Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

BARNAMEZŐS ÉS BELVÁROSI HASZNÁLATON KÍVÜLI TERÜLETEK KATASZTER
ADATÁLLOMÁNYÁNAK FRISSÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE - ADATLAPOK
2021. december

A katasztert a BFVT Kft. készítette a Főpolgármesteri Hivatal megbízásából a 76/2016. (I. 27.) Főv. Kgy.
határozat alapján. A kataszter tájékoztató jellegű szakmai dokumentum.

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

AZ ADATLAPOKON MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ IKONOK JELMAGYARÁZATA
gyorsforgalmi út

menetrendszerű hajó

I. és II. rendű főút

megállója

közúti vasút
(villamos)
megállója

településszerkezeti

gyorsvasúti

jelentőségű gyűjtőút,

vasútvonal megállója

kiszolgáló út

vonal (HÉV)
megállója

településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros

gyorsvasúti vonal

infrastruktúra

(metró) megállója

helyi autóbusz
viszonylat
megállója

nyomvonala
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiában szereplő
tervezett, stratégiai
program

A közlekedési elemek jelölése az adatlapokon
egészségügyi, szociális, hitéleti,
igazgatási, óvoda, bölcsőde, nevelési,
oktatási, kulturális, közösségi
szórakoztató

nem zavaró hatású gazdasági, nem
zavaró hatású ipari, gazdasági

lakás

raktár, tárolás, logisztika

iroda

üzemanyagtöltő

kereskedelmi

parkolóház

szolgáltatói

kutatás - fejlesztés

szállás jellegű, diákszállás,
munkásszállás

kikötő

vendéglátó

vásár, piac

sport

rekreáció, természet közeli
A rendezési tervek alapján kialakítható rendeltetések jelölése az adatlapokon

Az adatlapokon megjelenő ikonok tájékoztató jellegű, magyarázó jelölések. A területeken elhelyezhető
pontos rendeltetési kört a kerületi rendezési tervek határozzák meg. Teljes körű tájékoztatás a
területre hatályos építési szabályzat előírásai és az illetékes önkormányzatok adhatnak.
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Déli pályaudvar
I_01

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 7638, 7634, 7619/8, 7623, 7622, 7619/4, 7071/8, 7588, 7617, 7616/1, 7615/2, 7619/7

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

1-2. kép: A Déli pályaudvar fejépületének környezete

3-4. kép: A Déli pályaudvar területe

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
171001 m²
12 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

FŐVÁROSI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
170234 m²

KERÜLETI
ÖNK.

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²

MAGÁN

KÖZTERÜLET:
767 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

21010 m²
0 m²

Déli pályaudvar
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

I_01

GPS: 47.499990, 19.024862

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

MEGLÉVŐ

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A telekcsoport közműellátása megoldott. Az Alkotás utcában és a Krisztina körúton ivóvíz főnyomóvezeték, a
környező utcákban egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki, melyek közül számos nagy átmérőjű. A
villamosenergia-ellátás biztosított, a Mészáros utca mentén nagyfeszültségű kábelhálózat található. Kisnyomású
gázhálózat és távhőellátó hálózat kiépített.
Potenciálisan talajszennyezett terület: fém-, szénhidrogén-származék, antropogén eredetű szennyezés
valószínűsíthető. Jelenleg két kármentesítési monitoringgal érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
III. párkánymagassági kategória. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír. Több ingatlanon is ivóvíz
főnyomó- és elosztóvezeték, valamint egyesített rendszerű főgyűjtő- és gyűjtőcsatorna halad. 120 kV-os, 10 kV-os
földkábel, transzformátor, távhővezeték, középnyomású gázvezeték található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ)

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-V Városközpont területe
Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
K-Közl Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Naphegy - volt Aladár utcai
teniszpályák
I_02

EGYÉB KLASSZIKUS BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 7440, 7442, 7441

A HELYSZÍN
Budapest I. kerület, Tabán, a Naphegyi Aladár utcában lévő
teniszpályák alulhasznosított, klasszikus barnamezős területe.
Magánkézben lévő teniszpályák a naphegyi Aladár és Tigris utca
között. A terület 2001-ben került magántulajdonba. Jelenleg
részben parkolóként üzemel. Több éve húzódik a hasznosítása, a
tulajdonos irodaházat kívánt felépíteni a teniszpálya helyén, mely
lakossági ellenállásba ütközött. A telekcsoport telkein jelenleg nincs
beépítés.

1. kép: Légifotó a területről

2. kép: Parkoló

3. kép: Telek az aladár utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
2999 m²
3 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
2999 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

MAGÁN

Naphegy - volt Aladár utcai
teniszpályák
I_02

EGYÉB KLASSZIKUS BARNAMEZŐS TERÜLET

GPS: 47.490010, 19.035236

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

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A telekcsoport közműellátása részben megoldott. A területhez legközelebb található ivóvíz főnyomóvezeték az
Alsóhegy utca - Hegyalja út nyomvonalon létesült. A Hegyalja úton egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna
található. A terület villamosenergia-ellátása 10 kV-os középfeszültségű hálózatról történik. A területen a gázellátást
kisnyomású gázhálózat végzi.
Környzeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A szomszédos telken álló egykori sportklub ház, mely jelenleg iroda funkciót lát el műemléki védettséggel érintett,
emiatt a kataszterben szereplő telkek ennek műemléki környezetét képezik.
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

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

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-2

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület

Donáti u. - Alkotmánybírósággal
szembeni foghíj
I_03

BELVÁROSI FOGHÍJ

Hrsz: 14160

A HELYSZÍN
Budapest I. kerület, Víziváros, a Donáti utca 24. sz. alatti foghíj telek.
A budai Várhegy lábánál, a Duna felé enyhén lejtő területen fekvő
vízivárosi Donáti utca és Toldy Ferenc utcák közötti "átmenő" telek
jelenleg használaton kívüli (hrsz.: 14160). A kerületi tulajdonban lévő
telek korábbi beépítéséből kifolyólag alápincézett. A Toldy Ferenc
utcai és a Donáti utcai telekhatár között jelentős szintkülönbség
van.

1-2. kép: A telek a Toldy lépcső felől

3-4. kép: A telek a Donáti utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
956 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
956 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

KERÜLETI
ÖNK.

Donáti u. - Alkotmánybírósággal
szembeni foghíj
I_03

BELVÁROSI FOGHÍJ

GPS: 47.503783, 19.036289

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

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közműellátása megoldott. A területhez legközelebb található főnyomóvezeték a Fő utca - Szilágyi Dezső
tér nyomvonalon, illetve a Táncsics Mihály utcában található. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna vezeték a
Vám utcában halad. Középfeszültségű hálózat a Franklin utca-Donáti utca-Vám utca nyomvonalon épült ki. A
terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Nincs adat környezeti kockázatról.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Világörökségi helyszín, műemléki jelentőségű terület, kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági
kategória. A területen „ex lege” védett forrás található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

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

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-2

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület

Szabó Ilonka - Toldy F. utcák közötti
telkek
I_04

BELVÁROSI FOGHÍJ

Hrsz: 14188/1, 14187/1, 14187/2, 14186

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

1-2. kép: A telkek a Toldy utca felől

3-4. kép: A telkek a Szabó Ilonka utca felől

Képek készítése : 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
1954 m²
4 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
1954 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

KERÜLETI
ÖNK.

Szabó Ilonka - Toldy F. utcák közötti
telkek
I_04

BELVÁROSI FOGHÍJ

GPS: 47.503987, 19.035582

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

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A telekcsoport közműellátása megoldott. A legközelebb található főnyomóvezeték a Fő utca - Szilágyi Dezső tér
nyomvonalon, illetve a Táncsics Mihály utcában található. A csatornahálózat főgyűjtője a Szabó Ilonka utca
mentén épült ki. 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat biztosítja a villamosenergia-ellátást. A terület kisnyomású
gázhálózattal ellátott.
Nincs adat környezeti kockázatról.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Világörökségi helyszín, műemléki jelentőségű terület, kiemelten védendő karakterű terület: I. párkánymagassági
kategória. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

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

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-2

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület

Csalogány u.-Vándor u.
saroktelek
I_05

BELVÁROSI FOGHÍJ

Hrsz: 13931

A HELYSZÍN
Budapest I. kerület, Víziváros, a Csalogány utca és a Vándor utcák
sarkán lévő foghíj telek.
Vízivárosban, a kerülethatáron lévő Csalogány utcai 13931 hrsz.-ú
használaton kívüli saroktelek, területe 292 m². A korábbi
beépítésből a Csalogány utca felől a lábazati fal megmaradt, a
telek kerületi tulajdonban van.

1-2. kép: Az üres telek a Csalogány utca felől

3-4. kép: Az üres telek belülről

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
292 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
292 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

MAGÁN

Csalogány u.-Vándor u.
saroktelek
I_05

BELVÁROSI FOGHÍJ

GPS: 47.507751, 19.030645

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

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közműellátása megoldott. A területhez legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Hattyú utcában található.
Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna a Csalogány utcában és a Hattyú utcában épült ki. 10 kV-os
középfeszültségű kábelhálózat biztosítja a villamosenergia-ellátást. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Nincs adat környezeti kockázatról.

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

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

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-2

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület

Márvány u. - Pálya utca közti foghíj
telkek
I_06

BELVÁROSI FOGHÍJ

Hrsz: 7582, 7580, 7579, 7578, 7576, 7575/2, 7567, 7554, 7558

A HELYSZÍN
Budapest I. kerület, Krisztinaváros, Márvány utca - Pálya utca
menti foghíj telkek területe.
A Déli pályaudvar közelségében lévő foghíjtelkek közül a
legtöbbet parkolóként hasznosítják. A fennmaradó telkek
használaton kívül, üresen állnak.

A TERÜLET ADATAI

1. kép: Kuny utcai parkoló

2. kép: Pálya utcai parkoló

3. kép: Foghíj telek a
Márvány utcában

4. kép: Márvány utcai parkoló

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

7214 m²
9 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
4184 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
3030 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

117 m²
0 m²

Márvány u. - Pálya utca közti foghíj
telkek
I_06

BELVÁROSI FOGHÍJ

GPS: 47.495967, 19.027370

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A telek gyűjtőút-hálózati kapcsolatát a Győző utca - Márvány utca alkotta
útvonal jelenti, amely az Alkotás utca felé teremt eljutási lehetőséget. 500
m-en belül érhető el a Déli pályaudvar, amely a kelet-nyugati M2-es
metróvonal végpontja. Legközelebbi közösségi közlekedési kapcsolatát a
Márvány utcán közlekedő autóbusz viszonylatok jelentik, amelyek
összeköttetést teremtenek Pest és Buda között.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A telkek közműellátása megoldott. A környező utcákban ivóvíz elosztóvezeték, valamint egyesített rendszerű
csatornahálózat épült ki. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Környezeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
I. párkánymagassági kategória által érintett, kiemelten védendő karakterű terület.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet. Budapest, I. Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ)

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-V

Városközpont területe
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Lipótmező (OPNI)
II_01

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 11186/6

A HELYSZÍN
Budapest II. kerület, egykori Országos Pszichológiai és Neurológiai
Intézet használaton kívüli építményei és területe
2007-ben történt bezárása óta üresen áll az ország második
legnagyobb épülete, az épületegyüttes országos műemléki
védettség alatt áll. Még 1868-ban épült – Magyar Királyi Tébolyda
néven – de mára omladozó falak, potyogó vakolat jellemzi. A közel
negyven hektáros telek területe leromlott állapotban van, szakszerű
felújítása elengedhetetlen.

1. kép: Az intézmény bejárata

2. kép: A terület belülről I.

3. kép: A terület belülről II.

4. kép: A terület belülről III.

Képek készítése: 2021. 08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
406014 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGYAR
ÁLLAM

ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
406014 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

25414 m²
25414 m²

3 szinten

Lipótmező (OPNI)
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

II_01

GPS: 47.531439, 18.975618

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A területtel határos Hűvösvölgyi út főútvonali kapcsolatot és autóbusz
közlekedést biztosít, míg a közeli Völgy utca villamos közlekedéssel
rendelkezik. A területet a közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem
érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az ingatlan területén találhatók a Lipóti víztároló medencék, így több vízvezeték is kiépítésre került a területen. A
terület csatornahálózattal, és energiaközművekkel ellátott, ugyanakkor korlátozásként van jelen az ELMŰ
nagyfeszültségű földkábeles hálózata és a Főgáz nagyközépnyomású gázvezetéke is. A területen
transzformátorok üzemelnek.
A terület kis részben karsztos, illetve nyílt karsztos terület, ennélfogva a különböző szennyezésekre kiemelten
érzékeny.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az elmegyógyintézet épülete műemlék. Az intézet előterében és közvetlen környezetében kerttörténeti
jelentőségű park található idős faállománnyal. Az épülettől nyugatra húzódó terület üzemtervezett erdőterület,
amely egyúttal kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és nagyrészt az Ökológiai Hálózat része. Lipóti víztároló
medencék találhatók itt.Ivóvíz főnyomóvezetékek érintik. ELMŰ 120 kV-os és 10 kV-os földkábel, 10/0,4 kV
transzformátor, Főgáz nagyközépnyomású gázvezeték üzemel a területen.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
A területre érvényes az Önkormányzat Képviselő-Testületének
28/2019. (XI.27.) Önkormányzati Rendelete a II. kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatról, amely a területet K-EÜ/SZ-1, illetve K-EÜ/SZ-2
egészégügyi terület építési övezetbe sorolja.
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Eü

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő)

Akadémia Park
II_02

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 11607/7, 11607/8, 11607/9

A HELYSZÍN
Budapest II. kerület, az Akadémia Officium irodaépület mögött
elhelyezkedő rekreációs- és sportterület.
2011-es átadása óta az Akadémia Officium irodaépület Budapest
egyik legkülönlegesebb épülete. A tőle délkeletre elterülő
Akadémia Park egykori honvédségi épületeiből ma már kevés áll,
és ezen építmények állaga is erősen leromlott. Az egykori
Hadapródiskola főkapu és portaépülete, valamint az I. világháború
előtti lovarda épülete fővárosi helyi védettségű építmények.

1. kép: A terület bejárata

2. kép: Használaton kívüli épület

Képek készítése: 2021.08.
3. kép: A terület bhelülről

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
107589 m²
3 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
107589 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

12069 m²
5051 m²

MAGÁN

Akadémia Park
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

II_02

GPS: 47.519022, 19.034508

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ

A területtel határos Hűvösvölgyi út főúti kapcsolatot, és a közösségi
közlekedés terén villamos és autóbusz kapcsolatot biztosít. A közlekedési
rendszer tervezett fejlesztéseként P+R parkoló létesítése érinti a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület víziközművekkel ellátott. Az ivóvíz főnyomóvezetékek Hűvösvölgyi út mentén kiépültek, valamint
egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna és nagyközépnyomású gázvezeték található. A villamosenergia-ellátás
középfeszültségű hálózaton biztosított. A területen a gázellátást kisnyomású gázhálózat végzi.
A Hűvösvölgyi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület több, mint két harmada fővárosi helyi védelem alatt áll. Jelentős zöldfelületi értéket képvisel a terület
növényzete. 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
A területre érvényes az Önkormányzat Képviselő-Testületének 28/2019.
(XI.27.) Önkormányzati Rendelete a II. kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatról, amely a területet Vi-2/SZ-20, Vi-2/SZ-34 illetve Vi-2/SZ-35
vegyes – intézményi terület építési övezetbe sorolja.
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Bécsi 343
III_01

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19933/2, 19927, 19929, 19928, 19930/1, 19924/3, 19925, 19923, 19922, 19933/4,
19919/2, 19919/1, 19918, 19926, 19920, 19916/19, 19916/18, 19916/20, 19916/21
19913/7, 19913/8, 19948, 19933/1, 19930/2, 19938, 19940, 19941, 19942/1, 19943,
19944/5, 19944/1

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer Bécsi út- Pomázi út 19944/7 , 19944/6, 19949/1, 19949/10, 19949/9, 19916/12, 19915/15,
19915/2, 19915/1, 19914, 19905/8, 19907/14, 19907/13 hrsz.-ú telekek Bécsi út által határolt tömbben található klasszikus barnamezős
területek.
Az egykori téglagyár területe a klasszikus rozsdaövezetben, az
átmenenti zónában, a hegyvidéki kertvárosias lakóterületek és
Óbuda gazdasági területei kapcsolódási pontján fekszik. Az északbudai agglomerációs térség a terület mentén, a Bécsi úton
közelíthető meg a fővárosból. Az igen forgalmas közlekedési
folyosó fejlesztés szempontjából nagy pontenciált hordoz.

