötöttpályás közösségi közlekedését az 51-es

és 52-es villamos viszonylatok szolgálják, amelyek összeköttetést

teremt Pesterzsébet és az M3-as metró Határ úti megállója, valamint

a belváros között. A Nagysándor József utcán és a Török Flóris utcán

közlekedő autóbusz viszonylatok tovább segítik a terület

megközelíthetőségét. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nagysándor J. u. (Török F.-Ady)

XX_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XX_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Helsinki út (Barkó-Torontál)

0

1987

111938

29

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Helsinki út – Barkó utca –

Vágóhíd utca - Torontál utca közti hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős terület

A terület egy egybefüggő gazdasági terület déli része a Helsinki út

mentén. Jelenleg szétaprózodott használatú, kisebb cégek

hasznosítják telephelyként, raktározásra illetve kisebb méretű

termelésre. Összességében a terület alulhasznosított, fejlesztési

potenicállal rendelkezik. Épületállománya vegyes állaggal és

funkciókkal rendelkezik a felaprózódott használat miatt.

51291

0

113925

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Épület2. kép: Utcakép

1. kép: Bejárat



TSZT 2015 KIVONAT:

Helsinki út (Barkó-Torontál)

XX_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Helsinki út és a Tinódi utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna

határolja. A területet határoló utcákban középfeszültségű kábelhálózat és nagy-középnyomású gázhálózat épült

ki. A tervezett távfűtési gerincvezeték nyomvonala a Helsinki út mentén ismert.

A terület potenciális talajszennyezettséggel érintett. A terület környezeti állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a

Helsinki út gépjárműforgalmából eredő zaj- és légszennyezőanyag-kibocsátás. A terület zöldfelületi intenzitása 10%

körül alakul.

A legjelentősebb közúti kapcsolatot a főút besorolású Helsinki út szervizútja

biztosítja. A kötöttpályás közösségi közlekedését a Ráckevei HÉV vonal

szolgálja a Torontál utcai megállóval. A Helsinki úton és a Vágóhíd utcán

közlekedő autóbusz viszonylatok összeköttetést teremtenek Soroksár és az M3-

as metró Határ úti megállója, valamint Pestszentlőrinc és Csepel között. A

Ráckevei és Szentendrei HÉV vonalak összekötésével és átalakításával

létrejövő észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése tovább segítené a terület

ellátását. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 36/1999. (IX. 23.) számú rendelete Szabályozási terv a Budapest

XX. Ker, Pesterzsébet, Helsinki út - Torontál utca - Vágóhíd utca - Barkó utca -

Irma utca - Szivattyú utca által határolt tömb szabályozási tervéről.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi illetve magassági

korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

15113

0

39715

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

444

39271

12

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, volt Helsinki út – Nagysándor J

utca –Baross utca - Tindói utca közti hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős terület

A terület egy egybefüggő gazdasági terület északi része a Helsinki

út mentén. Jelenleg szétaprózodott használatú, kisebb cégek

hasznosítják telephelyként, raktározásra illetve kisebb méretű

termelésre. Összességében a terület alulhasznosított, fejlesztési

potenicállal rendelkezik. Épületállománya vegyes állaggal és

funkciókkal rendelkezik a felaprózódott használat miatt.

XX_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Helsinki út (Nagysándor-Tinódi)

4. kép: Homlokzat3. kép: Utcakép

2. kép: Kerítés1. kép: Épület



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi illetve 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

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 25/2001 (VII.30.) számú, A Kerület Városrendezési és Építési

Szabályzatáról önkormányzati rendelete.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Főgyűjtőcsatorna épült ki egyesített rendszerben. A területet határoló utcák

mentén középfeszültségű kábelhálózat és nagy-középnyomású gázvezeték létesült. A vizsgált rész kisnyomáson

ellátott és távhőszolgáltatásba bekapcsolt terület.

A terület potenciális talajszennyezettséggel érintett. A környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Helsinki út

gépjárműforgalmából eredő zaj- és légszennyezőanyag-kibocsátás. A terület zöldfelületi intenzitása 10% alatti.

A legjelentősebb közúti kapcsolatot a főút besorolású Helsinki út

szervizútja és a főút besorolású Nagysándor József utca biztosítja. 500

m-es gyaloglási távolságra található a Budapest –Kunszentmiklós-

Kelebia vasútvonal Pesterzsébeti megállója. A Nagysándor József

utcán és a Vágóhíd utcán közlekedő autóbusz viszonylatok

összeköttetést teremtenek Pesterzsébetet feltárva Kőbánya,

Pestszentlőrinc és Csepel között. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Helsinki út (Nagysándor-Tinódi)

XX_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

5967

0

12253

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

844

11409

7

#HIÁNYZIK

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, Attila utca - Baross utca -

Nagysándor J. utca közti hasznosítatlan, klasszikus barnamezős

terület

A terület nagyvárosias, kisvárosias és kertvárosias lakóterületek és

gazdasági területek között helyezkedik el. Az egykori vegyes

funkciókkal (vasöntöde, lakó, kereskedelem) működő terület

jelentős része ma alulhasznosított, kis része használaton kívüli.

Épületállománya vegyes, jellemzően jelentősen amortizálódott,

fejlesztés esetén szanálásra szorul. A városszerkezeti pozíciójából

adódóan intézményi területhasználatra javasolt.

XX_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Nagysándor J. u. (Attila-Baross)

4. kép: Sarok3. kép: Utcakép

2. kép: Homlokzat1. kép: Az utca térfala



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi nem érintett. Magassági

korlátozás: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő -

testületének 17/2009 (IV. 29.) számú rendelete, A Nagysándor J. u. - Török F.

u. - Dessewffy u. - Ady E. u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről,

és a KVSZ-ről szóló 25/2001. (VII.30) ÖK. sz. rendelet módosítása, a 32/2008

(IX.29.) ök.sz. rendelet hatályon kívül helyezése.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Főgyűjtőcsatorna a Baross utca vonalán épült ki egyesített rendszerben. A terület mentén középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A vizsgált rész kisnyomáson ellátott és távhőszolgáltatásba bekapcsolt terület. Távfűtési

gerincvezeték a Nagysándor József utca-Attila utca nyomvonalán található.