1. kép: Terület a Pomázi út felől

2. kép: Üres telek

4. kép: Üres épület

3. kép: Sírköves

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
114296 m²
31 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
25521 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
87613 m²
KÖZTERÜLET:
1162 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

11837 m²
0 m²

Bécsi 343
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_01

GPS: 47.563690, 19.023495

MEGLÉVŐ
A területet nyugatról a Bécsi út I. rendű, északról a Pomázi út II. rendű főutak
határolják, amelyek megfelelő közúti kapcsolatot biztosítanak. A
kötöttpályás közösségi közlekedés jelenleg a Bécsi út és a Vörösvári út
csomópontjáig épült ki, a területtől 1,6 km-re. Távlati fejlesztést a Körvasút
menti körút közelben történő kiépítése, és a villamos vonal
meghosszabbítása jelent.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pomázi út és Bécsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték üzemel. A szennyvízelvezetés részben biztosított. A terület
középfeszültségű villamosenergia-ellátása biztosított a Kaszásdűlő alállomás által. A Pomázi úton a Főgáz
középnyomású gázhálózata üzemel.
A Bécsi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. A Pomázi út - Pomázi köz sarkán
középnyomású gáznyomásszabályzó üzemel. Transzformátor üzemel. Természeti érték nincs a területen.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

*
*

Kizárólag a ÓBÉSZ által meghatározott feltételekkel

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Gázgyár
III_02

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19333/51, 19333/52

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda - Békásmegyer, Gázgyár utca Záhony utca - 19333/48 hrsz-ú - 19333/53 hrsz-ú telkek által határolt
terület átalakulás előtt álló része.
A vizsgált terület a város szerkezetében kedvező elhelyezkedésű,
ún. "Duna menti zóna" területén helyezkedik el. A területtől délre a
barnamezős területek megújulása már elkezdődött a sikeres
Graphisoft park létrehozásával. Az Óbudai gázgyár 1913-ban az
ókori város romjaira épült. A főváros életében jelentős beruházás a
római kori polgárváros (Aquincum) délkeleti részén valósult meg. A
kor legkorszerűbb technológiájával állítottak elő kőszénből gázt. A
gyárt 1984. október 15-én állították le. A gázgyár megszűnése
értékes, jórészt műemlékké nyílvánított épületek mellett jelentős
környezetszennyezést is hagyott maga után.

1-3. kép: Építmények a területen

A TERÜLET ADATAI

4. kép: Intézményi épületek

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
201148 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

VEGYES

ALULHASZNOSÍTOTT:
151716 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
49432 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

15655 m²
11947 m²

Gázgyár
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_02

GPS: 47.564865, 19.058073

MEGLÉVŐ
Az Angel Sanz-Briz út, mint II. rendű főút folytatását jelentő Gázgyár út, mint
gyűjtőút tárja fel a területet. A kötöttpályás közösségi közlekedési
kapcsolatot a több mint 500 m gyaloglási távolságra lévő Aquincum HÉV
megálló jelenti. Az Újpest-Aquincum Duna híd és az Angel Sanz-Briz út
várható tovább építése a terület közúti kapcsolatait jelentősen javítani
fogja a Budapest-Esztergom vasútvonal tervezett Gázgyári megállójával
együtt.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület ivóvízellátása megoldott, szennyvízelvezetése részben megoldott. A középfeszültségű villamosenergiaellátását a Kaszásdűlő alállomás biztosítja. A Gázgyár utcában az Főgáz nagy- és nagyközépnyomású
gázhálózata üzemel. A 19333/51 hrsz-en nagy/nagyközépnyomású gáznyomásszabályzó üzemel.
A korábbi ipari használat következtében a terület feltárt talajszennyezéssel érintett, jelenleg kármentesítési
beavatkozás történik.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület magassági korlátozással (III. párkánymagasság kategória) és műemléki védelemmel érintett.
Nagynyomású gázvezeték biztonsági övezete, gáznyomásszabályzó biztonsági övezete korlátozást jelent.
Műemléki környezet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó
kerületi építési szabályzatról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Tisztviselő telep dél
III_03

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19333/55

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Jégtörő út menti
terület átalakulás előtt álló része.
A vizsgált terület a város szerkezetében kedvező elhelyezkedésű,
ún. "Duna menti zóna" területén helyezkedik el. A területtől északra
a barnamezős területek megújítása már elkezdődött a sikeres
Graphisoft Park létrehozásával. A terület mellett közvetlenül a
számos műemlékkel rendelkező Tisztviselőtelep fekszik. A területen
húzódott az egykori Óbudai Gázgyárhoz tartozó vasútvonal. Az
egykori gázgyár 1913-ban épült az ókori város romjaira. A gyár
1984. október 15-én zárt be.

2. kép: Beépítetlen telek

1. kép: Légifotó

3. kép: Beépítetlen telek

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
5152 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
5152 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

0 m²
0 m²

MAGÁN

Tisztviselő telep dél
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_03

GPS: 47.556065, 19.051224

MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Angel Sanz-Briz út mellett terül el. A
közösségi közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe
vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül
kerékpáros nyomvonal érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi ivóvíz főnyomócső a Leányfalu utcában létesült, a területet határoló utcákban nincs kiépített
ivóvízvezeték. A területen nyugati oldalán szennyvíz gyűjtőcsatorna és nagy átmérőjű csapadékvíz
főgyűjtőcsatorna található. Csapadékvíz főgyűjtőcsatorna keresztezi a területet. A terület középfeszültségű
villamosenergia-ellátását a Kaszásdűlő alállomás biztosítja. A nagyközépnyomású gázellátást biztosító hálózat a
Jégtörő utca mentén épült ki.
Környezeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Csapadékvíz főgyűjtőcsatorna keresztezi a területet. Jelentős zöldfelület található a területen.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó kerületi építési
szabályzatról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Északi városkapu
III_4

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 65554/28

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, 11-es út - Hadrianus
utca - 65554/34 hrsz-ú telek - 65554/34 hrsz-ú telek- 65554/40 hrsz-ú
telek- 65554/41 hrsz-ú telek - 65554/41 hrsz-ú telek - 65554/43 hrsz-ú
telek- 63664/4 hrsz-ú telek által határolt klasszikus barnamezős
terület.
Az úgynevezett Északi városkapu a békásmegyeri lakótelep és az
M0 körgyűrű között található. A 45 hektáros területen korábban
mezőgazdasági hasznosítás volt, fóliasátras zöldségtermelés
formájában. A tevékenység megszűntetése óta a jövőbeli
fejlesztések előkészítéseként a területet felparcellázták, az építési
telkeket előkészítették. A jelenlegi fejlesztési szándékok alapján
lakóterületi és intézményi célú hasznosítás a kijelölt irány.

2. kép: Alulhasznosított terület

1. kép: Légifotó

3. kép: A területen található
épület

A TERÜLET ADATAI

4. kép: Az alulhasznosított
terület a Hadrianus utca felől
Képek készítése: 2021.08.

TULAJDONVISZONYOK
142271 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
142271 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

1163 m²
0 m²

MAGÁN

Északi városkapu
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_4

GPS: 47.605165, 19.064045

MEGLÉVŐ
A terület a 11. számú főút mellett terül el, az M0 gyűrű közelében. A
közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési
rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Szentendrei HÉV vonalból
kialakításra kerülő Észak-déli regionális gyorsvasúton megálló, és hozzá
kapcsolódóan P+R parkoló tervezett a terület szomszédságában.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Füst Milán utcában és a Hatvany Lajos utcában épült ki. A Hadrianus utcában
egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna található. A Királyok útja felől középfeszültségű légvezeték közelíti meg.
Keletre nagy-középnyomású és nagynyomású gázhálózat létesült.
A 11. számú főút jelentős zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Jelentős zöldfelület található a
területen. Nagyközépnyomású gázvezeték, gáznyomásszabályzó, 20 kV-os légvezeték, transzformátor található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-3

Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület

Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Ország út menti terület
III_5

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 65608, 65610, 65611, 65612, 65613, 65614, 65615, 65616

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Pusztadombi utca Ország út által határolt klasszikus barnamezős terület.
A terület a kerület északi részén, az Északi városkapu nyugati
szomszédságában helyezkedik el. A beépítetlen telkek mellett
beépített ingatlanok is megtalálhatóak, amelyeken rossz, leromlott
állapotú házak helyezkednek el elhanyagolt környezetben. Az
elhelyezkedés és a nagyforgalmú közlekedési elemek közelsége
miatt a telekcsoport városszerkezetileg fejlesztésre érdemes terület.
A fejlesztési szándékok szerint a környezetre terhelést nem jelentő
munkahelyi terület alakítható ki.

1- 4. kép: Beépítetlen, elhanyagolt telkek a területen

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
10236 m²
8 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
2684 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
7552 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

394 m²
0 m²

Ország út menti terület
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_5

GPS: 47.603503, 19.057538

MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Ország út mellett terül el, az M0 gyűrű
közelében. A közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül kerékpáros nyomvonal érinti
a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Füst Milán utcában létesült ivóvíz főnyomóvezeték. A Pusztadombi utcában ivóvíz
elosztóvezeték és elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna található. A terület villamosenergia-ellátása
középfeszültségű hálózatról történik. Az Ország út mentén 10 kV-os kábelhálózat halad. A vizsgált rész növelt
kisnyomással ellátott terület.
A szomszédos közlekedési útvonalak (11. számú főút, HÉV) kedvezőtlenül befolyásolják a környezet állapotát
zajterhelés tekintetében.

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

*
*

Kizárólag a 20/2018. (VI.26) önkormányzati rendelet (ÓBÉSZ) által meghatározott feltételekkel

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület

Óbudai Remíz
III_6

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 16911, 16914

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Vörösvári út - Hévízi út Hunor utca - Fehéregyházi út által határolt tömb használaton kívüli
telkei.
Az 1900-as évek elején a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság
megnövelt járműállománya nagyobb tárolási férőhelyet igényelt,
ezért 3 új kocsiszín épült, köztük 1907-ben az óbudai. 1996. március
31-én a kocsiszínt bezárták, a villamoskocsikat szétosztották a többi
kocsiszín között. Az épület sokáig üresen állt, majd a BKV Rt. eladta.
Ezután pár évig raktárhelyiségként szolgált, majd lakópark építése
céljából a befektető 2006-ban a forgalmi épület tetőzetét
lebontatta,majd az épület teljes bontása is megtörtént. A területen
régészeti feltárás során római kori épület, vízvezeték, út
maradványokat talált, ezért mélygarázs itt nem létesíthető.

2. kép: Vörösvári út felől

3. kép: Üres telek

1. kép: Üres telek

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
10323 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
10323 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

MAGÁN

Óbudai Remíz
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_6

GPS: 47.548404, 19.030573

MEGLÉVŐ
A terület Vörösvári út mellett terül el. A közösségi közlekedési ellátást a Bécsi
úti villamos valamint Vörösvári úti villamos és autóbusz közlekedés biztosítja.
A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a Vörösvári út mentén
kerékpáros nyomvonal érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Vörösvári út mentén, a határoló utcákban elosztóvezetékek kerültek kiépítésre. A
Vörösvári úton egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, elválasztott rendszerű csapadékvíz gyűjtőcsatorna, illetve
átemelő létesült. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Gázellátása
kisnyomáson történik.
A Vörösvári út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Jelentős zöldfelület található a területen. Vízbázisvédelmi hidrogeológiai "B" védőövezet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-1

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

Pünkösdfürdő utca
III_7

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 64057/35

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Pünkösdfürdő utca
menti klasszikus barnamezős terület.
A Pünkösfürdő utca és a Hatvany Lajos utca sarkán található
aszfaltozott parkoló területén ideiglenes piac működött. A
városszerkezeti pozíciója miatt a nagyvárosias környezetben a telek
alulhasznosítottnak
számít.
A piaci
ideiglenes
használat
megszűntetése miatt a telek beépíthető, a környezet megfelelő
ellátása érdekében rendezhető.

1-3. kép: Pünkösdfürdő utcai ideiglenes piac

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
10626 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
10626 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK

0 m²
0 m²

Pünkösdfürdő utca
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_7

GPS: 47.595121, 19.063529

MEGLÉVŐ

A terület a főúthálózatba tartozó Pünkösdfürdő utca mentén helyezkedik el.
A közösségi közlekedési ellátást autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési
rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pünkösdfürdő utcában a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna és
elválasztott rendszerű csapadékvíz főgyűjtőcsatorna létesült a Pünkösdfürdő utcában. A területtel szomszédos a
Békásmegyeri Szivattyútelep. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról, gázellátása
kisnyomáson történik. Távhő elérhető.
Környezeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az egyik telken ø210-es méretű egyesített rendszerű és ø210-es méretű csapadékvíz főgyűjtőcsatorna halad át a
déli oldalán, valamint egyesített gyűjtőcsatornák találhatóak a területen. A másik telket ivóvíz elosztóvezeték
keresztezi. A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett
értékek.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-T

Nagyvárosias telepszerű lakóterület

Batthyány utcai csomópont
III_8

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 64054/15, 64054/17, 64054/18, 64054/19, 64053/4, 64053/3, 64049, 64046, 63971,
63954, 63955, 63956, 63957, 63958, 62539, 62542, 62544, 63976, 63977, 63978, 63979,
63981, 63982, 63983, 63984, 63985, 63986, 63987, 63988, 63989, 63990/2, 63991, 63992,
63993, 63994, 63995/2

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, 11-es út - Szent István
utca - Árpád utca csomópont környezetében lévő alulhasznosított
terület.
Az érintett területen több, jelentős forgalmat lebonyolító út is
áthalad, mint például a Batthyány utca, Szent István utca,
Szentendrei út, továbbá közösségi közlekedés megállóhelyei is
megtalálhatóak. A területet nyugatról a HÉV vonala határolja.
Hiába a közlekedés szempontjából betöltött fontos szerepe, az itt
fekvő ingatlanokon elhanyagolt állapotú, néhol már romos
épületek fekszenek, esetenként üres telkek is előfordulnak. A
városszerkezeti
pozíciónak
megfelelően
a
rendezési
dokumentumok szerint munkahelyi terület, intézményi terület és
lakóterület is kialakítható.

A TERÜLET ADATAI

1. kép: Telephelyek

2. kép: Autókereskedés

3. kép: Üres telek Szent
István u. mellett

4. kép: Használaton kívüli
teniszpálya

Képek készítése: 2021.08.

TULAJDONVISZONYOK
28604 m²
35 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
24310 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
4294 m²

#HIÁNYZIK

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

#HIÁNYZIK
4236 m²
0 m²

Batthyány utcai csomópont
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_8

GPS: 47.590161, 19.050352

MEGLÉVŐ

A terület a 11. számú főút mellett terül el. A közösségi közlekedési ellátást
autóbuszvonal biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem
érinti a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az Álmos utca-Árpád utca nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. Az Árpád utca és Rövid utca mentén
csapadékvíz gyűjtőcsatorna, a Batthyány utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna található. A
villamosenergia-ellátása középfeszültségű hálózatról biztosított. A gázellátása a nyugati részén növelt
kisnyomáson, keleti oldalán kisnyomáson történik. A Batthyány utca felől távfűtési elosztóvezeték érinti.
A területet érinti a 11. számú főút és a HÉV zajterhelése.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Egyes telkeket DN 800-as méretű ivóvíz főnyomóvezeték épülettől való védőtávolsága érinti. 10 kV-os földkábel
és transzformátor, valamint távhővezeték található. Magassági korlátozással érintett, kertvárosias karakterű,
max. 8,0 m-es beépítési magasság a megengedett. Természeti és környezetvédelmi korlátozás, érték a területet
nem érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület
Lk-2

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület

Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Árpád fürdő melletti terület
III_9

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 61817, 61824, 61820, 61815, 61812, 61813, 61808, 61807, 61806

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Papírgyár utca Kázmér utca - Pusztakúti út - Ürömi út által határolt alulhasznosított
terület.
A Pusztakúti út – Fürdő utca – Papírgyár utca – Kázmér utca által
határolt terület nagy része beépítetlen. A tömböt a Valéria utca
szeli ketté, szomszédságban található a csillaghegyi Árpád fürdő. A
terület intézményi területfelhasználású fejlesztési terület. A
területben rejlő potenciál a szomszédos fürdőhöz csatlakozva, a
meglévő funkció erősítése szálláshely vagy szolgáltató, vendéglátó
épület létesítésével.

1. kép: Használaton kívüli telek

2. kép: Valéria utca és
Ürömi út sarka

3. kép: Használaton kívüli telek

4. kép: Valéria és Fürdő
utca sarka

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
11773 m²
9 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
3394 m²

FŐVÁROSI
VEGYES
TUL. G. T.

HASZNÁLATON KÍVÜL:
8379 m²

VEGYES

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

#HIÁNYZIK
14450 m²
0 m²

Árpád fürdő melletti terület
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_9

GPS: 47.585616, 19.043620

MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Pusztakúti és Ürömi utak mellett terül el. A
közösségi közlekedési ellátást alapvetően a Budapest-Szentendre
(Békásmegyer) hév vonal biztosítja, melyet autóbusz közlekedés egészít ki. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Szentendrei hév
vonalból
kialakításra
kerülő
Észak-déli
regionális
gyorsvasút
és
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal révén.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pusztakúti út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A Fürdő utca-Papírgyár utca nyomvonalon egyesített
rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A területet középfeszültségű kábelhálózat határolja. Gázellátása
kisnyomáson történik. A Valéria utcában távfűtési gerincvezeték létesült, a terület távhővel ellátott.
A HÉV zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A meglévő faállomány részben megőrzésre érdemes értéket képvisel. Épített környezeti korlátozás és védelem a
területen lévő ingatlanokat nem érinti. Távhővezeték érinti a területet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Vegyipari szövetkezet és környéke
III_10

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 23038/1, 23111/2

A HELYSZÍN
Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer, Anikó utca - Czetz
János köz - Csalma utca - Petur utca által határolt klasszikus
barnamezős terület.
A Szentendrei út - Czetz János köz – Csalma utca – Emőd utca által
határolt tömb alulhasznosított területe nagyrészt beépítetlen,
rendezetlen hatást kelt. A tömböt ketté szelő Anikó utca mellett
egy szabadtéri parkoló található. A terület a fejlesztési szándékhoz
illeszkedve intézményi funkció telepítésével a Szentendrei út
csomópontjában kialakult központ részévé válhat.

1. kép: Parkolóként
hasznosított terület

2. kép: Emőd utca felől

3. kép: A terület a Csalma
utca felől

A TERÜLET ADATAI

4. kép: Emód utca felőli telek

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

45230 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
45230 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK

336 m²
0 m²

Vegyipari szövetkezet és környéke
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_10

GPS: 47.577325, 19.050964

MEGLÉVŐ
A terület kisebbik része a Szentendrei út mellett, nagyobbik része annak
közelében terül el. A közösségi közlekedési ellátást a Budapest-Szentendre
(Békásmegyer) HÉV vonal biztosítja, amelyet autóbusz közlekedés egészít ki.
A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Szentendrei
HÉV vonalból kialakításra kerülő Észak-déli regionális gyorsvasút révén.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A legközelebbi ivóvíz főnyomóvezeték a Nánási út mentén létesült, a határoló utcákban elosztohálózat
található. A Szentendrei út vonalán a területet egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos
utcákban középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A gázellátás kisnyomáson történik.
A Szentendrei út jelentős zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Jelentős zöldfelület található a területen.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Harsány lejtő menti területek
III_11

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 21940/1, 21939/1, 21938/1, 21930/3, 21930/4, 20023/9,

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Harsány lejtő Csengőbojt utca - Bécsi út csomópontja körüli alulhasznosított
területek.
A terület észak-keleti részén kertészeti telephely található, mellette
fekvő ingatlanon építkezésekhez szükséges anyagokat tárolnakértékesítenek. A Bóbita utca menti használaton kívüli telek
rendezetlen képet mutatat. A telekcsoport az egykori Budai Nagy
Antal laktanya területén található, amelyen 2008-ben indult Óbudalakókert lakópark beruházása. A kijelölt telkek további fejlesztések
területei lehetnek, a központi elhelyezkedésű telkek a lakóparkot is
ellátó intézmények elhelyezésére szolgálhat.

1 - 2. kép: Telephelyek a Bécsi út felől

3. kép: Kereskedelmi
egységek a Bécsi út mellett

A TERÜLET ADATAI

20932 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
9152 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
11780 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

1825 m²
0 m²

MAGÁN

4. kép: Bóbita utca

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

Harsány lejtő menti területek
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_11

GPS: 47.572786, 19.014410

MEGLÉVŐ
A terület kisebb része a Bécsi út mellett, nagyobb része a közelében terül el.
A közösségi közlekedést a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe
vételével autóbusz közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett
fejlesztése érinti a területek kisebb részét. A Bécsi úttal határos területet érinti
majd a tervezett Körvasút menti körút építése, a villamos meghosszabbítás
és településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület víziközművekkel ellátott. A Harsány lejtő-Bécsi út nyomvonalon ivóvíz főnyomóvezeték. A terület
elválaszott rendszerben csatornázott. A villamosenergia-ellátás középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Északi
csücskét nagyfeszültségű távvezeték érinti. A Bécsi út mentén középnyomású gázvezeték létesült.
Jelentős zajterhelés éri a területet a Bécsi út által.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek.
Középnyomású gázvezeték, 120 kV-os távvezeték és biztonsági övezete.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

K-Közl Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Bécsi út 308
III_12

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 20007/14, 20007/15

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Bécsi út - Forrás utca 20023/26 hrsz-ú közterület által határolt alulhasznosított klasszikus
barnamezős terület.
Az ingatlanon jelenleg két cég működik: egy építőipari vállalat
telephelye a déli részen, egy autósiskola területe az északi részen. A
terület városszerkezeti pozíciója miatt intenzívebb hasznosítási
lehetőséggel rendelkezik. Északról csatlakozik hozzá a lakóterület
jelenlegi fejlesztése, nyugatról és délről beállt kertvárosias
lakóterület határolja. Nyugatról a Bécsi út határolja, mely által a
megfelelő közlekedési kapcsolatok és feltárhatóság biztosított.

1. kép: Telephely a Bécsi út
felől

2. kép: Használaton kívüli
terület

3. kép: Üres üzletek

4. kép: Bécsi út 310. bejárat

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021. 08.
TULAJDONVISZONYOK
29154 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
25164 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
3990 m²

#HIÁNYZIK

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

#HIÁNYZIK
682 m²
0 m²

Bécsi út 308
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_12

GPS: 47.570217, 19.018276

MEGLÉVŐ

A terület a Bécsi út mellett terül el. A közösségi közlekedést autóbusz
közlekedés biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése, a Bécsi úti
villamos építése révén érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bécsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna és nyílt árok létesült. A
terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A Bécsi út vonalán középnyomású
gázvezeték található. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.
Jelentős zajterhelés éri a területet a Bécsi út által.

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

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2
Lke-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
Kertvárosias, laza beépítésű lakóterület

Volt téglagyár és környezete
III_13

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 19944/9, 19944/7, 19944/8, 19944/6, 19949/3, 19949/2, 19949/1, 19949/6,
19949/7, 19949/8, 19846/2, 19846/3, 19846/4, 19845/2, 19845/3, 19845/4, 19838/8,
19838/7, 19838/9, 19839/1, 19839/3, 19838/3, 19833/4, 19838/1, 19944/11

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Pomázi út - Törökkő utca Dinamó utca - Kunigunda útja - Áldomás utca - Csillaghegyi út Bojtár utca - Bécsi út által határolt klasszikus barnamezős terület.
Az Óbudai Temető szomszédságában elhelyezkedő terület változatos
funkciókkal rendelkezik. Északi részén buszgarázs található, a keleti
részén, a Dinamó utca közvetlen környezetében szegényes állapotú
épületek állnak. A tömbön belül zsákutcák helyezkednek el, amik
felszabdalják az ipari funkcióval rendelkező és a beépítetlen,
elhanyagolt területeket. A terület Óbuda - Békásmegyer gazdasági
területe, melynek egy része jól működő termelő egység, telephely,
de sok a használaton kívüli illetve elhangyagolt raktár épület, illetve a
korábbi ipari tevékenységből itt maradt épület. A terület egy része
jelentős változással érintett. Az Étv. szerinti definíciónak a
telekcsoporton belül a Törökő - Dinamó utca vonalától délre
található terület felel meg elsősorban.

A TERÜLET ADATAI

1. kép: Óbudai
autóbuszgarázs

2. kép: Gazdasági terület
a Pomázi úton

3. kép: Gazdasági terület
a Kunigunda útján

4. kép: Ipari terület

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

149190 m²
25 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
149190 m²

FŐVÁROSI
#HIÁNYZIK
TUL. GT

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

27104 m²
0 m²

#HIÁNYZIK

Volt téglagyár és környezete
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_13

GPS: 47.566951, 19.031507

MEGLÉVŐ
A közúti kapcsolatokat a terület északnyugati részével határos
főúthálózatba tartozó Pomázi út, valamint a Törökkő városrész belső gyűjtő
és lakóúthálózata biztosítja. A közösségi közlekedési ellátást alapvetően az
autóbuszhálózat biztosítja, a Budapest - Esztergom vasútvonal csak a
városüzemeltetési terület esetében vehető figyelembe. Távlati fejlesztést a
Körvasút menti körút, mint I. rendű főút kiépítése jelent.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Pomázi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték üzemel. A szennyvízelvezetés csak részben biztosított. A
villamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A terület gázellátása nagyközépnyomáson
történik. A Pomázi út - Törökkő utca mentén középnyomású gázvezeték is üzemel.
A BKV telephelyen kármentesítési eljárás van folyamatban a feltárt talajszennyezettségből kifolyólag.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek. 120 kV-os
távvezeték védőtávolsága és nagyközép-, középnyomású gázvezeték biztonsági övezete érinti a területet. Egyes
telkeket ivóvíz elosztóvezeték és elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna érint.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület
K-Közl Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Ipartelep dél
III_14

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19803/1, 19803/2, 19800/2, 19800/1, 19812/9, 19812/11, 19812/10,
19810/1, 19812/14, 19723/7, 19723/6, 19723/5, 19725/20, 19725/18, 19772/9,
19772/8, 18878/27, 18878/17, 18822/12

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület Ipartelepén a Bojtár utca - Csillaghegyi út Áldomás utca - Kazal utca - Huszti utca - Szőlőkert utca Csillaghegy út által határolt tömbjében elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
A telekcsoport területének közel 50%-án alulhasznosított területek
találhatóak, melyeken ma is működő gazdasági, ipari és
szolgáltató tevékenység folyik, ám sokszor rendezetlen épített
környezetben. A tömbökben előforduló üres és beépítetetlen
területeken elsősorban a környezethez idomuló ipari, gazdasági
tevékenység folytatásához alkalmas építmények helyezhetőek el.

1. kép: Bojtár utcai üres telek

2. kép: Bojtár utca és Huszár
út sarka

3 - 4. kép: Telephelyek

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
195205 m²
19 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

FŐVÁROSI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
109622 m²

KERÜLETI
ÖNK.

HASZNÁLATON KÍVÜL:
66855 m²

MAGÁN

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

49124 m²
0 m²

Ipartelep dél
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_14

GPS: 47.555500, 19.035570

MEGLÉVŐ

A területek Törökkő városrész belső gyűjtő és kiszolgálőút hálózatával
határosak. A közösségi közlekedési ellátást az autóbuszhálózat biztosítja. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területeket.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Szőlőkert utcában, a Kunigunda útja és a Huszti út mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A terület
elválasztott rendszerben csatornázott. A Szőlőkert utca - Kunigunda útján és a Bojtár utcában csapadékvíz
főgyűjtőcsatorna létesült. A területet középfeszültségű kábelhálózat és nagyfeszültségű földkábel határolja.
Gázellátása nagyközépnyomáson történik. A terület távhővel ellátott. A Kunigunda útja mentén magasvezetésű
távhő gerincvezeték létesült.
Egy telken kármentesítési monitoring zajilk, emiatt még nem zárható ki a talajszennyezettség lehetősége.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek. 10/0,4 kVos transzformátor üzemel. 120 kV-os földkábel halad keresztül a területen.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Volt gázgyár terület
III_15

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19333/59, 19333/57

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Jégtörő út menti
alulhasznosított terület.
A Jégtörő út, Reich Kálmán út és a Duna által határolt terület
egykor az Óbudai Gázgyár területéhez tartozott. A terület a
Graphisoft Park déli fejlesztési területéhez tartozik, jelenleg még
beépítetlen igatlanokból áll. A volt gyárterületen 2006 óta tartó
beruházás a főváros példaértékű fejlesztési területe, néhány éven
belül a park rendkívül kedvező fekvése, építészeti igényessége és
színvonalas szolgáltatásai számos csúcstechnológiai vállalatot
vonzott ide.

1. kép: Légifotó

2-4. kép: Használaton kívüli terület

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
7696 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
7696 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK

0 m²
0 m²

Volt gázgyár terület
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_15

GPS: 47.558940, 19.052304

MEGLÉVŐ

A terület a főúthálózatba tartozó Angel Sanz-Briz út mellett terül el. A
közösségi közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe
vételével nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem
érinti a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A területhez legközelebb a Szentendrei úton létesült ivóvíz főnyomóvezeték, elosztóvezeték a Reichl Kálmán
utca - Almási Balogh Loránd utca - Hamvas Béla sétány vonalán épült ki. A terület elválasztott rendszerben
csatornázott, az Ángel Sanz Briz út mentén csapadékvíz főgyűjtőcsatorna épült ki. A Jégtörő úton
középfeszültségű kábelhálózat található. A terület gázellátása nagyközépnyomáson történik.
Környezeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Magassági korlátozással érintett
védett terület.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó kerületi építési
szabályzatról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Óbudai-sziget
III_16

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 23796/18, 18386/4, 18386/5, 18386/6, 18386/9, 18386/3

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Óbudai-sziget déli
alulhasznosított, klasszikus barnamezős területei.
A Duna hordalékából létrejött közel 108 hektár kiterjedésű sziget
déli részén működött 2000-ig az 1829-ben alapított hajógyár. A
érintett barnamezős terület fejlesztésére több terv is született,
melyek az öböl mentén erősítik a kihasználtásgot, irodákat,
rendezvénytereket és a szabadidő, sport, rekreációs funkciókat
erősítik, emellett kiemelik, hogy a sziget déli oldalának és az óbudai
Fő térnek a kapcsolatán is javítani szükséges.
Az Étv. szerinti definíciónak a telekcsoporton belül az egykori
hajógyár területe felel meg a sziget délnyugati sarkán.

1-4. kép: A terület

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

317761 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
317761 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK

33771 m²
15760 m²

Óbudai-sziget
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_16

GPS: 47.541682, 19.048177

MEGLÉVŐ
A terület a Munkás hídon és a "K" hídon keresztül kapcsolódik Buda
úthálózatához, a szigeten belül csak kiszogálóutak léteznek. A közösségi
közlekedési ellátását az autóbuszhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései közül kerékpáros nyomvonal érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz elosztóhálózat és elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna a telekcsoporttól északra található. Egyes
telkeken magán víziközműhálózat létesült. A területen középfeszültségű kábelhálózat és középnyomású
gázvezeték üzemel.
A hajógyári tevékenység miatt a terület potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A telekcsoport nagyvízi mederben található. A terület magassági korlátozással (épület legmagasabb pontja 18
m) érintett. A terület az országos ökológiai hálózat része (ökológiai folyosó / pufferterület övezet). A vízparton
értékes galériaerdők találhatók. A telekcsoport legnagyobb része vízbázis hidrogeológiai B védőterületben, a
18386/3 hrsz.-ú telek hidrogeológiai A védőövezetben található. 10 kV-os földkábel és transzformátor üzemel. A
területen karakterében megőrzendő közpark is található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
34/2018. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti
területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Rek

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület

Filatorigát menti gazdasági területek
III_17

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 19250/9, 19250/10, 19250/11, 19250/12, 19250/15

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Bogdáni út - Szentendrei út - Ladik utca - által
határolt alulhasznosított terület.
Az észak-óbudai terület a „Filatori” elnevezést az 1781-ben épített
és 1789-ig működött Filatórium (Selyemfonó) után kapta , a „gát”
pedig az ezen a területen 1881-1882-ben ténylegesen felépült
védőgátat jelöli. Jelenleg áruház, parkoló, gyárterületek és
vállalalkozások telephelyei találhatók az alulhasznosított területen.
Továbbá itt épült fel az egykori Budapesti Harisnyagyár
épületegyüttese is, amely 1994-ben került felszámolásra. A kerület a
terület jövőjét szálloda-, iroda- illetve lakásfejlesztésben látja. Az
esetleges fejlesztések során mindenképp javasolt az értékes
épületek megóvását szem előtt tartani. A területen 2020-ban
átalakult a telekstruktúra.
A területtől délre található egykori BUSZESZ területen jelentős
ingatlanfejlesztés van folyamatban melynek során a kerületi helyi
védett épített értékek megőrzésre kerülnek.

1-2. kép: Egykori gyárépület

3. kép: Bogdáni út felőli
bejárat

4. kép: Ladik utca felől

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
46681 m²
5 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
13642 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
33039 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

17565 m²
4280 m²

MAGÁN

Filatorigát menti gazdasági területek
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A területek a Szentendrei út mellett terülnek el, egy jelentős részük azonban
csak a Bogdáni úttal határos. A közösségi közlekedési ellátást a terület keleti
oldala számára a Budapest-Szentendre (Békásmegyer) HÉV vonal, a
nyugati oldala számára a Bogdáni úti autóbusz végállomás biztosítja. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Szentendrei
HÉV vonal az Észak-déli regionális gyorsvasúttá fejlesztés keretében a
Szentendrei út alá kerül áthelyezésre, amelyhez P+R parkoló is kapcsolódik
majd.