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a korábbi vasöntödei tevékenységek miatt

potenciális talajszennyezettséggel érintett. Jelentősebb zajterhelés a Nagysándor József utca menti sávot érinti. A

telep zöldfelületi intenzitása 20% alatti.

A terület legjelentősebb közúti kapcsolatát a főút besorolású Nagysándor

József utca biztosítja. 500 m-es gyaloglási távolságra található a Budapest

–Kunszentmiklós-Kelebia vasútvonal Pesterzsébeti megállója. A telekcsoport

keleti oldalától 300 m-es gyaloglási távolságra található az 52-es villamos

vonala, amely összeköttetést teremt Pesterzsébet és az M3-as metró Határ úti 

megállója között. A Nagysándor József utcán és a Baross utcán közlekedő

autóbusz viszonylatok kapcsolatot teremtenek Pesterzsébetet feltárva

Kőbánya, Pestszentlőrinc és Csepel között.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Nagysándor J. u. (Attila-Baross)

XX_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ







TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

31830

-

546916

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

477340

66995

8

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, volt Mahart III. öböl és környékének

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A terület Csepel- Szigetcsúcs része. A döntően használaton kívüli és

alulhasznosított területet a főváros az egyik legértékesebb tartalék

fejlesztési területeként tartja számon, mely elsősorban kedvező

városszerkezeti elhelyezkedése miatt értékesebb funkciók

betöltésére is alkalmas. A Szabadkikötő III. öblének feltöltése által

jött létre a fejlesztési terület, mely épületállománnyal nem

rendelkezik. Nyugatról a Duna, keletről a Weiss Manfréd út

határolja.

XXI_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Mahart III. öböl

3. kép: Duna-part2. kép: Északi látkép

1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület a Dunával határos, amelynek medre Natura 2000 terület és az Országos ökológiai hálózat

része. Magassági korlátozással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Log

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-21. sz. melléklete.

Nagy  kiterjedésű  szállítmányozási-,  raktározási  és  logisztikai  terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet a Weiss M. út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcák nyomvonalán

középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület déli része nagy-középnyomású gázhálózattal érintett.

A tervezett távhővezeték nyomvonala a Weiss M. úttal párhuzamosan ismert.

A terület részben potenciális talajszennyezettséggel érintett. A terület növényállománya gyér,

zöldfelületi intenzitása alacsony.

A terület Csepel- Szigetcsúcs része. Az alulhasznosított területet a

főváros az egyik legértékesebb tartalék fejlesztési területeként tartja

számon, mely elsősorban kedvező városszerkezeti elhelyezkedése

miatt értékesebb funkciók betöltésére is alkalmas. A Szabadkikötő III.

öblének feltöltése által jött létre a fejlesztési terület, mely

épületállománnyal nem rendelkezik. Nyugatról a Duna, keletről a

Weiss Manfréd út határolja.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Volt Mahart III. öböl

XXI_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXI_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Szabadkikötő

-

-

562453

5

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Szabadkikötő menti hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A Szabadkikötő a főváros egyik legjelentősebb logisztikai

potenciálja. A teljes körű kikötői szolgáltatásokat nyújtó terület

szárazföldi része mintegy 60 hektár. Két üzemelő medencéje 12

hajóálláshelyet biztosít. Területén 70 ezer négyzetméter fedett

raktárterület áll rendelkezésre. A kikötő területén vasúti és

hajóüzem mellett Ro-Ro terminál is üzemel. 

69001

466

562453

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Panoráma felvétel

3. kép: Épületállomány2. kép: Az öböl1. kép: Madártávlat



TSZT 2015 KIVONAT:

Szabadkikötő

XXI_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A terület körül középfeszültségű kábelhálózat és nagy-

középnyomású gázhálózat létesült. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Weiss M. út-Teller E. utca

vonalán ismert.

A Petróleum kikötő jelentős potenciális szennyező forrás, ahol olajszármazékok kerülhetnek a talajba,

majd onnan a Duna vizébe. A terület zöldfelületi intenzitása alacsony.

A terület a Weiss Manfréd út mentén fekszik, amely a város

településszerkezeti terve szerint II. rendű főút besorolású. A telkek

közúti kiszolgálását nagymértékben segítené a környező gyűrűirányú

főutak kiépítése a Duna hidakkal. Az út mentén halad a H7-es HÉV

vonala a Szabadkikötő megállóval. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Kik

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-21. sz. melléklete.

Kikötő  területe

A szomszédos területen felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (MOL bázistelep)

működik. A terület a Dunával határos, amelynek medre Natura 2000 terület és az Országos ökológiai

hálózat része. 

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

XXI_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MOL bázistelep

-

-

434697

9

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, MOL Bázistelep hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A terület egykori infrastruktúrája évtizedeken át szolgálta az olaj

szállítását és tárolását. Az itt folyó tevékenység jelentős

talajszennyezést eredményezett. A telep összefüggő nyitott

térrendszerrel és saját öböllel rendelkezik.

48473

1739

434697

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Hajó forgalom3. kép: Duna-part

2. kép: Öböl partja1. kép: Madártávlat



TSZT 2015 KIVONAT:

MOL bázistelep

XXI_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Budafoki út mentén elválasztott csatornahálózat található. A terület körül középfeszültségű

kábelhálózat létesült. A terület északi részét nagy-középnyomású gázhálózat érinti, illetve MOL

termékvezeték halad rajta át. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Teller E. utca vonalán ismert.

Az egykori savgyanta gödrök térsége korábban megtisztításra került. A MOL telephelyén a

szénhidrogénnel szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz mennyisége meghaladja a 150 ezer m3-t.

A területet magán- és kiszolgálóúton lehet megközelíteni, amelyek a

Corvin út csomópontjára, illetve a Teller Ede útra csatlakoznak. A

telekcsoport déli oldalát távlatban a Körvasúti körút szigetet átszelő

szakasza határolná új Albertfalvai híddal, villamos vonallal. A

közösségi kapcsolatot buszmegálló adja meg HÉV megálló

hiányában.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

K-Kik

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Kikötő  területe

A területen felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek működnek (MOL és

DUNATÁR telep). A terület a Dunával határos, amelynek medre Natura 2000 terület és az Országos

ökológiai hálózat része. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

2916

-

19920

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

2022

-

17898

31

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Tas utca környékének

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A terület a közelmúltban elkészült Teller Ede út (Csepeli gerincút I.

üteme) és a MOL bázistelepe közé szorult be. A kisszámú, leromlott

épületállományú családi házas lakóterület, az ipari tevékenységek

szorításában sem fizikailag, sem társadalmilag nem fenntartható,

ezért potenciális fejlesztési térség. A kerület fejlesztési célja a terület

szanálása és elhelyezkedésének megfelelően ipari, kereskedelmi

célokra hasznosítása.

XXI_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tas utca környéke

3. kép: Látkép a Gerincútról2. kép: Látkép a Gerincútról

1. kép: Tas utca térfala



TSZT 2015 KIVONAT:

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi és 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

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Teller E. utca mentén csapadékcsatorna, illetve középfeszültségű kábelhálózat található. A területen

magasfeszültségű távvezeték halad át. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Teller E. utca vonalán

ismert.

A terület a szomszédos ipari tevékenységek miatt potenciálisan talajszennyezett területnek minősül. A

terület környezeti állapotát a környező ipari tevékenységek és a Teller Ede út forgalma negatívan

befolyásolja (zaj- és légszennyezés).

A területet kiszolgálóúton lehet megközelíteni, amely az I. rendű főút

úthálózati szerepű Teller Ede útra csatlakozik. A telekcsoport hálózati

kapcsolatát a távlatban kiépülő Körvasúti körút szigetet átszelő

szakasza tovább javítaná a tervezett villamos vonalával. Megfelelő

közösségi kapcsolattal nem rendelkezik HÉV megálló hiányában.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Tas utca környéke

XXI_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

709310

188117

1942174

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

163553

-

1778621

127

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, egykori Csepel Művek és

Gyárterület hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A Gyárterület a kerület legjelentősebb gazdasági potenciállal bíró

területe, mely több mint 200 hektáron terül el a Duna és a Teller

Ede út között a sziget nyugati felén. Az északi területrészen

található a 20. század elején épült, egységes stílusú, ipartörténeti

emléket képviselő csarnok együttes. A déli részen nagyobb a

zöldfelületek aránya, hangsúlyosabbak a szabadterek. A

Gyártelep területén ma is folyik gazdasági tevékenység, ágazati

bontásban még mindig domináns az ipari tevékenység, de

érezhető az eltolódás a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek

irányába. A terület tömbönként, folyamatosan fejleszthető.

XXI_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyárterület

3. kép: Belsőtér

2. kép: Belső utca1. kép: Csepel Művek kapu



TSZT 2015 KIVONAT:

A területen szomszédságában felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

működnek (MOL, DUNATÁR, erőmű). A terület a Dunával határos, amelynek medre Natura 2000 terület

és az Országos ökológiai hálózat része. A terület magassági korltátozzással nem érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-1

Gksz-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Gazdasági,  jellemzően  kereskedelmi,  szolgáltató  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energiaellátása megoldott. A területen áthalad a nagynyomású

gázvezeték, amely a Csepel II. Erőmű ellátásáért felel. Ez a távhőhálózat hővel való ellátását és villamos

energia előállítását is végzi.

A talajok és felszín alatti vizek nagy mennyiségű és sokféle szennyezőanyaggal terheltek. A területek

feltöltésére szennyező kohósalakot használtak. A terület zöldfelületi intenzitása alacsony.

A terület főúthálózati kapcsolatát a Teller Ede út-II. Rákóczi Ferenc út

vonala adja meg. A belső területeket magán- és kiszolgálóutak tárják

fel. A hálózati kapcsolatokat a kiépítendő Körvasúti körút szigetet

átszelő szakasza tovább javítaná a tervezett villamos vonalával. A

legfontosabb közösségi kapcsolatot a HÉV megállói adják.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Gyárterület

XXI_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXI_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tanműhely köz menti terület

5099

-

205068

20

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Tanműhely köz menti

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A Tanműhely köz menti terület a Gyártelep és a II. Rákóczi Ferenc

út között található. Változatos funkciójú épületállománya

(intézményi, raktározási, ipari, lakó) szanálásra szorul. Jelenleg itt

működik a Weiss Manfréd Szakközépiskola. A Rákóczi út mentén

húzódó széles terület jelenleg hasznosítatlan. 

44498

742

210167

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: 3. kép: Belső utca

2. kép: Bejárat1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Tanműhely köz menti terület

XXI_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Posztógyár-Kossuth L. utca nyomvonalon létesült.

A szomszédos utcákban középfeszültségű kábelhálózat található. A terület keleti oldala nagy-

középnyomású gázhálózattal érintett. 

A terület talajállapotára vonatkozó átfogó felmérés nem készült, de a talajszennyezettség lehetősége.

A környező ipari tevékenységek és a II. Rákóczi Ferenc út forgalma zaj- és légszennyezéssel terheli.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út adja meg.

Az úthálózati kapcsolatokat a Teller Ede út meghosszabbítása

tovább javítaná. A legfontosabb közösségi kapcsolatot a HÉV

jelenlegi végállomása és a vonal tervezett meghosszabbítása jelenti.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

Gksz-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-13. sz. melléklete.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. A meglévő fejlett

faállomány részben megőrzendő értéket képvisel. Magassági korlát: III. párkánymagassági kategória

ÉRTÉKEK & 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

XXI_07

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Petőfi utca mente

-

-

106782

229

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Katona József u. – II. Rákóczi

Ferenc út – Betű u. – Petőfi u. – Posztógyár u. – Mansfeld u. által

határolt hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A négy tömbből álló területet élesen elkülönítik a jelentős forgalmú

közutak (Teller Ede út). A posztógyár környezetének

épületállománya jelenleg szlömösödött kertvárosias lakóépületek.