III_17

GPS: 47.550595, 19.045799

MEGLÉVŐ

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezetékek haladnak a Szentendrei út mentén, illetve a Ladik utcában. A Bogdáni úton
csapadékvíz főgyűjtőcsatorna épült ki. A területen egyesített rendszerű gyűjtőcsatornák épültek ki. A szomszédos
utcákban középfeszültségű kábelhálózat létesült. A terület gázellátása kisnyomáson történik.
Az egykori harisnyagyár területén folytatott ipari tevékenység miatt nem zárható ki a talaj szennyezettsége. A
környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Szentendrei út és a Budai alsó rakpart gépjárműforgalma.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület magassági korlátozással (III. párkánymagassági kategória) érintett. Magasház elhelyezésére kijelölt
terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m. Az egykori Harisnyagyár épületei és kéménye fővárosi helyi
védelemmel érintett. A telekcsoport vízbázis hidrogeológiai B védőövezetén fekszik. Egyes telkeket DN 1200-as
méretű ivóvíz főnyomóvezeték és elosztóvezeték, valamint egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna érint. 10 kV-os
földkábel, transzformátor üzemel. Nagyközépnyomású gázvezeték és gáznyomásszabályzó üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1
K-Ker

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
Bevásárlóközpont területe

Selyemkészítőgyár
III_18

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 16895/4, 16895/9, 18774/11, 16895/6, 16895/7, 18774/13

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Zay út - Kunigunda útja
- Fehéregyházi út - Bécsi út által határolt terület.
A Magyar Selyemipar Vállalat 1955. január 1-jével alakult hét
selyemszövödéből, két selyemcérnázógyárból, valamint egy
selyemkikészítő gyárból. A selyemszövetek színezését, kikészítését
az Óbudai Textilkikészítőgyárban, valamint a soproni és a
szentgotthárdi selyemszövödék saját kikészítő üzemeiben végezték.
1952-ben az Óbudai Textilkikészítőgyárban biztosítottak helyet
kifejezetten a selyemkikészítés céljára. A vállalatot 1991-ben
számolták fel. Azóta a terület feldarabolódott, az épületegyüttes
kisebb vállalkozások számára biztosít telephelyet, azonban emellett
sok a használaton kívüli épület is.

2. kép: Fehéregyházi úti
bejárat

1. kép: Gazdasági terület

3. kép: Bécsi út mellett

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
85720 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
85720 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

27494 m²
147 m²

MAGÁN

Selyemkészítőgyár
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_18

GPS: 47.550790, 19.030665

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

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bécsi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték, a határoló utcákban elosztóhálózat épült ki. A Bécsi úton egyesített
főgyűjtőcsatorna, a Kunigunda útja - Rádl árok nyomvonalon csapadékvíz főgyűjtőcsatorna, a határoló
utcákban elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatornák találhatók. A szomszédos utcákban középfeszültségű
kábelhálózat létesült. A terület gázellátása nagy-középnyomáson történik. A Fehéregyházi út mentén a tervezett
magasvezetésű távfűtési gerincvezeték nyomvonala ismert.
A környezet állapotát kedvezőtlenül befolyásolja a Bécsi út gépjárműforgalma.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Műemléki védelem található a 16895/9 hrsz.-ú ingatlanon. A területen "ex lege" forrás található. Vízbázisvédelmi
hidrogeológiai B védőövezet. Távhővezeték és 10 kV-os hálózat, transzformátor üzemel. Egy telket elválasztott
rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna érint.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület

Vihar utca - Veder utca
III_19

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 18670/2

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Raktár utca – Vihar
utca – Veder utca – Berend utca által határolt tömb
alulhasznosított telke.
Az itt található épületek egy része kihasználatlan, a többi javarészt
kereskedelmi és szolgáltató funkcióval rendelkezik. Az Óbudai
lakótelep tízemeletes tömbjei között elhelyezkedő földszintes tömb
zártsorú beépítési módú nagyvárosias lakó építési övezetbe sorolt.

1-3. kép: Építmények a területen

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
7540 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
7540 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

5000 m²
0 m²

MAGÁN

Vihar utca - Veder utca
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_19

GPS: 47.546818, 19.037780

MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Vörösvári út közelében, a Vihar utca
mentén terül el. A közösségi közlekedési ellátást a Vörösvári út villamos és
autóbusz közlekedése biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései
közül kerékpáros nyomvonal érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Váradi utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték, a határoló utcákban elosztóhálózat létesült. A területet a Vihar
utca és a Raktár utca mentén egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna határolja. A szomszédos utcákban
középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Veder utca-Raktár utca vonalon nagyfeszültségű földkábel található.
A terület gázellátása kisnyomáson történik. A Vihar utcában távfűtési gerincvezeték létesült. A terület távhővel
ellátott.
Környezeti kockázatról nincs adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Épített környezeti érték, valamint védelem nem található a területen. Nincs kiemelkedő természeti érték.
Vízbázisvédelmi hidrogeológiai B védőövezet. Transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-2

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület

Volt Zápor utcai Fűtőmű
III_20

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 17226/4

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Zápor utca - Kiscelli
utca - San Marco utca - Föld utca által határolt klasszikus
barnamezős terület.
A Zápor utcai fűtőmű a hetvenes évek nagy óbudai
panelépítésétől látta el fűtéssel és melegvízzel a környék épületeit.
A FŐTÁV innen biztosította a környék épületeinek fűtési és
használati melegvízellátásához szükséges hőt, azonban
a
környezeti terhelés olyan erősnek bizonyult, hogy a szolgáltató 2007ben leállította a Zápor utcai hőtermelést. A bontási munkálatokat
2012-ben kezdték, s napjainkban már csak egy sík, murvázott terep
található a volt ipari létesítmény helyén.

1. kép: Légifotó

2-4. kép: A terület

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

7886 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
7886 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

839 m²
0 m²

FŐVÁROSI
FŐVÁROSI
ÖNK.
TUL. G.
T.

Volt Zápor utcai Fűtőmű
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_20

GPS: 47.539735, 19.034868

MEGLÉVŐ
A terület a Bécsi út és Pacsirtamező utak által közrezárt, mindinkább
forgalomcsillapított lakóterület középső részén helyezkedik el. A közösségi
közlekedési ellátás a 300 m-es gyaloglási távolság figyelembe vételével
nem biztosított. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a
területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Föld utca és a San Marco utca mentén a területet ivóvíz főnyomóvezeték határolja. A szomszédos utcákban
egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat biztosítja.
A terület gázellátása kisnyomáson történik, továbbá távhővel ellátott.
Potenciálisan talajszennyezett terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Épített környezeti szempontból érték, valamint korlátozás nem található a területen. Nincs kiemelkedő természeti
érték. Vízbázisvédelmi hidrogeológiai B védőövezet. Nagyközépnyomású gázvezeték, 10 kV-os földkábel és
transzformátor üzemel, távhővezeték található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-2

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület

Árpád hídfő
III_21

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 17868, 17898

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Serfőző utca - Óbudai
utca - Tanuló utca - Árpád-híd által határolt alulhasznosított terület.
Az Óbudai Promenád folytatásaként 2015-ben elkészült a "Krúdy sétány" elnevezésű Kis Korona utca - Korona tér - Tanuló utca Óbuda utca - Mókus utca - Perc utca által határolt terület
környzetrendezési terve.
A két telekből álló terület az Árpád-híd budai hídfő déli oldalán
helyezkedik el. Mindkét telek beépítetlen, az egyik salakos
burkolattal fedett. A kerület központi területén, a karakteres óbudai
házak között elhelyezkedő értékes fejlesztési terület, a karakterhez
illeszkedő intézményi, kereskedelmi, szolgáltató, közösségi funkciójú
épület helyezhető el területén. A telkek jelenleg ideiglenes
parkolóterületként használt.

1-4. kép: A terület beépítetlen része

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

12848 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
4864 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
7984 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

1753 m²
1477 m²

Árpád hídfő
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_21

GPS: 47.539326, 19.043759

MEGLÉVŐ
A terület közvetlenül az Árpád híd budai hídfőjének déli oldalán terül el. A
kozösségi közlekedési ellátást a Budapest-Szentendre (Békásmegyer) hév és
az Árpád hídon közlekedő villamos mellett több autóbusz viszonylat
biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a
Szentendrei HÉV észak-déli regionális gyorsvasúttá történő átépítése
keretében a vonal a Pacsirtamező út alá kerül áthelyezésre.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezetéj a Serfőző utcában és a Lajos utca mentén található. A Mókus és a Lajos utca mentén a
területet egyesített főgyűjtőcsatorna határolja. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat
biztosítja. Gázellátás kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott. A tervezett távhő gerincvezeték
nyomvonala a Serfőző utca mentén ismert.
A területet gyakorlatilag csak gyepszintű vegetáció borítja. Az Árpád-híd lehajtója jelentős
gépjárműforgalommal érintett, ami kedvezőtlenül befolyásolja a környezet állapotát (zajterhelés,
légszennyezés).

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület egyes ingatlanjai műemlék, valamint műemléki környezeti védelem alatt állnak. Nincs kiemelkedő
természeti érték. Vízbázisvédelmi hidrogeológiai A védőövezet. Távhővezeték található. Csapadékvíz
gyűjtőcsatornák érintik.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-M

Mellékközpont területe

Volt Goldberger Gyár
III_22

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 17771/1, 17771/3, 17781, 17823, 17817, 17815/1

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Perc utca - Lajos utca Tímár uca - Pacsirtamező utca által határolt alulhasznosított
klasszikus barnamezős terület.
A területen található az egykori Goldberger gyár épületegyüttese.
Az egykori kékfestő üzem 1785-ben létesült, a vállalatot 1948-ban
Goldberger Textilművek és Kereskedelmi Rt. néven államosították,
majd 1949-ben nemzeti vállalattá alakult, a cég felszámolása 1997ben
fejeződött
be.
Az
értékes
épületállomány
azóta
amortizálódott,
a
terület
felaprózodott,
jelenleg
főként
kisvállalkozások hasznosítják a területrészeket.

2. kép: Irodaház

1. kép: Gazdasági épületek

3 - 4. kép: Épületek a Fényes Adolf utcában

A TERÜLET ADATAI

Kép készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
29612 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
29612 m²

VEGYES

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

21373 m²
14921 m²

Volt Goldberger Gyár
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_22

GPS: 47.535997, 19.041752

MEGLÉVŐ
A terület a Pacsirtamező út mellett és annak közelében helyezkedik el. A
terület keleti része számára elsősorban a Budapest - Szentendre
(Békásmegyer) HÉV vonal, a nyugati része számára a Pacsirtamező út
autóbusz közlekedése biztosítja az ellátást. A közlekedési rendszer tervezett
fejlesztései érintki a területeket, a Szentendrei HÉV vonal Észak-déli regionális
gyorsvasúttá fejlesztése keretében áthelyezésre kerül a Pacsirtamező út alá.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Perc utca, a Fényes Adolf utca és Lajos utca vonalán ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A határoló utcákban
egyesített rendszerű főgyűjtőcsatornák épültek ki. A villamosenergia-ellátást középfeszültségű kábelhálózat
biztosítja. A gázellátást a szomszédos utcákban kiépült közép- és nagyközépnyomású gázhálózat biztosítja. A
terület távhővel ellátott.
Az egykori gyártási tevékenység miatt nem zárható ki a talajszennyezettség lehetősége.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Egyes ingatlanok műemléki védelem, műemléki környezeti védelem alatt állnak. Ezen felül a területen
magassági korlátozás (II. párkánymagassági kategória) van érvényben.Vízbázisvédelmi hidrogeológiai A
védőövezet. Transzformátor, középnyomású gázvezeték üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Újlak belső
III_23

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 14696, 14695

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Bécsi út - Dereglye utca
- Lajos utca - Galagonya utca által határolt tömb használaton
kívüli telkei.
A Bécsi út keleti oldalán a volt lakóépületek mellett foglal helyet a
régi újlaki mozi helyén egy üres épület is. A mozi még az 50-es évek
előtt épült, de a 70-es évek végére zárt be, majd 1991-ben
lebontották. A mozi helyére a 90-es évek elején, az „Óbuda-Újlak
revitalizáció” keretében új épület került (tervezett mozi funkcióval
is), de még ma is vakolatlanul és üresen áll.

1. kép: Légifotó

2-3. kép: Üres épületek

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
2666 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
2666 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

1983 m²
0 m²

Újlak belső
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_23

GPS: 47.530919, 19.037406

MEGLÉVŐ

A területek a Bécsi úttal határosak. A közösségi közlekedési ellátást az
útvonalon közlekedő villamos és a közeli Lajos utca autóbusz közlekedése
biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztése nem érinti a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült a Bécsi út és a Bokor utca mentén.
A területet határoló utcák vonalán középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A terület gázellátása kisnyomáson
történik. A Bécsi út keleti oldalán fekvő területrész távhővel ellátott.
A Bécsi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A területet nem érintik természeti és épített környezeti korlátozások, valamint nincsenek védett értékek. Vízbázis
külső védőövezetén található.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-H

Kiemelt jelentőségű helyi központ területe

Lajos utca 71-89.
III_24

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 14641

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Lajos utca 71-89.
beépítetlen, alulhasznosított telke.
A Lajos utca mentén nagyvárosias lakóterületen elhelyezkedő üres
telek, amely városszerkezeti pozíciója által fejlesztési potenicállal
rendelkezik. A Lajos utca mentén kialakult zártsorú beépítésben
jellemzően irodák és lakóépületek, szolgáltató földszinti funkciók
kerültek kialakításra. A kerületi terveszközben meghatározottak
szerint a telken közintézményi épület, igazgatási épület, irodaház,
szálláshely, szolgáltató, vendéglátó, kiskereskedelmi épület, egyéb
közösségi szórakoztató épület, sportépítmény, kutatás, fejlesztés
épülete, lakóépület, parkolóház, mélygarázs helyezhető el.

2. kép: Légifotó

1. kép: Légifotó

3- 4. kép: Parkoló

A TERÜLET ADATAI

Kép készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
5036 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
5036 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

0 m²
0 m²

MAGÁN

Lajos utca 71-89.
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_24

GPS: 47.531467, 19.040439

MEGLÉVŐ
A terület a Lajos utca mellett helyezkedik el. A terület számára elsősorban
a Lajos utca autóbusz közlekedése, másodsorban a közeli Bécsi út villamos
közlekedése biztosítja az ellátást. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései
nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Lajos utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Nagyszombat utca és a Lajos utca vonalán egyesített
rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja.
Gázellátása kisnyomáson történik. A terület távhővel ellátott.
A Lajos utca forgalmi terhelése érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Épített környezet szempontjából magassági korlátozással (II. párkánymagassági kategória) érintett. Nincs
kiemelkedő természeti érték. Vízbázis külső védőövezete.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Ln-T

Nagyvárosias telepszerű lakóterület

Szépvölgyi úti buszmegálló
III_25

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 14771/3, 14770/1

A HELYSZÍN
Budapest III. kerület, Óbuda - Békásmegyer, Bécsi út - Szépvölgyi út Kecske köz - 14769/1 hrsz-ú telek által határolt alulhasznosított
terület.
A terület jelenleg „Kolosy tér” buszmegálló és busz fordulóként lát
el közösségi közlekedési funkciót. A fővárosi rendezési eszköz a
területre két szintes területfelhasználási egységet ír elő. A terület
beépíthető, azonban előírja az épület földszintjén kötelezően
megtartandó közösségi közlekedési funkciót. A területen a kiemelt
jelentőségű helyi központ területfelhasználási egység funkciói
telepíthetők. A kerületi terveszköz szerint ennek megfelelően a
területen közintézmény, igazgatási, iroda-, szálláshely, szolgáltató,
vendéglátó,
egyéb
közösségi
szórakoztató
épület,
sportépítmények, kutatás, fejlesztés épülete helyezhető el.

1. kép: Légifotó

2- 3. kép: Szépvölgyi úton
lévő alulhasznosított terület

A TERÜLET ADATAI

4. kép: Kecske köz

Kép készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK

5531 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
818 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:
4713 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

487 m²
0 m²

Szépvölgyi úti buszmegálló
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

III_25

GPS: 47.527902, 19.036858

MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Szépvölgyi út mellett helyezkedik el. A
terület számára a Budapest - Szentendre (Békásmegyer) HÉV vonal, a Lajos
utcai autóbusz közlekedés és a Bécsi úti villamos biztosítja az ellátást. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései érintik a területet, a Szentendrei
HÉV vonal Észak-déli regionális gyorsvasúttá fejlesztése keretében
áthelyezésre kerül a Lajos utca alá.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Számos ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki a Szépvölgyi út mentén. A
terület villamosenergia-ellátását középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. Gázellátása kisnyomáson történik.
A Szépvölgyi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Természeti és környezeti érték vagy védettség nem található a területen. 10 kV-os földkábel található. Ivóvíz
elosztóvezeték és egyesített rendszerű gyűjtőcsatornák érintik.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete ÓbudaBékásmegyer Építési Szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-H

Kiemelt jelentőségű helyi központ területe

Lk-2

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület
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Szerémi út - Mezőkövesd út - Hunyadi János út Kondorosi út tömb
XI_01

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 43590/3, 43610/5, 43613, 43612, 43587/14, 43624, 43623/4, 43626/4, 43626/3,
43611/2, 43587/15, 43623/5, 43623/6, 43569/4, 43569/5

A HELYSZÍN
Budapest XI. kerülete, Tudásközpontok, Szerémi út - Kondorosi út Árasztó út - 43614/1 hrsz.-ú közterület - Hunyadi János út Mezőkövesd út által határolt klasszikus barnamezős terület.
Az Újbuda déli részén, a Duna közvetlen szomszédságában
található alulhasznosított terület. Jelentős része beépített,
ugyanakkor az adottságaiból származó fejlesztési potenciálja
kihasználatlan. Jellemzően raktárak, gazdálkodó szervezetek
telephelyei találhatók a területen.

1. kép: Alulhasznosított terület
1. kép: Légifotó

2. kép: Használaton kívüli épület
2. kép: Az épületek

3. kép: Alulhasznosított épület

4. kép: Beépítetlen terület

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

261808,17 m²
15 db

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
247499 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
14310 m²

VEGYES

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

84409 m²
0 m²

Szerémi út - Mezőkövesd út - Hunyadi János út Kondorosi út tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_01

GPS: 47.446620, 19.045307

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A Szerémi út és a Hunyadi János út ad kapcsolatot a 6-os út irányába és
észak Buda felé, a Rákóczi hídon át Pest felé. Kötöttpályás közösségi
közlekedési kapcsolata a területnek nincs. A közösségi közlekedési ellátást
az autóbusz-vonalak biztosítják. A közlekedési rendszer tervezett
fejlesztései közül a térséget a Galvani utca és a IX. kerület, Kén utca
közötti közúti átkötés, valamint a Körvasút menti körút déli szakasza érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Kondorosi út és a Hunyadi János út mentén található. A szomszédos utcákban
egyesített rendszerű csatornahálózat létesült. A Hunyadi János utca 12. szám alatt található az Albertfalvai
Szennyvízátemelő telep. A Hunyadi János úton nagyfeszültségű, a Szerémi úton középfeszültségű
kábelhálózat létesült. A gázellátás nagyközépnyomáson történik.
Az érintett tömbökben hosszan tartó ipari, illetve raktározó tevékenység folyt, így többféle talajszennyezés
feltételezhető, bár korábban egy helyen sikeres kármentesítés történt. Alsó küszöbértékű veszélyes üzemek is
jelen vannak a területen. Hunyadi János út zajterhelése jelentős.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A területen gáznyomásszabályzó és 10/0,4kV-os transzformátor üzemel, egy részét egyesített rendszerű
főgyűjtőcsatorna keresztezi. Részben kizárja az új lakófunkciót környezeti terhelés alapján, III.
párkánymagassági kategória, illetve magasház kijelölésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor
utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület
Vi-2 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
Vt-M Mellékközpont területe

Kelenföldi pályaudvar
XI_02

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 2810/19, 756/24, 2818/20, 2818/23, 2818/11, 2854/32, 2857, 2856, 2858, 2859, 2862/3, 2863/28, 2868/1, 2862/1, 2877/1, 2876/1, 2864/1,
2863/1, 2847/4, 2875/1, 2846/4, 2863/2, 2860/4, 2869/1, 2879/4, 2846/7, 2870/1, 2845/3, 2871/1, 2883/1, 2878/1, 2872/1, 2874/1, 2865/4,
2863/5, 2863/18, 2863/19, 2860/3, 2818/16, 2863/29, 2863/3, 870, 737/2, 2853, 2852, 2851, 2850, 2849, 2848, 2847/3, 2865/5, 2860/1, 3281,
3280/7, 3280/5, 3280/4, 2813/7, 3275/2, 2813/15, 2813/6, 2810/11, 2813/13, 2810/10, 2813/4, 2810/9, 3274/3, 2796/2, 2802/4, 2802/1, 2802/3,
2804, 2802/2, 2802/5, 2802/6, 2810/14, 2810/15, 2810/5, 2813/5, 2810/17, 2810/18, 2813/11, 2810/7, 2810/8

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

1.kép: Üres épület

3. kép: Használaton kívüli
telkek, üres épületek

A TERÜLET ADATAI

2. kép: Vágányok

4. kép: Állomás épülete

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
446977 m²
83 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

FŐVÁROSI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
134552 m²

KERÜLETI
ÖNK.

HASZNÁLATON KÍVÜL:
130795 m²

MAGÁN

KÖZTERÜLET:
16569 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

VEGYES
33504 m²
0 m²

Kelenföldi pályaudvar
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_02

GPS: 47.463470, 19.022338

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A terület a Kelenföldi pályaudvar, a nyugati oldalon az Őrmező, illetve keleti
oldalon az Etele tér térsége. Az őrmezei oldalon M1-M7 autópálya bevezető
szakasza ad közúti kapcsolatot. Az Etele téri oldalon az Etele út, illetve a
Somogyi út, mint II. rendű főutak adnak közvetlen kapcsolatot. A közösségi
kötöttpályás kapcsolatot a 4-es metró és a Bartók Béla úti villamos ad. A
Kelenföldi pályaudvar a vasúti átszállást biztosítja. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései közül a területet a Somogyi út továbbvezetése és
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonal
kiépítése érinti.

MEGLÉVŐ

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A pályaudvar közelében a Budaörsi út-Péterhegyi út, illetve a Somogyi út mentén létesült ivóvíz főnyomóvezeték.
A környéken egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A villamosenergia-ellátása középfeszültségű
kábelhálózatról történik és kisnyomású gázhálózattal ellátott területhez tartozik. A szomszédos területek
távhőellátása megoldott, a vizsgált terület távhőszolgáltatásba bevonható.
A pályaudvar üzemi és az M1-M7 közös bevezető szakaszának zajterhelése érinti a területet. A potenciálisan
talajszennyezett területek közé tartozik, fém-, szénhidrogén-származék és antropogén eredetű szennyezés
valószínűsíthető a területen.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
III. párkánymagassági kategória. Műemléki környezet területe. Részben magasház elhelyezésére kijelölt terület
(65m). Gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának védelmi zónája érinti. Ivóvíz elosztóvezetékek és több egyesített
rendszerű főgyűjtő- és gyűjtőcsatorna; 10 kV-os földkábel, transzformátor, távhővezeték található;
nagyközépnyomású gázvezeték üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld
vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Közl Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület
Vt-M Mellékközpont területe

Volt BKV gépfelújító üzem és
környéke
XI_03

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 43903/3, 43572/2, 43569/17, 43569/18, 43903/4

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út - Mezőkövesd út - Harmonika
utca - Kitérő út által határolt területen elhelyezedő klasszikus
barnamezős terület.
Az egykori gépfelújító épületeibe kereskedelem és szolgáltatás
költözött, a vele szomszédos sportpályák területe felhagyott, üresen
áll. A volt BKV gépfelújító üzem újrahasznosítását a kerület is
támogatja, városfejlesztési stratégiájában akcióterületként jelöli
meg.

1. kép: Üres terület

3. kép: Alulhasznosított
épületek

2. kép: Épület

4. kép: Egykori üzem

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
54064 m²
5 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
15009 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
39055 m²
KÖZTERÜLET:
m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

4201 m²
0 m²

Volt BKV gépfelújító üzem és
környéke
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_03

GPS: 47.439872, 19.037226

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főút besorolású Fehérvári út mentén fekszik, amely kapcsolatot
ad észak felé Újbuda centrumával, délre a Nagytétényi út, vagy a 6. sz. főút
vonalával. A Körvasút menti körút déli szakaszának kiépítése tovább
segítené a terület közúti megközelíthetőségét. A Fehérvári úton több
villamosjárat közlekedik, emellett az autóbusz viszonylatok megállói tovább
segítik a terület kiszolgálását. A Körvasút menti körúton, az Albertfalvai hídon
át villamos viszonylat segítené a térség közösségi közlekedését.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Fehérvári úton létesült. Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna a Mezőkövesd utcában
épült ki. A területen nagy- és középfeszültségű hálózat üzemel. A Fehérvári úton nagyközépnyomású gázvezeték
létesült. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott.
Potenciálisan talajszennyezett. A Fehérvári út terhelése érzékelhető.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Magassági szabályozás: III. párkánymagassági kategória. Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület
legmagasabb pontja 65,0 m. Nyilvántartott régészeti lelőhely. A gépfelújító üzem megmaradt épületei helyi
védelem alatt állnak. 220 kV-os, 120 kV-os távvezetékek és 10 kV-os földkábel, valamint 10/0,4 kV transzformátor
üzemel. Egy telket egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna keresztez.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca
- Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ által
határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-M

Mellékközpont területe

Finomvegyszer Szövetkezet
környéke
XI_04

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 3798/1, 3823/6, 3798/3, 3798/4, 3806, 3810, 3822/27, 3809/11, 3809/9, 3816/2, 3809/16,
3816/1, 3812

A HELYSZÍN
A Fehérvári út - Kondorosi út - Szerémi út - Galvani út által határolt
terület
A terület jellemzően ipari telephelyeknek ad otthont, melyek
között néhány utcában lakófunkció is előfordul. Az ipari funkciót a
Fehérvári út és a Kondorosi út mentén városias lakóterületek
határolják, a terület déli peremén húzódó Keserű-ér a Dunába
torkollik.

1-2. kép: Alulhasznosított terület

3-4. kép: Épületek

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
158105 m²
13 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
131307 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
9525 m²

#HIÁNYZIK

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

64873 m²
0 m²

Finomvegyszer Szövetkezet
környéke
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_04

GPS: 47.453349, 19.043009

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Szerémi út, a Galvani utca a Fehérvári út (főutak), valamint a
Kondorosi út (gyűjtőút) határolja. A közösségi közlekedési ellátást a
Fehérvári úton közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat
biztosítja. A tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet a Galvani
utcán tervezett villamos vonal és településszerkezeti jelentőségű
kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Fehérvári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték határolja, a csatornahálózat egyesített rendszerű. A területen
középfeszültségű
kábelhálózat
található. A terület nagyközépnyomású
gázhálózattal
ellátott,
távhőszolgáltatásba bevonható.
A terület túlnyomó része potenciálisan talajszennyezett, egy területen kármentesítési eljárás keretében
tényfeltárás zajlik. Egy területen korábban sikeres kármentesítés történt. A Szerémi út és a Fehérvári út
zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Nyilvántartott régészeti lelőhely területe. Részben magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület
legmagasabb pontja 45,0 m. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír. A területen
nagyközépnyomású gázvezeték, 10 kV-os földkábel és transzformátor, távhővezeték üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor
utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Csurgói u. - Rácz László u. Albert u. tömb
XI_05

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 3059, 3060, 3063, 3066, 3067, 3068, 3053/1, 3053/19, 3053/20, 3054, 3055, 3056, 3057,
3058, 3065

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Csurgói utca - Rácz László utca - Albert
utca által határolt tömben elhelyezkedő klasszikus barnamezős
terület.
A vizsgált terület a kelenföldi lakóterületbe ékelődő, csendes
lakóutcákkal határolt ipari és szolgáltató terület. Több
gépjárműszervíz, valamint raktárak működnek a területen.

1-2. kép: Épületek

3-4. kép: Épületek

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
18752 m²
15 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
18752 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

8944 m²
0 m²

MAGÁN

Csurgói u. - Rácz László u. Albert u. tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_05

GPS: 47.454058, 19.036122

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Fehérvári út, az Andor utca és a Tétényi út irányából kiszolgáló
utakon közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton
közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték az Albert utca és a Kondorosi út mentén létesült. Az Albert utcában és a Rácz László
utcában egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A területen középfeszültségű kábelhálózat létesült. A
vizsgált terület a távhőszolgáltatásba bevonható.
Nincs környezeti kockázatról adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír. A területen 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel.
Nyilvántartott régészeti lelőhely területe.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor
utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-1

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

Salesianer mosoda környéke
XI_06

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 3835/2, 3835/3, 3838/2, 3852/4, 3869/9, 3872/1

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a a Fehérvári út - Barázda út - Szerémi út Hengermalom út által határolt területen elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
Lakótömbökkel keveredő üzemi, raktározási, kereskedelmi és
iroda területek helyezkednek el a vizsgált tömbben.

1-2. kép: Épületek

3.-4 kép: Épületek

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
96203 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
96203 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

40424 m²
0 m²

MAGÁN

Salesianer mosoda környéke
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_06

GPS: 47.460182, 19.045576

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Szerémi út, a Hengermalom utca, a Fehérvári út (főutak),
valamint a Barázda utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A
közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton és a Hengermalom úton
közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A
tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Víziközmű ellátása kiépített. Az ivóvíz főnyomóvezeték a Fehérvári úton és a Hengermalom úton van. A
Hengermalom út vonalán egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A villamosenergia-ellátást
középfeszültségű kábelhálózat szolgáltatja. A terület kisnyomású gázhálózattal ellátott. A Sopron út-Sztregova
utca vonalán távfűtési gerincvezeték található.
A Fehérvári út és a Szerémi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Részben magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m. Nyilvántartott
régészeti lelőhely. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel nem bír. Ivóvíz elosztóvezeték és egyesített rendszerű
gyűjtőcsatorna érinti. A területen középnyomású gáznyomásszabályzó, magas- és mélyvezetésű
távhővezeték, transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

TSZT KIVONAT:

Barázda u. - Alíz u. tömb
XI_07

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 3990/3, 3993/32

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Szerémi út - Hengermalom út - Budafoki
út - Galvani utca által határolt tömbben elhelyezkedő
barnamezős területek.
Használaton kívüli és alulhasznosított területek, telephelyek a
szerkezetileg jelentős Szerémi út mentén helyezkednek el. A
funkcióváltás a Budafoki út mentén már tapasztalható a telkek
környezetében, kereskedelmi és újépítésű lakó- valamint
irodaépületek jellemzik.

1. kép: Beépítetlen telek

2. kép: Használaton kívüli
épület

3. kép: Légifotó

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
16198 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
16198 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

3251 m²
0 m²

Barázda u. - Alíz u. tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_07

GPS: 47.456550, 19.048573

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület az I. rendű főút besorolású Szerémi út irányából közelíthető meg.
A közösségi közlekedési ellátást a Szerémi út - Etele út vonalon közlekedő
villamos, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A tervezett
közlekedési fejlesztések közül a területet a Galvani utcán tervezett
villamos vonal és településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra
építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víziközmű ellátása kiépített. A Budafoki út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Budafoki úton és a
Kondorosi úton létesült egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna. Energiaközművek elérhetőek. Távfűtési
gerincvezeték a Szerémi úton és a Barázda utcában épült ki.
Szerémi út zajterhelése érinti a területet. Déli rész potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
III. párkánymagassági kategória. Lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján. Magasház elhelyezésére
kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem
bír. A területen mélyvezetésű távhővezeték üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

TSZT KIVONAT:

Szerémi út - Galvani út - Budafoki út Kondorosi út tömb
XI_08

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 3995/4, 3995/5, 3995/19, 3995/1, 3995/3, 3993/22, 3993/3, 3995/14, 3995/12, 3995/15,
3995/20, 3995/21, 3995/22, 3995/23

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Szerémi út - Galvani út - Budafoki út Kondorosi út által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
A barokk lőportár valamivel 1780 előtt épült, az albertfalvai síkon.
Az épület eredeti funkciója 1945-ben szűnt meg. Később köréje
települt az Épületelemgyár (Beton-és Vasbetonipari Művek), az
épületet és főként a tetőszerkezetét rendbe hozták, közvetlen
környezetében tereprendezés is történt. A Szerémi út - Kondorosi út Budafoki út - Galvani út által határolt tömb értékes, jelenleg
használaton kívüli jelentős változással, funkcióváltással érintett
terület a dél-budai Duna-parti térségben.

1-2. kép: Beépítetlen terület

3. kép: Beépítetlen terület

4. kép: Lőporraktár

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
164082 m²
14 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
17145 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
146936 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

5857 m²
525 m²

Szerémi út - Galvani út - Budafoki út Kondorosi út tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_08

GPS: 47.452494, 19.048469

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Budafoki út, a Galvani utca, a Szerémi út (főutak) és a Kondorosi
út (gyűjtőút) irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást az
autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A tervezett közlekedési fejlesztések közül a
területet a Galvani utcán tervezett villamos vonal és településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víziközmű ellátás kiépített. A Budafoki út és a Kondorosi út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. Az Andor
utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna van. A Budafoki úton nagyfeszültségű távvezeték, a Szerémi út
vonalán nagynyomású, a szomszédos utcákban nagyközépnyomású gázvezetékek épültek ki.
A gyárterületen talajszennyezés feltételezhető. A Szerémi út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Magasház elhelyezésére kijelölt terület (45,0 m). Nyugati részén mérsékelten értékes zöldfelület. A területen
gáznyomásszabályzó, 10 kV-os földkábel és transzformátor üzemel, egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna érinti. A
3995/5 hrsz.-ú telken az egykori lőportár épülete műemléki védelem alatt áll.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor
utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Keserű-ér torkolat - Hengermalom
közötti Duna part
XI_09

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 4008/2, 4008/1, 4005/2, 4005/1, 4004/5, 4004/4, 4054/3, 4054/4, 4055, 4012, 4011/3,
4011/4, 4004/7, 4004/8, 4010

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Budafoki út - Hengermalom út - Duna part
által határolt klasszikus barnamezős terület.
A dél-budai part menti területek a Keserű-ér torkolatától a
Lágymányosi-öbölig a város történeti iparterületeihez tartoznak. Itt
nyitotta meg kapuit egykor Röck István Gépgyára, a Lágymányosi
Kábelgyár és a máig működő Budai Hengermalom is. Az ipari
emlékeken túl a terület városképi jelentősége okán is igen értékes.
A területet érinti egy jövőbeli jelentős városszerkezeti pest-budai
kapcsolat, a tervezett Galvani úti Duna-híd.
A Budai hengermalom és irodaépület fővárosi helyi védelem alatt
áll.