A déli területen a lakóterületi fejlesztések által már megindult a

minőségi fejlesztés. A kerületközpont déli meghosszabbítása és

funkció bővítése kapcsán a terület helyi fejlesztési potenciállal

rendelkezik.

31231

-

106782

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Utcakép3. kép: Utcakép

2. kép: Utcakép1. kép: Utcakép



TSZT 2015 KIVONAT:

Petőfi utca mente

XXI_07"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása

megoldott a határos utcák nyomvonalán. A terület távhőszolgáltatásba bekapcsolható.

A terület környezeti állapotát a környező utak forgalma negatívan befolyásolja (zaj- és légszennyezés).

A Teller Ede út egy szakaszán zajárnyékoló fal mérsékli a zajterhelést. A zöldfelületi intenzitás csekély

mértékű.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út és a Teller

Ede út adja meg. A Teller Ede út menti területek kiszolgálására a

keleti oldalon szervizút épült. A közösségi kapcsolatot a HÉV és

autóbusz megállók szolgálják ki. A Teller Ede úton önállóan vezetett

kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett.

Magassági korlátozás: III. párkánymagassággal érintett.

ÉRTÉKEK & 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

XXI_08

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csillag utca mente

2176

-

45889

73

VEGYES

Budapest XXI. kerülete, Csepel, II. Rákóczi Ferenc út – Erdősor u. –

Nap u. – Csillag u. – Szabadság köz által határolt hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős terület

A terület a II. Rákóczi Ferenc út és Csepel-Csillagtelep városrész

lakótelepei között helyezkedik el. Az oldalhatáron álló falusias,

leromlott állagú épületállomány szanálásra szorul. Déli tömbje

telekről telekre alakul át, míg északi tömbjének jelentős részét

beépítetlen, használaton kívüli telkek alkotják.

9708

-

48065

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Madártávlatból2. kép: Utcakép

1. kép: Utcakép



TSZT 2015 KIVONAT:

Csillag utca mente

XXI_08"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása, illetve egyesített rendszerű csatornázása

megoldott a határos utcák nyomvonalán. A terület távhőszolgáltatásba bekapcsolható.

A terület környezeti állapotát a II. Rákóczi Ferenc út forgalma negatívan befolyásolja (zaj- és

légszennyezés). Az északi tömb roncsolt felületein megtelepedett növényállomány dendrológiai

szempontból kevéssé értékes.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út adja meg. A

jelenlegi közösségi közlekedési kapcsolatot az autóbusz viszonylatok

megállói szolgálják ki. A csepeli HÉV meghosszabbításaként

kialakítandó végállomás a közösségi kapcsolatokat tovább javítaná.

A Rákóczi úton önállóan vezetett kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Vi-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti és épített környezeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett.

Magassági korlátozás: III. párkánymagassággal érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXI_09

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Vas Gereben u. mente

-

-

67879

14

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Vas Gereben u. – Rózsa u. közti

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A Vas Gereben utca- Rév utca- Rózsa utca és II. Rákóczi Ferenc út

által határolt tömb a kertvárosias lakóterületek közé ékelődött

raktározásra szolgáló épületállományával. A Rózsa utca által a

terület csatlakozhat a Nagy-Duna partjához. A környezetet nem

zavaró gazdasági és raktározási tevékenység mellett rekreációs és

közhasználatú funkciók is kialakíthatók a területen.

16867

-

67879

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100%

4. kép: Belső utca3. kép: Belső utca

2. kép: Épületállomány1. kép: Kapu



TSZT 2015 KIVONAT:

Vas Gereben u. mente

XXI_09"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet ivóvíz főnyomóvezeték és a területet ellátó nagy-középnyomású gázvezeték határolja. A Vas

Gereben utcában és a II. Rákóczi F. út vonalán egyesített csatornahálózat létesült. A határos utcákban

középfeszültségű kábelhálózat, illetve a Rózsa utcában nagyfeszültségű földkábel található.

A térségben korábban végzett ipari tevékenységek miatt nem zárható ki a talajszennyezettség

lehetősége. Zöldfelületekben szegény, nagy részt burkolt terület.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út adja meg. A

jelenlegi közösségi közlekedést az autóbusz viszonylatok jelentik,

melyek kapcsolatot teremtenek a csepeli HÉV megállóival. A Rákóczi

út nyugati oldalán kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A terület vízbázisvédelmi területen fekszik (hidrogeológiai „B”), természeti védettséggel nem érintett, a

meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes. 

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

XXI_10

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt kenyérgyár és környéke

-

18607

14351

8

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, volt kenyérgyár és környékének

hasznosítatlan, klasszikus barnamezős területe

A Csepeli Kenyérgyár 1993-ban zárt be. Azóta a terület

használaton kívüli. Délről Csepel-Rózsadomb városrész barnamezős

területei, északról kertvárosias jellegű lakóterületek határolják. 

7639

-

32958

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: A gyár 3. kép: Duna felőli út

2. kép: Lakóház1. kép: A gyár épülete



TSZT 2015 KIVONAT:

Volt kenyérgyár és környéke

XXI_10"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület közműves víz-, villamos energia- és gázellátása megoldott. A II. Rákócz F. út mentén üzemel a

FŐGÁZ nagy-középnyomású gázhálózata és az ELMŰ 10 kV-os kábelhálózata.