1-2. kép: Épületek

3-4. kép: Épületek

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK

218728 m²
15 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
190614 m²

VEGYES

HASZNÁLATON KÍVÜL:
28114 m²

FŐVÁROSI
TUL. GAZD.
TÁRSASÁG

KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

69540 m²
3817 m²

Keserű-ér torkolat - Hengermalom
közötti Duna part
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_09

GPS: 47.457790, 19.054187

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Budafoki út (főút) valamint a Hengermalom út (kiszolgáló út)
irányából közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást az autóbuszvonalhálózat biztosítja. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a
területet a Galvani utca és a IX. kerület, Kén utca közötti közúti átkötés, a
Galvani utcán tervezett villamos vonal és településszerkezeti jelentőségű
kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víziközmű ellátás kiépített. Ivóvíz főnyomóvezeték a Budafoki út mentén épült ki. A vizsgált területen található a
Kelenföldi szivattyútelep. A Budafoki út vonalán nagyfeszültségű földkábel, illetve nagyközépnyomású
gázhálózat létesült. Távhővezeték, 10 kV-os földkábel, transzformátor, nagyközépnyomású gáznyomásszabályzó
üzemel.
A terület potenciálisan talajszennyezett. A Budafoki út zajszennyezése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel – a Duna parti értékes faállomány kivételével – a terület nem bír. Ökológiai
hálózattal és Natura2000 területtel (Duna) határos. Kelenföldi szivattyútelep, egyesített rendszerű főgyűjtő-,
gyűjtő- és csapadékcsatornák találhatóak. Kis részét a nagyvízi meder érinti. Egyes változással érintett, III.
párkánymagassági kategória. Magasház elhelyezésére kijelölt terület (45,0 m).

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor u. Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról,
a 16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út - Andor u. Solt u. - Kondorosi út - Sáfrány u. - vasútvonal - kerület határ által határolt
terület kerületi építési szabályzatáról.
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület
K-Sz Szennyvízkezelés területe

TSZT KIVONAT:

Egykori Goldberger Textilművek
tömb
XI_10

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 4031/15, 4025/8, 4025/5, 4025/4, 4025/2, 4025/9, 4025/10, 4031/8

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Szerémi út - Hauszmann Alajos utca Budafoki út - Hengermalom út által határolt tömbben
elhelyezkedő klasszikus barnamezős terület.
A gyártelep tömbje jelenleg is sűrűn beépített terület, melyen
kisebb üzemek, telephelyek működnek, de legfőképp
kereskedelem és szolgáltatás váltotta fel az egykori ipari funkciót.
Az átalakított csarnoképületben irodaház és szabadidőközpont
működik. A terület alapvetően átjárhatatlan, a telephelyek közé
néhol lakóépületek is ékelődnek.

1. kép: Épületek

3. kép: Utcakép

4. kép: Archív kép a gyárról

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
122752 m²
8 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
111561 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
11191 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

60925 m²
0 m²

MAGÁN

Egykori Goldberger Textilművek
tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_10

GPS: 47.463604, 19.051412

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Szerémi út, a Hengermalom út, a Budafoki út (főutak) és a
Hauszmann utca (kiszolgálóút) irányából közelíthető meg. A közösségi
közlekedési ellátást a Szerémi út - Etele út vonalon közlekedő villamos,
valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A tervezett közlekedési
fejlesztések közül a területet településszerkezeti jelentőségű kerékpáros
infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víziközmű ellátás kiépített. A Budafoki út és Hengermalom út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték és szennyvíz
főgyűjtőcsatorna található. A területet nagyfeszültségű vezeték- és középfeszültségű kábelhálózat határolja. A
terület nagyközépnyomással ellátott. A terület távhőszolgáltatásba bevonható.
A terület nagyrészén potenciális talajszennyezés áll fenn, bár egy telken korábban sikeres kármentesítés
zajlott. A Szerémi út és a Budafoki út zajterhelése érinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Új lakófunkció
kizárása környezeti terhelés alapján. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír. Ivóvíz
elosztóvezeték érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

TSZT KIVONAT:

Budafoki út - Dombóvári út
(Nádorkert) tömb
XI_11

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 4042/180, 4042/147, 4042/168, 4042/115, 4042/114, 4042/136, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/134, 4042/109,
4042/70, 4042/126, 4042/144, 4042/145, 4042/173, 4042/141, 4042/179, 4042/178, 4042/169, 4042/170, 4042/171, 4042/172,
4042/174, 4042/175, 4042/176, 4042/177

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Budafoki út - Dombovári út - Duna part Hengermalom út által határolt terület.
Egykori FKFV sporttelep és homoktároló, illetve telephely területe,
melyen parkoló található. A Nádor-kert a 18. században híres volt a
benne rendezett mulatságokról, értékes földjén kultúrnövényeket
termesztettek. Telke idővel beépült, majd azt követően ismét
használatonkívülivé vált.
Napjainkban lakó és intézményi jellegű fejlesztés indult meg a
területen, aminek köszönhetően a telekcsoprot mérete évről-évre
csökken.

1. kép: Légifotó

2-3. kép: A terület

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
106976 m²
27 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
9448 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
120988 m²
KÖZTERÜLET:
11775 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

2355 m²
0 m²

Budafoki út - Dombóvári út
(Nádorkert) tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_11

GPS: 47.466917, 19.057210

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózati besorolású Dombóvári út és Budafoki út irányából
közelíthető meg. A közösségi közlekedési ellátást a Rákóczi-híd-Szerémi út
vonalon közlekedő villamos, és az autóbusz-hálózat biztosítja. A tervezett
közlekedési fejlesztések közül a területet a fonódó villamoshálózat III. üteme
(Szent Gellért tér-Infopark-Budafoki út villamos) és településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A víziközmű ellátás kiépített. A Budafoki út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték és egyesített rendszerű
főgyűjtőcsatorna halad. A Budafoki út mentén középfeszültségű kábelhálózat, illetve nagyközépnyomású
gázhálózat épült ki.
A Budafoki út és a Rákóczi híd hídfője és térsége jelent zajterhelést. Délen kis rész alsó küszöbértékű veszélyes
üzem külső zónájával érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület: III. párkánymagassági kategória. Magasház
elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m. Keleten a Dunával határos, mely az
ökológiai hálózat része. Egy ingatlant egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna érint, egy ingatlant pedig ivóvíz
elosztóvezeték keresztez. A területen üzemel a Kelenföldi alállomás. Távhővezeték, 120 és 10 kV-os földkábel,
transzformátor üzemel. A faállomány jelentős része megőrzésre érdemes.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
30/2016. (XII.19.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl és
környezete kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt

területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Vasúti töltés - Prielle Kornélia u. közötti terület
XI_12

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 3903/6, 3909, 3913, 3936, 3903/7, 3934, 3935, 3940/5

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, a Fehérvári út - Dombóvári út - Szerémi út Prielle Kornélia utca által határolt tömbben elhelyezkedő
klasszikus barnamezős terület.
Az egykori Kismotor- és Gépgyár területe volt, ma több cég
telephelyeként szolgál. Irodák, raktárak, kisüzemek, laboratórium
működnek itt, a Dombóvári út mentén lakóházak is találhatók.

1. kép: Beépítetlen terület

2. kép: Épületek

3-4. kép: Épületek

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
38610 m²
8 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

VEGYES

ALULHASZNOSÍTOTT:
38610 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

18478 m²
0 m²

Vasúti töltés - Prielle Kornélia u. közötti terület
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_12

GPS: 47.469237, 19.047305

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Szerémi út, a Fehérvári út (főutak), valamint a Dombóvári út és
a Prielle Kornélia utca (kiszolgálóutak) irányából közelíthető meg. A
közösségi közlekedési ellátást a Fehérvári úton és a Szerémi úton
közlekedő villamosok, valamint az autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A
tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet az elővárosi vasúthálózat
fejlesztése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Fehérvári út és Dombóvári út mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A szennyvíz- és csapadék elvezetése
egyesített rendszerben történik. A területet középfeszültségű kábelhálózat és nagyfeszültségű földkábel érinti.
Közép- és nagyközépnyomású gázhálózat létesült. A terület távfűtéssel ellátott.
A Fehérvári út mentén zajterhelés áll fenn.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Keresztdongás műhelycsarnok. Magassági korlátozással érintett terület: III. párkánymagassági kategória.
Részben magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m. Zöldfelületi,
illetve természeti értékkel a terület nem bír. Nagyfeszültségű földkábel és transzformátor található. Ivóvíz
elosztóvezeték érinti. Gyorsvasúti vonal térszín alatti szakaszának védelmizónája érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Hunyadi János út - Fibula u.
közötti Duna part
XI_13

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 43573/4, 43576/2, 43576/5, 43576/6, 43576/13

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Duna utca - Hunyadi János út - Panel utca
- Árasztó út általl határolt területen elhelyezkedő barnamezős
terület.
Felhagyott házgyár, részben elbontva, később irodaházként
működött a központi épület. A terület déli részén buszgarázs,
parkoló üzemel. Az értékes kerülethatáron lévő, közvetlen Dunaparti terület nagy része üres, felhagyott. A terület körbejárható, a
Duna-parton kerékpárút húzódik. A Savoya Park a közvetlen
közelében található.

1. kép: A volt házgyár

3. kép: A volt házgyár

A TERÜLET ADATAI

2. kép: Alulhasznosított terület

3. kép: Beépítetlen terület

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
117947 m²
5 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
89350 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
28597 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

29349 m²
0 m²

Hunyadi János út - Fibula u.
közötti Duna part
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_13

GPS: 47.432617, 19.043624

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A terület a Hunyadi János út (főút) mentén fekszik, amely a 6. sz. főút
bevezető szakasza. Északra húzódna a Körvasúti körút déli szakasza, amely
tovább segítené a terület közúti közlekedési kiszolgálását. A Savoya park
területén található villamos végállomás jelenti a kötöttpályás közösségi
közlekedését a Deák Ferenc tér, vagy a Széll Kálmán tér felé. Autóbusz
járatok a Hunyadi János út mentén közlekednek, Savoya park
végállomással. A tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra építiése érinti.

MEGLÉVŐ

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Hunyadi János út - Feltáró út mentén ivóvíz főnyomóvezeték létesült. A Savoya Park, OBI áruház és a 6-os út
mellett szennyvízátemelő telep található. A villamosenergia-ellátást 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat
szolgálja. Az Árasztó utca mentén nagyközépnyomású gázvezeték létesült.
A Hunyadi János út forgalmi terhelése éri a területet. A terület potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Toronyház
megengedett magassága 45, illetve 65 m. Részben az új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján.
Keleten a Dunával határos (ökológiai hálózat). Ivóvíz főnyomóvezeték, gáznyomásszabályzó, transzformátor
és 10 kV-os földkábel jelent közműkorlátozást. Nagyvízi meder érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
16/2018 (VI.6.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor
utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vt-M

Mellékközpont területe

Etele út - Tétényi út - Bikás park
tömbje
XI_14

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 3475/52, 3475/53, 3475/57

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerülete, Bikás park mellett az Etele út - Tétényi út Vahot utca által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
A Kelenföldi Városközpontot Zilahy István tervezte, 1965 és 1966
között épült meg. Az itt található Tétényi úti Bevásárlóközpontot
1979-ben adták át, ekkor nyílt meg az ebben az épületben levő
Olimpia mozi is, ezt azonban az 1990-es évek végén bezárták.
Szintén 1979-ben nyílt meg az épületben a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár tagkönyvtára valamint a Budapesti Művelődési Központ
is. A komplexum annak átadása óta nem volt felújítva. Élelmiszer
áruház, piac és gyorsétterem mellett a tagkönyvtár üzemel
benne.

1-2. kép: Bevásárlóközpont

3. kép: Bevásárló központ

A TERÜLET ADATAI

4. kép: Piac

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
14568 m²
3 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
14568 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

FŐVÁROSI
ÖNK.

6815 m²
0 m²

Etele út - Tétényi út - Bikás park
tömbje
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_14

GPS: 47.464298, 19.032369

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Tétényi út, az Etele út (főutak) és a Vahot utca (kiszolgáló út)
irányából közelíthető meg. A közösségi kötöttpályás kapcsolatot a 4-es
metró és az Etele úton közlekedő villamos viszonylat ad. A közlekedési
rendszer tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz főnyomóvezeték a Tétényi út és a Vahot utca mentén létesült. A Bártfai utcában és a Tétényi úton
található egyesített főgyűjtőcsatorna az Etele út mentén haladó főgyűjtőre csatlakozik. A villamosenergiaellátást szolgáló középfeszültségű kábelhálózat a szomszédos utcákban kiépült. A gázellátás kisnyomáson
történik. A területen távfűtési hálózat épült ki.
A területet a Tétényi út és az Etele út forgalmi zaja terheli.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Zöldfelületi, illetve természeti értékkel a terület nem bír. Távhővezeték és 10 kV-os földkábel, transzformátor
üzemel. Egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Szent Gellért templom - Kelenföldi
út - vasút közötti tömb
XI_15

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 3361, 3362, 3363, 3366/9, 3366/11, 3366/27, 3366/28

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Kelenföldi út - Szent Gellért templom vasút - Thallóczy Lajos utca által határolt tömbben elhelyezkedő
területek.
A kelenföldi Szent Gellért templom és urnatemető valamint a
vasúti területek közötti telkek jelenleg használaton kívüliek,
elbontott épületek nyomai láthatók még. Az érintett tömb
peremén zártsorúan épült lakóházak állnak, melyek között szintén
találni üres illetve alulhasznosított telket.

1-2. kép: Alulhasznosított telkek

3-4. kép: Használaton kívüli telkek

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
13479 m²
7 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

VEGYES

ALULHASZNOSÍTOTT:
3630 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
9849 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

MAGÁN

1263 m²
0 m²

Szent Gellért templom - Kelenföldi
út - vasút közötti tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_15

GPS: 47.468866, 19.022763

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Bartók Béla úthoz csatlakozó Kelenföldi útról (kiszolgálóút), és a
Thallóczy Lajos utcáról érhető el. A Thallóczy Lajos utca érintett szakasza
nem közterület. A közösségi közlekedési ellátást a Bartók Béla úton
közlekedő villamosok biztosítják. A közlekedési rendszer tervezett
fejlesztései a területet nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bartók Béla út vonalán ivóvíz főnyomóvezeték és egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A Kelenföldi
út és Bartók Béla út mentén középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A vizsgált rész kisnyomással ellátott terület.
A terület a távhőszolgáltatásba bevonható.
A vasút zaja terheli a területet, egyéb környezeti terhelésről nincs információ.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Jelentős zöldfelület található a területen. Távhővezeték üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Egykori VSZM
XI_16

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 3830/4

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út – Barázda út – Szerémi út –
Galvani út által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
A teljes gyártelepen korábban az 1883-ban alapított társaság, a
Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft. működött. Ma már a VSZM
Kft. mellett több cégnek is otthont ad a Fehérvári út – Barázda út –
Szerémi út – Galvani út által határolt tömb.

1-2. kép: Épületek

3-4. kép: Utcakép

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
74371 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
74371 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

29925 m²
0 m²

MAGÁN

Egykori VSZM
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_16

GPS: 47.456612, 19.043161

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Fehérvári út, a Galvani utca, a Szerémi út (főutak), valamint a
Barázda utca (kiszolgálóút) irányából érhető el. A közösségi közlekedési
ellátást a Fehérvári úton közlekedő villamosok, valamint az autóbuszvonalhálózat biztosítja. A tervezett közlekedési fejlesztések közül a területet
a Galvani utcán tervezett villamos vonal és településszerkezeti jelentőségű
kerékpáros infrastruktúra építése érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közművekkel ellátott. A Fehérvári úton ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Fehérvári úton és az Andor
utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatornák találhatóak.
A hosszabb távú ipari múlt okán a területen feltételezhető talajszennyezés.
A területet a Fehérvári út, a Galvani út és a Szerémi út forgalmi terhelése éri.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Toronyház
megengedett magassága 45 m. Jelentős zöldfelület található a területen. Távhővezeték és transzformátor
üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Budaörsi úti virágpiac
XI_17

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 1091/1, 1092/5, 1092/6, 1092/7, 1092/15

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Budaörsi út - M1-M7 autópálya Örsöddűlő út által határolt tömbben elhelyezkedő terület.
Virágpiac és parkolója, valamint gokart pálya található itt, a
Budaörsi útról jól megközelíthető területen. A csarnok előnyös
földrajzi fekvése, jó megközelíthetősége, a kényelmes parkolási
lehetőség miatt közkedvelt beszerzési pont, piacterület. A 4-es
metró tervezett meghosszabbítása kapcsán felmerült a virágpiac
is, mint lehetséges madárhegyi végállomás.

2. kép: A piac

1. kép: Légifotó

3-4. kép: Drón felvétel

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
69104 m²
5 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
69104 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

5880 m²
0 m²

Budaörsi úti virágpiac
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_17

GPS: 47.461079, 18.992307

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület az M1-M7 autópálya bevezető szakaszának Egér úti
csomópontja mellett fekszik, közúton a Budaörsi útról (főút) érhető el. A
közösségi közlekedési ellátást az autóbusz vonalhálózat biztosítja. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül a területet az M4 metró
nyugati meghosszabbítása, valamint 2500 férőhelyes P+R parkoló
kialakítása érinti.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Budaörsi úton ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Budaörsi út és Lépés utca sarkán átemelő létesült, amire
többek között a Budaörsi úton található szennyvízcsatorna köt rá. A Budaörsi út vonalán középfeszültségű
kábel halad. A FŐGÁZ nagyközépnyomású vezetéke a Budaörsi út mentén épült meg.
Az M1-M7 autópályák bevezető szakaszának és a Budaörsi útnak forgalmi terhelése éri.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, jellemzően új beépítésű terület: III. párkánymagassági kategória. Zöldfelületi, illetve
természeti értékkel a terület nem bír. Nagyközépnyomású gázvezeték üzemel. Északi része átlagosnál jobb
minőségű termőföld.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
25/2018. (VII.3.) XI.ÖK rendelet a Budapest XI. kerület, Budaörsi út –
Kőérberki út – Repülőtéri út – Budaörs határa által határolt terület kerületi
építési szabályzatáról.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Közl Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

Egykori BHG
XI_18

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 3895/3

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Fehérvári út - Prielle Konália utca - Sopron
út - Hauszmann Alajos utca által határolt tömbben elhelyezkedő
klasszikus barnamezős terület.
A Fehérvári úti gyártelep jelentős épületállománnyal bír.
Közvetlen környezete vegyes városias terület nagyvárosi
telepszerű lakótelepekkel és kisvárosi karakterű tömbökkel
egyaránt. A gyár elődje az 1874-ben megnyitott Egger
Bernát–féle budapesti távirdaszerelő- és javító műhely, a magyar
hiradástechnikai ipar bölcsője. 1949-ben lett a gyár neve
"Beloiannisz Hiradástechnikai Gyár". A vállalat 2000 környékén
zárta be kapuit. A termelő üzem épületeibe korábban loft
lakások
kialakítását
tervezték,
az
irodaépületek
ismét
haszsnálatban vannak.

1-2. kép: Épületek

3-4. kép: Épületek
Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
18773 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
18773 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

14243 m²
0 m²

MAGÁN

Egykori BHG
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_18

GPS: 47.467845, 19.045280

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főút besorolású Fehérvári út mentén fekszik, amely kapcsolatot
ad észak felé Újbuda centrumával, délre a Nagytétényi út, vagy a 6. sz.
főút vonalával. A Fehérvári úton közlekedő villamos viszonylatok
összeköttetést teremtenek Buda északi része és Pest, valamint a Újbuda és
Budafok között a nagyobb közösségi közlekedési csomópontok
érintésével. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a területet nem
érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A terület közművekkel ellátott. A Fehérvári úton ivóvíz főnyomóvezeték épült ki. A Fehérvári úton és a Bártfai
utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatornák találhatóak.
A Fehérvári út zajterhelése értinti a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Környezeti érték
nincs. 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, FerencvárosKelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-1

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület

Előpatak u. - Hormonna u. Harasztos út tömb
XI_19

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET
HRSZ: 2629/1

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Brassói út - Harasztos út - Homonna utca Előpatak utca által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
Felhagyott telephely (volt ELGI járműtelepe) a Sas-hegy lábánál,
kertvárosias lakóterületbe ékelődve helyezkedik el. A Budaörsi
útról jól megközelíthető.

1-2. kép: Alulhasznosított területek

3-4. kép: Épületek

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
17619 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
17619 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

4197 m²
0 m²

VEGYES

Előpatak u. - Hormonna u. Harasztos út tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_19

GPS: 47.474903, 19.019842

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Budaörsi út irányából, a Dayka Gábor utcához csatlakozó
kiszolgáló utakon érhető el. A közösségi közlekedési ellátása nem
megoldott, a legközelebbi autóbusz-megállótól való gyaloglási távolság
meghaladja a 300 métert. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései a
területet nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Budaörsi úton ivóvíz főnyomóvezeték, a terület környezetében elosztóvezetékek találhatóak. A Brassó út Harasztos út nyomvonalon egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A terület gázellátása kisnyomáson
történik. A terület villamosenergia-ellátása 10 kV-os középfeszültségű hálózatról történik.
Nincs környezeti kockázat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Néhány értékes faegyed található a területen. Transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
34/2003./X.21./ XI. ÖK. rendelet Budapest
Városrendezési és Építési Szabályzatáról

XI.

kerület

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Kerületi

Vasvári Pál laktanya tömb
XI_20

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 261/1, 262/3, 262/4, 263/1, 264/1, 265/1, 266/1, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1,
279/3, 279/4, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1, 291/1, 295/10, 306/3, 1215/2, 1217/1, 370/5

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Puskapor utca - Susulyka utca - Budaörsiárok által határolt tömbben elhelyezkedő klasszikus barnamezős
terület.
A budaörsi repülőtér melletti egykori Vasvári Pál laktanya
területén
telephely,
lerakat
működik,
egyes
épületeit
munkásszállóvá alakították át. A jó adottságú ám alulhasznosított
területet délről a Hosszúréti-patak és a Kamaraerdő határolja, a
patak mentén az elmúlt évtizedekben lakóterületi fejlesztések
történtek.

2. kép: Bejárat

1. kép: Légifotó

2. kép: Légifotó
3. kép: Épületek

4. kép: Zöldfelület

Képek készítése: 2021.09.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
141548 m²
33 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
141548 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT SZINTTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

25654 m²
0 m²

Vasvári Pál laktanya tömb
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_20

GPS: 47.445000, 18.981964

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a Repülőtéri út-Kőérberki út, és a Kamaraerdei út irányából
érhető el, azonban az érintett telkek jelentős részének nincs közterületi
kapcsolata. A térség közösségi közlekedési ellátását a 41-es villamos, és az
autóbusz-vonalhálózat biztosítja. A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal a
terület érdemi kiszolgálásában nem vesz részt. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései a területet nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Kőérberki út - Repülőtéri út sarkánál található ivóvíz főnyomóvezeték. Szennyvízelvezető hálózat nincs
kiépítve. A terület gázellátása nagyközépnyomáson történik. A Kőérberki út - Repülőtéri út vonalán
középfeszültségű kábelhálózat épült ki. A Repülőtéri úton nagyközépnyomású gázvezeték határolja a
területet.
A korábbi honvédelmi tevékenységből adódóan potenciálisan talajszennyezett terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Jelentősebb
zöldfelületek tagolják a területet. 10 kV-os földkábel és transzformátor található. Nagyközépnyomású
gázvezeték és gáznyomásszabályzó üzemel. Ivóvíz elosztóvezetékek érintik.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
34/2003./X.21./ XI. ÖK. rendelet Budapest
Városrendezési és Építési Szabályzatáról

XI.

kerület

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Kerületi

Volt Volánbusz garázs környéke
XI_21

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

HRSZ: 2913, 2905/1, 3120, 3257/8, 3257/9, 3257/10, 3257/11, 3257/13

A HELYSZÍN
Budapest, XI. kerület, a Hadak útja – Pajkos utca – Andor utca és
Than Károly utca által határolt területen elhelyezkedő klasszikus
barnamezős terület.
Kelenföld városrész nyugati határán lévő területre jellemző, hogy
a vasút zavaró közelsége folytán a lakófunkciót telephelyek,
üzemek, irodák váltják fel. A volt Volán buszgarázs a Hadak útja
– Pajkos utca – Andor utca és Than Károly utca által határolt
területen található számos további alulhasznosított illetve üresen
álló épülettel, nem messze a kelenföldi városközponttól és a
pályaudvartól.

2. kép: Alulhasznosított épület

1. kép: Légifotó

3. kép: Épületek

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.09.
TULAJDONVISZONYOK
94080 m²
9 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
94080 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
KÖZTERÜLET:

BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐLVÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

2 m²

100%

m²
26925 m²
0 m²

Volt Volánbusz garázs környéke
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XI_21

GPS: 47.459001, 19.027450

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület közúti megközelíthetőségét főként a
utcához kapcsolódó kiszolgálóutak biztosítják.
ellátottságot az autóbusz-vonalhálózat jelenti.
fejlesztések közül a területet településszerkezeti
infrastruktúra építése érinti.

főúti besorolású Andor
A közösségi közlekedési
A tervezett közlekedési
jelentőségű kerékpáros

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Hadak útján ivóvíz főnyomóvezetékek, az Hadak útja - Bikszádi utca nyomvonalon pedig egyesített
rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A Hadak útja - Pajkos utca mentén nagyközépfeszültségű gázvezeték
épült ki. Távhőszolgáltatásba történő bevonása lehetséges.
Az Andor utca forgalmi terhelése éri a területet. Két telken feltárt talajszennyezettség található, egyiken
kármentesítési beavatkozás van folyamatban. Egy telken fenn áll a talajszennyezettség lehetősége, ott
kármentesítési monitoring zajlik.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Változással érintett, magassági szabályozást igénylő terület: III. párkánymagassági kategória. Részben új
lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján. Zöldfelületi, illetve természeti értékkel nem bír a terület. 120
kV-os földkábel és transzformátor üzemel, távhővezeték található. Ivóvíz főnyomóvezetékek és egyesített
rendszerű főgyűjtőcsatornák érintik.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A 2913 Hrsz. telekre a 11/2017. (V.03) XI. ÖK. rendelet a Budapest XI.
kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület
kerületi építési szabályzatáról vonatkozik, míg a többi érintett telekre a
16/2018. (VI.6.) ÖK. rendelet a Budapest XI. kerület, Galvani út - Andor
utca - Solt utca - Kondorosi út - Sáfrány utca - vasútvonal - kerület határ
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról vonatkozik.
A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-1
Vi-2

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület
Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

TSZT KIVONAT:

Szilassy út 6.
XII_01

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 10513

A HELYSZÍN
Budapest, XII. kerület, Szilassy út 6. (Janka út 5-9.)
A Szilassy út és Janka út között, a Zugligeti Iskolától nyugati
irányban elhelyezkedő volt kórház ingatlana jelenleg használaton
kívüli. Az ingatlanon, szabadon álló elrendezéssel az 1900-as évek
elejétől épült felépítmények találhatók. Az ingatlan funkciója
korábban tüdőszanatórium volt, illetve tüdőelmeosztály funkcióval
is működött. 2009 év folyamán megszűnt itt a tevékenység.

1. kép: Utcakép

3. kép: Épület

2. kép: Épület

4. kép: Épület

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
7460 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
7460 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

1035 m²
0 m²

MAGÁN

Szilassy út 6.
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

XII_01

GPS: 47.512040, 18.969856
MEGLÉVŐ

A területnek a Szilassy út mentén nincsen kiépített közvetlen közterületi
kapcsolata, a közvetlen úthálózati kapcsolatát a Janka út biztosítja. A
terület közösségi közlekedési kapcsolatát autóbusz viszonylat jelenti a Széll
Kálmán tér-Széna tér felé. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem
érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Szilassy úton 10 kV-os földkábel üzemel. A Janka úton ivóvíz elosztóvezeték, gravitációs egyesített rendszerű
gyűjtőcsatorna és növelt kisnyomású gázvezeték üzemel.
Csúszásveszélyes terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Helyi (kerületi) elővédelmi jegyzékben (Tkr) szereplő épület. A területtől északra és délre országos jelentőségű
természeti terület fekszik. Karsztos terület. A területet ivóvíz elosztóvezeték és egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna
érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2020.(XI.30.)önkormányzati rendelete az Észak-Hegyvidék
kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lke-3

Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterület

Bürök telephely
XII_02

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 8664/14

A HELYSZÍN
Budapest, XII. kerület, Bürök utca 77-78.
A Farkasréti temető szomszédságában található terület, jelenleg
főként telephelyként szolgál. Csarnoképület, raktárak, bezárt
borkereskedés és autómosó található itt. A jelenlegi funkció és a
kialakítás a környezethez nem illő, zavaró hatású.

1. kép: Épületek

3. kép: Bejárat

2. kép: Épület

4. kép: Bejárat

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
8034 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
8034 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

1774 m²
0 m²

KERÜLETI
ÖNK.

Bürök telephely
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

XII_02

GPS: 47.486631, 18.999378
MEGLÉVŐ

A telek közvetlen úthálózati kapcsolatát a Bürök utca biztosítja, amely
kapcsolatot teremt a főúthálózatba tartozó Németvölgyi úttal. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Ivóvíz elosztóvezeték a Bürök utcában található. 10 kV-os földkábelhálózat a Fodor utcában üzemel. A Bürök
utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.
Nincs környezeti kockázatról adat.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Karsztos terület. Nyugati része nyílt karsztos terület. A területet egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-2

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület
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Hunyadi laktanya
XXII_01

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz: 224968, 224969/2, 224969/3, 224970, 232045/3

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerülete, 224972 hrsz.-ú iparivasút telke - Duna
folyam - 232045/4 hrsz.-ú telek - Háros-Duna által határolt klasszikus
barnamezős terület.
A volt Hunyadi laktanya a 6. sz. főút környezetében, közvetlenül a
Duna partján található. A terület nagyrésze jelenleg több cég
telephelyeként szolgál, a laktanya épület állományának egy részét
irodaépületként használják, de a területen találhatóak meglévő
rossz állagú, nagyrészt bontandó építmények is. Fejlesztési
lehetősége elsősorban a Duna-part rekreációs célú hasznosítása,
turizmus, szabadidő- és sport fejlesztések a természetvédelmi terület
természeti értékeinek és az értékes épületállomány megőrzése
mellett.

1 - 2. kép: Épület

3 - 4. kép: A terület

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
222955 m²
5 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
99322 m²

VEGYES

HASZNÁLATON KÍVÜL:
123633 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETTALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

25774 m²
0 m²

Hunyadi laktanya
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_01

GPS: 47.406332, 19.032945

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A közúti kapcsolatot a terület közelében lévő 6-os számú főút biztosítja, de
nem közvezlenül: a terület kiszolgálóútról közelíthető meg. Közösségi
közlekedési kapcsolata a területnek nincsen. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Az ivóvízellátás részben biztosított. A terület szennyvízelvezetése nem megoldott. A villamosenergia-ellátást 10 kVos középfeszültségű kábelhálózat biztosítja. A Fonó utcában nagyközépnyomású gázvezeték található.
A korábbi honvédségi tevékenység következtében a terület potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A déli területe Natura 2000 és kis részben az országos ökológiai hálózat tagja. Nagyvízi meder érinti, hullámtérben
található. Szennyvíz nyomócsőpár keresztezi a terület egy részét. 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 19/2018. (X.15.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Budatétény és Nagytétény Duna
menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Kv

Komplex vízparti terület

Furnér művek
XXII_02

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 232016/2, 232016/1, 232017, 232016/3, 224993/1, 224993/3, 224998,
224993/2

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerülete, Busa utca - Háros utca - Hárosi-Duna és a 6os főforgalmi út - Fonó utca - Háros utca által határolt klasszikus
barnamezős terület.
A Furnér művek Budatétényben a 6-os főforgalmi út mentén a
Duna menti zónában található. A területen országos védelem alatt
álló középkori Csút falu és templomának romjai, valamint a kerületi
helyi védettségű víztorony áll. A telek adottságai révén jelentős
fejlesztési potenciállal rendelkező terület. A meglévő gazdasági
funkciók környezetbarát fejlesztésére, vagy új gazdasági funkciók
telepítésére egyaránt mód van a Duna adottságainak és
közelségének figyelembevételével. A területen használatban lévő
épületállomány egy része fejleszthető, bővíthető.