Nem zárható ki a talajszennyezettség lehetősége. A terület környezeti állapotát a II. Rákóczi Ferenc út

forgalma negatívan befolyásolja (zaj- és légszennyezés). A volt gyárterület zöldfelületi intenzitása

megfelelő mértékű.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út adja meg. A

jelenlegi közösségi közlekedést az autóbusz viszonylatok jelentik,

melyek kapcsolatot teremtenek a csepeli HÉV megállóival. A Rákóczi

út nyugati oldalán meglévő és tervezett kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-01. sz. melléklete.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület vízbázisvédelmi területen fekszik (hidrogeológiai „B”), természeti védettséggel nem érintett, a

meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes. Magassági korlátozás: 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

XXI_11

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Rózsadomb gazdasági 

területei

2121

-

138331

45

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Rózsadomb hasznosítatlan,

klasszikus barnamezős területe

Csepel-Rózsadomb városrész a Gyártelepről délre helyezkedik el.

Történelmi fejlődése okán a csepeli városszövettől különálló

egységként. A barnamezős terület egykor téglagyár illetve a mellé

települt BVM Épelem betonelem gyár telephelye volt. Jeleleg

működő területein kereskedelmi létesítmények (pl Baumax)

találhatók.

26277

-

264743

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Utcakép3. kép: BVM telep

2. kép: Lakóház1. kép: Kereskedelem



TSZT 2015 KIVONAT:

Rózsadomb gazdasági 

területei
XXI_11"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület két oldalán vízellátó hálózattal határos. Nyugati oldalán 6 db vízkivételi kút található. A II.

Rákócz F. út mentén üzemel a FŐGÁZ nagy-középnyomású gázhálózata és az ELMŰ 10 kV-os

kábelhálózata. A területet délen nagynyomású gázvezetékek keresztezik.

A terület nagyrészt burkolt vagy roncsolt felszínű, növényállománya csekély. Környezeti állapotát a II.

Rákóczi Ferenc út forgalma negatívan befolyásolja (zaj- és légszennyezés). Nem zárható ki a

talajszennyezettség lehetősége.

A terület főúthálózati kapcsolatát a II. Rákóczi Ferenc út adja meg. A

jelenlegi közösségi közlekedést az autóbusz viszonylatok jelentik,

melyek kapcsolatot teremtenek a csepeli HÉV megállóival. A Rákóczi

út nyugati oldalán meglévő és tervezett kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Gksz-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-01. sz. melléklete.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

A terület vízbázisvédelmi területen fekszik (hidrogeológiai „A”), természeti védettséggel és magassági

korlátozással nem érintett. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXI_12

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Duna TSZ

7879

-

191537

29

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Duna TSZ hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős terület

A terület Csepel déli közigazgatási határa és a Plútó utca között

helyezkedik el. A terület egykor a Duna Termelőszövetkezet

telephelyét jelentette, mezőgazdasági üzemi terület. Ma a terület

jelentős része használaton kívüli. Környezete rekreációs

lehetőségeket biztosít (Akácfa utcai kiserdő, Katalin-tó) a

környékbeli lakosság számára.

68601

-

199416

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: TSZ bejárata3. kép: Rekreáció

2. kép: TSZ főépülete1. kép: Madártávlatból



TSZT 2015 KIVONAT:

Duna TSZ

XXI_12"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területtel határosan vízellátó főnyomóvezeték és nagynyomású földkábel halad. A villamos

energiaellátást középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület gázellátása a nyugati irányból érkező

nagy-középnyomású hálózaton történik.

A korábban itt végzett gazdasági tevékenységek miatt részben potenciálisan talajszennyezett

területnek minősül. A terület növényállománya, zöldfelületi intenzitása csekély.

A terület úthálózati kapcsolatát a szerkezeti jelentőségű gyűjtőút

besorolású Plútó utca biztosítja. A telekcsoportot jelenleg nem lehet

közvetlen közösségi közlekedési eszközzel elérni, a legközelebbi

autóbusz viszonylatok megállói 500 m-es gyaloglási távolságban

vannak. A Plútó út mentén önállóan vezetett kerékpárút található.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Lke-1

Vi-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Kertvárosias,  intenzív  beépítésű  lakóterület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület nyugati fele vízbázisvédelmi területen fekszik (hidrogeológiai „A”), természeti védettséggel és

magassági korlátozással nem érintett. 

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

94579

371957

459736

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

-

20280

460255

14

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Papírgyár hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős terület

A Dunapack Rt. papírgyárát 1923-ban építették. Szenyvíztisztítási

technológiáját 2000 után korszerűsítették, ezért a korábbi erős

környezeti terhelés enyhült. Jelenleg a gyár szétvágja Csepel és a

Ráckevei Duna-ág közötti kapcsolatot. Városszerkezeti

elhelyezkedése miatt indokolt az ipari tevékenység koncentrálása

és a felszabaduló területek funkcióváltása.

XXI_13

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Papírgyár

4. kép: Utcakép3. kép: Homlokzat2. kép: Sziluett

1. kép: A Papírgyár épülete



TSZT 2015 KIVONAT:

A teleppel szomszédos Kis-Duna-ág medre és parti sávja Natura 2000 terület és az Országos ökológiai

hálózat része. Magassági korlátozás: III. párkánymagassági kategóriával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt 

területfelhasználási egységekbe sorolja:

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-2

K-Rek

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-08. sz. melléklete.

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület víz-, villamos energia- és gázellátása a határos utcák nyomvonalán megoldott. A terület keleti

oldalán egyesített csatorna található, míg északi oldalán elválasztott csapadékcsatorna és

szennyvízátemelő létesült. A területet északon távhő gerincvezeték határolja.

A területen korábban feltárt jelentős talaj- és talajvízszennyezést felszámolták. A telep zöldfelületi

intenzitása alacsony (<20%).

A terület úthálózati kapcsolatát a főút besorolású Ady Endre út és

egyéb kiszolgáló utak biztosítják. Távlatban a telekcsoport keleti

oldalán tervezett II. rendű főút javítaná az úthálózati kapcsolatokat.

Jelenleg a közösségi közlekedést autóbusz viszonylatok biztosítják, de

a jövőben az Ady Endre úton villamos viszonylat épülne.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Papírgyár

XXI_13"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

TERVEZETT

MEGLÉVŐ



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXI_14

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Csepel - Ófalu

53260

14412

256441

335

VEGYES

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Ófalu hasznosítatlan, klasszikus

barnamezős terület

Jó megközelíthetősége mellett jelentős kereskedelmi és ipari

adottságai által felszabadítható fejlesztési területek állnak

rendelkezésre. Nyugati területe a hév vonal és a gerincút között

terül el. A térség társadalmi zárvány, a Gerincút közelsége miatt

jelentősen átalakulhat. Középső részén (a hév vonala és a Kossuth

Lajos utca között) önfejlődés indult meg, a korábbi lakóterületeket

fokozatosan felváltják a kereskedelmi és szolgáltató helységek.

Keleti része sokáig az Ady lakótelep folytatásának tartalékterülete

volt, ezért építési tilalom alatt állt. A tilalom feloldása óta rendkívül

vegyes funkciók (műhelyek, autószervizek) ékelődtek be a

megmaradt falusias lakókörnyezetbe. 

66821

8122

324113

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

4. kép: Utcakép3. kép: Homlokzat2. kép: Hátsókert

1. kép: Utcakép



TSZT 2015 KIVONAT:

Csepel - Ófalu

XXI_14"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területen ivóvíz főnyomóvezetékek épültek. A szennyvíz és csapadékvíz elvezetése a Kossuth L.

utcától elválasztott rendszerben történik. A terület villamos energiaellátására középfeszültségű

kábelhálózat, gázellátására nagy-középnyomású gázhálózat létesült. 

A terület a forgalom zaj- és levegőterhelésével sújtott. A telephelyeken nem zárható ki a

talajszennyezettség lehetősége. Zöldfelületekben szegény terület, a zöldfelületi intenzitás 20% körüli.

A területet minden oldalról főúthálózati elem határolja. A

telekcsoport északi határoló útja távlatban a Körvasúti körút szigetet

átszelő szakasza lenne. A Jövőben a sziget keleti oldalán tervezett II.

rendű főút is tovább javítaná az úthálózati kapcsolatokat. Jelenleg a

közösségi közlekedést autóbusz viszonylatok biztosítják a HÉV megálló

hiányában, de a jövőben az Ady Endre úton villamos viszonylat

épülne. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Vi-2

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

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

XXI_15

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Városközpont Nyugat

-

12173

34484

48

#HIÁNYZIK

Budapest XXI. kerülete, Csepel, Budafoki út – Károli Gáspár u.

közötti hasznosítatlan, klasszikus barnamezős terület

A terület a jelenlegi kerületközponttól nyugatra, azt kiegészítve

helyezkedik el a II. Rákóczi Ferenc út és a Teller Ede út között. A

telkek körülbelül fele műszakilag igénybe vett épületállomány

nélküli használaton kívüli területek. A területen egy működő

kereskedelmi létesítmény van. Az épületállomány szanálásra és

fejlesztésre szorul.

8757

-

46657

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
VEGYES

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3. kép: Központi terület látképe

2. kép: Lakóház1. kép: Madártávlatból
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Városközpont Nyugat

XXI_15"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület víz- és villamos energiaellátása megoldott. A Teller E. utcában elválasztott csapadékcsatorna,

délen egyesített hálózat létesült a határoló utcákban. A szomszédos területeken kiépített távhőhálózat

található.

A terület a környező utak átmenő forgalmának zaj- és levegőterhelésével sújtott. A Szent Imre téri

buszvégállomáson fennáll a talajszennyezettség lehetősége. Zöldfelületi intenzitása kedvező (30-40%). 

A terület a főút besorolású Teller Ede út és a gyűjtőút besorolású II.

Rákóczi Ferenc út között található. A Teller Ede út mentén szervizút

biztosítja a közvetlen közúti kiszolgálást. Legjelentősebb közösségi

közlekedési kapcsolatát a csepeli HÉV Szent Imre téri megállója

jelenti. A Teller Ede út mentén kerékpárút található. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Vi-1

Vt-H

A Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testületének 6/2002. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete, Csepel

Városrendezési és Építési Szabályzata, CSSZT-XXI-07. sz. melléklete.

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

A terület természeti védettséggel és környezetvédelmi korlátozással nem érintett. Magassági korlátozás:

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

Budapest XXIII. kerületében a Haraszti út mentén található a

Gyár köz környezetében lévő klasszikus barnamezős terület.

A fejlesztési terület északi részén működött egykori a Csepel

Autógyár dugattyúüzeme. Az 1951-ben elkezdett gyár

építése még Pesterzsébet és Soroksár nagyközség

egyesítésével létrejött XX. kerület városrészében épült. A

Dugattyúgyár bezárását követően ideiglenesen lovarda

működött itt. 2008 áprilisában tulajdonos váltás történt, a

gyár utolsó épületének elbontására 2011-ben került sor. A

déli terület egykor a gyárhoz tartozó sportterület volt,

időszakosan más-más sportág céljaira használták. A korábbi

tervek szerint a terület lakó funkciójú fejlesztések adna teret.

XXIII_01

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Volt Dugattyúgyűrű-gyár

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:

0

53860

0

3

0

0

53860

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

100% 

A sporttelep és a mára már elbontott gyár épületei 
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KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A területhez legközelebb a Haraszti út mentén található ivóvíz főnyomóvezeték. A környező utcákban

középfeszültségű kábelhálózat létesült. A Haraszti út mentén nagy-középnyomású gázhálózat épült ki,

amely a területet a Fűzfa köz vonalán határolja. A terület környezeti szempontból két egységre

osztható. Az északi rész, a volt gyárterület bontott, foltszerűen porképző felületként működik, zömében

ruderális társulás borítja. A területen feltételezhető esetleges talajszennyezés. A déli területrész, melyen

jelentős faállomány is vegetál. A területet a Haraszti út forgalmi terhelése éri.

Volt Dugattyúgyűrű-gyár

XXIII_01"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A terület a főúthálózatba tartozó Haraszti út mentén terül el. A

közösségi közlekedési ellátást a Budapest-Ráckeve hév vonal

biztosítja. A közlekedési rendszer terveztt fejlsztései érintik a területet,

a hév közlekedés továbbfejlesztésre kerül az Észak-déli regionális

gyorsvasút létrehozásával.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területre érték vagy korlátozás fővárosi szintű településrendezési eszközben nincs érvényben.

Vi-2 Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a

25/2003. (VII.18.) Önkormányzati rendelet 53. sz. melléklete.

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

Budapest XXIII. kerületében az Orbán és Millennium utcák

között helyezkedik el a nyolc telekből álló barnamezős

terület.

Az Orbán-hegy déli szegélyén helyezkedik el az egykori Petőfi

Termelőiszövetkezet telephelye. Az 1890-es években alakult

Millenniumtelep városrész északi határán található

fejlesztésre szánt területen jelenlegi ideiglenes használatban

autójavító, autóbontó, raktártelep és teherfuvarozó telephely

található. A telekcsoport épített környezet a 21. században

nem változott. A korábbi (és a szomsédos déli területek)

mezőgazdasági funkcióját az Orbánhegyi lakóterület

kisvárosias területének bővítésével jelentős fejlesztési

potenciállal rendelkezik.

XXIII_02

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Millennium utca mente

#HIÁNYZIK

0

37361

ALULHASZNOSÍTOTT:

0

10600

26761

8

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

TULAJDONVISZONYOK

4354

  

A Haraszti útról  és 

a Millennium 

utcáról is látható a 

terület és az attól 

északra lévő 

lakóterület közötti 

különbség 
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KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Millennium utca mente

XXIII_02"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  lakóterület 

A terület a főúthálózatba tartozó Haraszti úthoz kapcsolódó

Millennium utca mentén terül el. A terület közösségi közlekedési

kiszolgálása a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével

nincsen biztosítva. A legközelebbi közlekedési rendszer tervezett

fejlesztései nem érintik a területet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A területre érték vagy korlátozás fővárosi szintű településrendezési eszközben nincs érvényben.

Lk-2

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a Haraszti út nyomvonalon létesült. 20 kV-os légkábel halad a területtől északra

az Orbánhegyi dűlő és a Harmónia utca mentén, a területtől délre pedig a Millenium utcával

párhuzamosan. A területet nagy-középnyomású gázhálózat a Haraszti út mentén érinti. A területen

feltételezhető esetleges talajszennyezés. A terület részben rendezetlen, porképző felületként működik.

A Haraszti út fogalmi terhelése és a környező mezőgazdasági terület deflációs pora éri a területet. 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a

25/2003. (VII.18.) Önkormányzati rendelet

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

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

1091

0

58264

ALULHASZNOSÍTOTT:

1603

0

56661

20

VEGYES

Budapest XXIII. kerületében az Ócsai út, Gyáli-patak, vasút

között lévő terület.

A terület a 150-es vasútvonaltól délnyugatra található. A két

jelentős közlekedési kapcsolat találkozásánál lévő területen

autó márkakereskedés, üvegházas virágkertészet üzemel

jelenleg. Az országos szintű kötöttpálya éles határt képez a

kerület lakóterületei és a kialakulóban lévő gazdasági

területek között. A területen működő kertészet

területfelhasználása mezőgazdasági funkciónak minősül, míg

a tervek szerint a terület egységesen egy új gazdasági

(jellemzően kereskedelmi szolgáltató) területként jelenne

meg a városszövetben.

XXIII_03

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Ócsai úti kertészet

  

A kertészet és Soroksár lakóterületei 
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HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a 25/2003.

(VII.18.) Önkormányzati rendelet

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ivóvíz főnyomóvezeték a vizsgált rész nyugati oldalán, a vasúthálózattal párhuzamosan határolja a

területet, illetve keresztezi azt. Középfeszültségű kábelhálózat épült ki az Ócsai út vonalán, továbbá a

területet északon 10 kV-os légvezeték érinti. Az Ócsai út mentén nagy-középnyomású gázhálózat

létesült. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Grassalkovich-Ócsai út vonalon ismert. A Gyáli-

patak, a vasút és a kertészet közötti területen ruderális társulás vegetál. Helyenként illegális hulladék-

depóniák találhatók. A területet a vasút forgalmi terhelése éri, egyéb szennyezésről nincs információ. 

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

A területre érték vagy korlátozás fővárosi szintű településrendezési eszközben nincs érvényben.

A terület a főúthálózatba tartozó Ócsai út-Grassalkovich út mentén

terül el, kiszolgálása a főút szerviz útjához kapcsolódik. A közösségi

közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Ócsai úti kertészet

XXIII_03"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

XXIII_04

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Gyáli-patak mente

Budapest XXIII kerületében a Gyáli-patak mentén

helyezkedik el a kerület legnagyobb kiterjedésű fejlesztésre

szánt területe.

A terület az egykori (1948-ban alakult) Vörös Október TSZ

állattartó telepe és gépállomása volt. Jelenleg vegyes a

használat: működő és bezárt telephelyek, kereskedelmi

cégek, raktárak, műhelyek, lakóépületek, valamint

felszámolt, rendezetlen, ruderális társulással borított

területrészek találhatók itt. Soroksár logisztikai és gazdasági

térségének kerületrészi céljai között szerepel a terület

gazdasági funkciójának erősítése. A terület tulajdon

viszonyokat tekintve a terület 29 hektárnyi területe

magántulajdonú, míg a Fővárosi és Kerületi önkormányzat

tulajdonában vannak a kiszolgáló utak, és az érintett Gyáli-

patak is.

0

299335

ALULHASZNOSÍTOTT:

6114

65103

228118
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#HIÁNYZIK

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK
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KERÜLETI 

ÖNK.

FŐVÁROSI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

29035

  

Az átalakulóban 

lévő barnamező 

és a szomszédos 

mezőgazdasági 

területek 
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A területi korlátozás a mikrohullámú összeköttetések magassági korlátjai közül a 30 méter feletti kategória. A

területen működő telephely az Agro Multisector területe, melyet a BM-OKF a felső küszöbű veszélyes üzemek

között tart nyilván.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Gyáli-patak mente

XXIII_04"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A terület az Ócsai út külterületi szakasza mellett terül el. A közösségi

közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe

vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései

nem érintik a területet.

Gksz-2

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ivóvíz főnyomóvezeték létesült az Ócsai út vonalán, illetve az Ócsai úti kertészet és térségét keresztező

főnyomóvezeték érinti a területet. A tervezett ivóvíz főnyomóvezeték nyomvonala a Virágpatak út

mentén ismert. A területet észak és déli oldalán középfeszültségű hálózat határolja. A Virágpatak úton

nagy-középnyomású gázhálózat érinti. A tervezett távhővezeték nyomvonala a Grassalkovich-Ócsai

út mentén ismert. A területen jelentős a porképző felület, feltételezhető esetleges talajszennyezés a

területen.

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a 25/2003.

(VII.18.) Önkormányzati rendelet 56.-59. melléklete

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

XXIII_05

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Soroksári vasútállomás környéke

Budapest XXIII kerületének Soroksári vasútállomás környéke

elnevezésű fejlesztendő területe a Vecsés út és a Szentlőrintci

út között helyezkedik el. A vasút területe két városrész

elválasztó határa is egyben, a nyugati rész Soroksár

központja míg a keleti oldal a Szamaránszki dülő és

sósmocsár térségéhez tartozik.

Soroksári vasútállomás helyzetéből fakadóan az országos

vasúti forgalom jelentős hányada itt halad keresztül. A terület

fővárosi szinten is jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik.

A pesti kerületek legdélibb kiemelt jelentőségű helyi

központja a terület. A vasútállomás környezetében a

közelmúltban megszűnt telephelyek mellett vasúti épületek,

szolgálati lakások és raktárak találhatóak.
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ALULHASZNOSÍTOTT:

4613

19063

38947

29

#HIÁNYZIK

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

MAGYAR 

ÁLLAM

TULAJDONVISZONYOK

6044

  

A soroksári vasútállomás 

épülete és a mára már nem 

használt vasúti vágány a 

területen 



TSZT 2015 KIVONAT:

A területre vonatkozó korlátozás a lakófunkció kizárása a terület vasúti terheltsége miatt.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Soroksári vasútállomás környéke

XXIII_05"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A terület a Vecsés úthoz kapcsolódik, a kiszogálást a hozzá

csatlakozó mellékúthálózat biztosítja. A vasúti közlekedés lehetősége

mellett a városi közösségi közlekedési ellátást a terület egy része

számára - a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével -

biztosítja az autóbusz hálózat. A közlekedési rendszer tervezett

fejlesztése érinti a területet, a Vecsés útnál tervezett különszintű vasúti

keresztezés és a Soroksár állomáshoz kapcsolódóan tervezett P+R

parkoló építése révén.

Vt-H

Vi-2

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területet az Erzsébet utca-Szentlőrinci út nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték keresztezi. A terület

villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról történik. A területet a Rézöntő és a Könyves utca

vonalán nagy-középnyomású gázhálózat érinti.Jelentősek a porképző felületek. A vasúttól keletre lévő

sávban rontott mezőgazdasági terület, anyagdepóniák, illegális hulladék lerakatok lelhetők fel. A

területen feltételezhető talajszennyezés. A területet a vasút forgalmi terhelése éri.

Kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területe

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a 25/2003.

(VII.18.) Önkormányzati rendelet 12. melléklete

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű  terület

TERVEZETT 

MEGLÉVŐ 



TELEKCSOPORT TERÜLETE  m²

TELKEK SZÁMA  db

 m²

 m²

 m²

BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET m²

EBBŐLVÉDETT m²

A TERÜLET ADATAI

HASZNÁLATON KÍVÜL:

KÖZTERÜLET:
#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

MAGÁN

KERÜLETI 

ÖNK.

TULAJDONVISZONYOK

3970

0

10315

ALULHASZNOSÍTOTT:

0

0

10315
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#HIÁNYZIK

Budapest XXIII. kerületének északi részén, a Tartsay utca

mentén található 16 telekből álló fejlesztésre szánt terület.

A Nyír - Tartsay -Szent László -Béke utcák által határolt

délkeleti fele "klasszikus" barnamezős terület. A Tartsay utca

menti sáv kiadó raktárépületekkel zömében beépített terület,

közvetlen szomszédságban óvoda és iskola is található. A

terület minden oldalról lakóterületekkel körbe vett zárvány. A

környezeti és környéki tulajdonságokat figyelembe véve,

nagyfokú lakófunkciójú fejlesztésre alkalmas terület.

XXIII_06

A HELYSZÍN

"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Tartasy utca mente

100% 

A raktár épületek a 

Tartsay utcáról nézve 

A keleti 

saroktelken álló 

önkormányzati 

tulajdonban  



TSZT 2015 KIVONAT:

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A területre vonatkozó kerületi teleplüsérendezési eszköz a 25/2003.

(VII.18.) Önkormányzati rendelet

A telekcsoportot a hatályos TSZT 2015 a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az Alsóhatár út mentén egyesített csatornahálózat létesült. A területet a Tartsay utcában

középfeszültségű légvezeték érinti. Nagy-középnyomású gázhálózat épült ki az Alsóhatár út és a Szent

L. utca mentén. A terület keleti végén kisebb épületek találhatók, ruderális társulással, valamint

porképző felületekkel. Környezeti terhelésről nincs adat. 

Lke-1 Kertvárosias,  intenzív  beépítésű  lakóterület

A terület Soroksár-Újtelep belső részén helyezkedik el, a közösségi

közlekedési ellátást autóbusz biztosítja. A közlekedési rendszer

tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

Nincs korlátozás vagy nyilvántartott érték a területen.

KÖRNYEZETI ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Tartasy utca mente

XXIII_06"KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

MEGLÉVŐ 
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