1 - 2. kép: Háros utca felől

3. kép: Meglévő gazdasági funkciók

4. kép: Háros utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI
TULAJDONVISZONYOK
235100 m²
8 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
216068 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
19032 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

32083 m²
37 m²

Furnér művek
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_02

GPS: 47.407453, 19.029896

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület határos a 6-os számú főúttal, de közvetlenül egy kiszolgálóútról
közelíthető meg. A közösségi közlekedési kapcsolatot autóbusz biztosítja, a
vasúti megállók 400-500 m gyaloglási távolságra helyezkednek el. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései közül kerékpáros nyomvonal érinti
a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
Vízelosztó hálózat a terület északi és részben a déli határoló utcákban található. A szennyvízelvezetése részben
megoldott. Az energiaközművek kiépültek.
A korábbi használat következtében a terület potenciálisan talajszennyezett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A telekcsoportot a nagyvízi meder érinti és hullámtérben található. Műemléki védettségű részészeti terület és egy
helyi védett épület, található a területen. Délkeleten határos az ökológiai hálózattal és egy kiváló termőhelyi
adottságú erdővel. Ivóvíz elosztóvezeték, szennyvíz nyomócsőpár és csapadékvíz főgyűjtőcsatorna érinti. 10 kVos földkábel és transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT:
A területre hatályos településrendezési eszköz a 19/2018. (X.15.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Budatétény és Nagytétény Duna
menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
K-Kv

Komplex vízparti terület

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Észak-Bányalég
XXII_03

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 233028/5

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerületének nyugati részén a Bányalég utcától
északra található klasszikus barnamezős terület.
A Nagytétény városrészben a 20. század közepétől fejlődött és
honosodott meg a kerület egyik legmeghatározóbb ipari
tevékenysége, a vegyipar. A városrész egykori ipari központját a
Chinoin gyár és azokhoz kapcsolódó üzemek jelentették. Mára a
gazdasági tevékenység súlypontja áthelyeződött a korszerű
Harbor parkba. Továbbra is jelen van a gazdasági
területfelhasználás, a régi gyárterület keleti oldalán már
megindult a fejlődés is: a Brenntag Kft. korszerű vegyipari
telephelye révén.

1 - 4. kép: Épületállomány a Bányalég utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
321831 m²
1 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
321831 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

22096 m²
0 m²

MAGÁN

Észak-Bányalég
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_03

GPS: 47.391697, 18.966362

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
Az M6 autópálya közelében lévő terület kiszolgáló út mellett terül el.
Közösségi kiszolgálását autóbusz vonal biztosítja. A közlekedési rendszer
tervezett fejlesztései nem érintik.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bányalég utcában ivóvíz és ipari víz főnyomóvezeték létesült. A területen víztorony található. A Bányalég utcai
útkanyarban szennyvízátemelő található. A terület villamosenergia-ellátása 20 kV-os középfeszültségű hálózatról
történik. A Bányalég utcában nagyközépnyomású gázhálózat épült ki.
A felhagyott funkciók folytán a területen talajszennyezés feltételezhető, jelenleg kármentesítési eljárás keretében
tényfeltárás zajlik. A területen és szomszédságában is felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek működnek. Hidrogeológiai "B" védőterület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Kiemelkedő természeti érték nincs. Vízbázis hidrogeológiai B védőövezet.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

(Gip) Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület

Dél-Bányalég
XXII_04

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 238032/24, 238032/14, 238032/22, 233128/17, 238032/12, 233128/3, 233128/16, 238032/10, 233128/5, 233128/15, 233128/6, 233128/7, 233128/18, 233128/14, 233128/13, 233127/1,
233128/12, 233126/1, 233128/22, 233123/12, 233123/11, 233122/3, 233123/7, 233118/1, 233117/4, 233117/8, 233117/9, 233117/6, 233114/3, 233117/7, 233109/1, 233114/4, 233114/6, 233114/13,
233108/6, 233108/8, 233108/9, 233099/4, 233099/3, 233099/1, 233099/8, 233099/16, 233096/32, 233096/30, 233097/5, 233099/17, 233096/10, 233094/2, 233096/11, 233096/12, 233091/3,
233096/14, 233096/2, 233094/5, 233096/17, 233090/2, 233088/2, 233087/2, 233086/2, 233121/1, 233120/1, 233119/1, 233099/7, 233099/5, 233107/3, 233106/1, 233105/1, 233104/1, 233103/1,
233102/1, 233101/1, 233091/5, 233091/7

Hrsz.: 238032/24, 238032/14, 238032/22, 233128/17, 238032/12, 233128/3, 233128/16, 238032/10, 233128/5, 233128/15, 233128/6, 233128/7, 233128/18, 233128/14, 233128/13, 233127/1, 233128/12, 233126/1, 233128/22,
233123/12, 233123/11, 233122/3, 233123/7, 233118/1, 233117/4, 233117/8, 233117/9, 233117/6, 233114/3, 233117/7, 233109/1, 233114/4, 233114/6, 233114/13, 233108/6, 233108/8, 233108/9, 233099/4, 233099/3, 233099/1,
233099/8, 233099/16, 233096/32, 233096/30, 233097/5, 233099/17, 233096/10, 233094/2, 233096/11, 233096/12, 233091/3, 233096/14, 233096/2, 233094/5, 233096/17, 233090/2, 233088/2, 233087/2, 233086/2, 233128/20,
233121/1, 233120/1, 233119/1, 233114/10, 233099/7, 233099/5, 233107/3, 233106/1, 233105/1, 233104/1, 233103/1, 233102/1, 233101/1, 233096/24, 233095/3, 233091/5, 233096/19, 233091/7

A HELYSZÍN

Budapest XXII. kerületének nyugati részén a Bányalég utcától
délre található klasszikus barnamezős terület.
A Nagytétény városrészben a 20. század közepétől fejlődött és
honosodott meg a kerület egyik legmeghatározóbb ipari
tevékenysége, a vegyipar. A városrész egykori ipari központját a
Chinoin gyár és azokhoz kapcsolódó üzemek jelentették. Mára a
gazdasági tevékenység súlypontja áthelyeződött a korszerű
Harbor parkba. A súlypont változás következtében a területen
lévő egykori üzemek helyén különböző kisebb gazdasági
tevékenységeket végző cégek jelentek meg. A telekcsoport
jelentős területén még nem ment végbe a fejlődés. A terület
egyik erősségét adja a telekcsoport déli határát jelentő M6
autópálya.

1. kép: A terület a Bányalég út felől

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
290340 m²
73 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

KERÜLETI
ÖNK.

ALULHASZNOSÍTOTT:
171503 m²

MAGÁN

HASZNÁLATON KÍVÜL:
118324 m²
KÖZTERÜLET:
513 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGYAR
ÁLLAM

36170 m²
0 m²

Dél-Bányalég
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_04

GPS: 47.390571, 18.967104

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
Az M6 autópálya közelében lévő terület kiszolgáló út mellett terül el, a
telkek egy része csak magánútról, vagy másik telken keresztül érhető el.
Közösségi kiszolgálását autóbusz vonal biztosítja, a vasúti megálló több mint
500 m-re helyezkedik el. A közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem
érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Bányalég utcában ivóvíz és ipari víz főnyomóvezeték létesült. Az utcában víztorony található. A területen
szennyvízátemelő található. A terület villamosenergia-ellátása 20 kV-os középfeszültségen történik. A Bányalég
utcában nagyközépnyomású gázhálózat épült ki.
A funkciók folytán talajszennyezés feltételezhető a területen. A területet belső, középső és külső értékű
veszélyzóna is érinti. A nyugati rész ivóvízbázis hidrológiai "B" védőterület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Nincs kiemelkedő természeti érték. Szennyvízátemelő, nagyközépnyomású gázvezeték, gáznyomásszabályzó, 20
kV-os légvezeték, 10 kV-os földkábel, transzformátor üzemel. Vízbázis hidrogeológiai B védőövezet érinti. Egyes
telekeket ivóvíz elosztóvezeték, ivóvízvezeték épülettől való távolsága és elválasztott rendszerű szennyvíz
gyűjtőcsatorna érint.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Duna Spirit
XXII_05

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 232321, 232317, 232319/4

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerületében a 6-os számú főút - Ánizs utca Dunapart u. (Duna folyam) közötti területen elhelyezkedő négy
telekből álló klasszikus barnamezős terület.
A XXII. kerület legnagyobb kiterjedésű fejleszthető területe a
Duna Spirit. 2008 nyarán került aláírásra a nagytétényi Duna-part
rehabilitációjáról szóló dokumentum. A korábbi tervekben iroda
és lakás fejlesztésekkel számoltak. A terület fejlesztéséhez
elengedhetetlen a 20. század közepén kommunális hulladéklerakóként használt terület rekultivációja, valamint a Duna-part
árvízvédelmének biztosítása.

1 - 4. kép: Látkép

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
334155 m²
3 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
0 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
334155 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGÁN

0 m²
0 m²

Duna Spirit
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_05

GPS: 47.392003, 18.993774

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a 6-os számú főút mellett terül el. A kötöttpályás közösségi
közlekedését a Budapest - Székesfehérvár vasútvonal szolgálja a
Kastélypark megállóval. Közúti közösségi közlekedéssel (300 m-es gyaloglási
távolság figyelembe vételével) ellátatlan a terület. A közlekedési rendszer
tervezett fejleztései közül kerékpáros nyomvonal érinti a területet.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A területet északi oldalán határoló vasúthálózattal párhuzamosan ipari víz főnyomóvezeték létesült. A Váza
utcában szennyvíz és csapadékvíz átemelő található. Energiaközművekkel ellátható.
A terület szomszédos az ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetével. Hullámtérben található, nagyvízi meder
érinti. 120 kV-os és 20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete, 10 kV-os földkábel, 30 m feletti mikrohullámú
magassági korlátozás található. Szennyvíz nyomóvezetékpár és csapadékvíz gyűjtőcsatorna érinti.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület szomszédos az ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetével. Hullámtérben található, nagyvízi meder
érinti. 120 kV-os és 20 kV-os légvezeték és biztonsági övezete, 10 kV-os földkábel, 30 m feletti magassági
korlátozás található. Szennyvíz nyomóvezetékpár és csapadékvíz gyűjtőcsatorna érinti.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 19/2018. (X.15.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Budatétény és Nagytétény Duna
menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lk-2

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület

Pannonplast
XXII_06

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 231324, 231319, 231320/2, 231325, 231310/7, 231310/4, 231310/8, 231310/9,
231310/6

A HELYSZÍN

Budapest XXII. kerületében az M0-ás autópálya - Nagytétényi út
között elhelyezkedő kilenc telekből álló klasszikus barnamezős
terület.
A területen 1922-től kezdődően elsősorban ipari tevékenység
folyt: Gumigyár, Hungária Műanyag Feldolgozó Vállalat, később
Pannonplast néven. A volt gyártelepen jelenleg több bérelhető
raktár és iroda található. A nagy múltra visszatekintő műanyag
gyártás helyén ma kisebb üzemek működnek, főként
építkezéssel kapcsolatos tevékenységet végeznek. A terület
keleti szomszédságában kereskedelmi áruház működik.

1 - 4. kép: A terület és környezete

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
60093 m²
9 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
53776 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
6318 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

16690 m²
0 m²

MAGÁN

Pannonplast
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_06

GPS: 47.398395, 19.000938

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Nagytétényi út mellett terül el. A közösségi
közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok biztosítják, a vasúti
megállók több mint 500 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

A Nagytétényi úton ivóvíz elosztóhálózat és elválasztott rendszerű szennyvízcsatornahálózat létesült. A
Nagytétényi út - Rudnyánszky utca sarkán szennyvízátemelő található. A terület villamosenergia-ellátása 10 kVos középfeszültségű hálózatról történik. A terület gázellátása növelt kisnyomáson történik.
Az ipari jellegű területeken talajszennyezés feltételezhető. A Nagytétényi út, az M0 autópálya és vasút forgalmi
terhelése éri a területet.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Közlekedésből származó korlátozás, a főút, valamint a vasúti védőtávolsági terület ráfed a telekcsoportra. Nincs
kiemelkedő természeti érték. Nagyközépnyomású gázvezeték, 10 kV-os földkábel, transzformátor üzemel. 30 m
feletti mag.korl. érintett. Egyes telkeket ivóvíz elosztóvezeték és elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna
érint.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület
Ln-T Nagyvárosias telepszerű lakóterület

Borhegy
XXII_07

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 224898/7, 224915/1, 224915/3, 224920, 224912, 224919, 224913, 224918,
224921, 224917, 224915/4, 224914

A HELYSZÍN

Budapest XXII. kerületében, a Nagytétényi út mentén
helyezkedik el a Borhegy fejlesztésre alkalmas területe.
A telekcsoport a kerület egyik legfrekventáltabb területén
helyezkedik el, amely több szempontból is különleges. A
területfelhasználás szempontjából több funkcióval is találkozunk:
lakófunkció, iroda, kereskedelmi és szolgáltató funkció, de
telephely és raktár is található a területen. A történelmi fejlődés
szempontjából a Borhegy főként a szőlőtermelés valamint az
ehhez kapcsolodó pincészetek fellegvárának számított a
kerületben.
A
termelés
és
a
gazdasági
funkciók
visszaszorulásával, főként turisztikai szempontból vált fontossá a
terület. Többféle védelemmel is érintett a telekcsoport: Látkép
védelem, fővárosi és kerületi épület állomány védelme.

1 - 4. kép: A terület és környezete a Nagytétényi út felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI

TULAJDONVISZONYOK
22054 m²
12 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA
ALULHASZNOSÍTOTT:
22054 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
0 m²
KÖZTERÜLET:

100%

0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

3658 m²
393 m²

MAGÁN

Borhegy
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_07

GPS: 47.418480, 19.041692

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Nagytétényi út mellett terül el. A közösségi
közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok biztosítják, a vasúti
megállók több mint 500 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Mária Terézia utca, a Nagytétényi út és a Tóth József utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték található. A Sörház
utcában egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna épült ki. A terület villamosenergia-ellátása középfeszültségű
hálózatról történik. A Mária Terézia utca és a Sörház utca mentén középfeszültségű kábelhálózat létesült. A
terület gázellátása növelt kisnyomású gázhálózatról történik.
A Nagytétényi út és a vasút forgalmi terhelése éri a területet. A terület karsztos terület és a nyugati része
alápincézett terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Műemléki épület és helyi védett épület található a területen. Nagyközépnyomású és növelt kisnyomású
gázvezeték érinti, gáznyomásszabályzó és transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Lke-1 Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület
Vi-2 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Alsó Sas utca környezete
XXII_08

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 223827, 223828, 223829, 223830, 223836/2, 223836/3, 223835, 223839, 223840,
223841

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerülete, Kossuth Lajos utca - Tóth József utca - Alsó Sas
utca - Dietzl lépcső által határolt területen elhelyezkedő fejlesztésre
alkalmas 10 telekből álló terület.
A kevesebb mint 2 hektáros telekcsoport elsősorban intézményi
fejlesztés lehetséges területe. A területen borgazdasági központ,
borbarlang, valamint vegyes – lakó funkciójú beépítés található.
Működő funkciók még az intézményi, üzemi, raktározási. Foghíjas
jelleggel, bontott illetve alulhasznosított telephelyek adottak a terület
fejlesztéséhez.

1. kép: A terület a Kossuth Lajos utca felől

A TERÜLET ADATAI

Képek készítése: 2021.08.
TULAJDONVISZONYOK
15277 m²
10 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
9314 m²
HASZNÁLATON KÍVÜL:
5963 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

3431 m²
512 m²

Alsó Sas utca környezete
EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_08

GPS: 47.423491, 19.040235

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó egyirányú Kossuth Lajos utca mellett terül
el. A közösségi közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok
biztosítják. A terület egyes részeitől a villamos végállomása és a vasúti
megálló több mint 500 m-es gyaloglási távolságra helyezkednek el. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztése érinti a területet, a Mária Terézia út
kétirányúsításával a Kossuth Lajos utca elvesziti főútvonali szerepkörét.

TERVEZETT (TSZT)

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Mária Terézia utca mentén ivóvíz főnyomóvezeték, illetve egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna létesült. A
Mária Terézia utcában, a Budafok vasútállomás mellett szennyvízátemelő található. A terület villamosenergiaellátása megoldott. A Mária Terézia utca, a Kossuth Lajos utca és a Tóth József utca mentén középfeszültségű
kábelhálózat épült ki. A terület gázellátása kisnyomású gázhálózatról történik.
A terület alápincézett és karsztos terület.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Helyi védett épület található a területen. A területen érvényben lévő korlátozások a karsztból, valamint az
alábányászottságból fakadnak. Nincs kiemelkedő természeti érték. 10 kV-os földkábel és transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

Gyármező
XXII_09

ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 224974/1, 224974/2, 224974/4, 224974/5, 224975, 224976

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerülete, Gyár utca - 224977, 224967/3, 224972 hrsz.-ú
telkek - Fonó utca által határolt klasszikus barnamezős terület.
A közel 14 hektáros gazdasági terület a 6. számú főút és a Duna
között található. A területet délről és keletről jelenleg is használt
vasúti vágányok, míg északkeletről a jelenleg is működő
élesztőgyár határolja. A területen számos gazdasági telephely
található, ám a terület mégis alulhasznosítottnak mondható. Az
épületállományban találhatóak használaton kívüli épületek,
melyek műszaki állapota folyamatosan romlik.

1 - 3. kép: A terület a Gyár utca
felől

4. kép: A terület a Fonó
utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI
TULAJDONVISZONYOK
137074 m²
6 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

MAGÁN

ALULHASZNOSÍTOTT:
110641 m²

ALAPÍTVÁNY

HASZNÁLATON KÍVÜL:
26433 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

KERÜLETI
ÖNK.

53228 m²
0 m²

Gyármező
ÉTV. SZERINTI "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

XXII_09

GPS: 47.409349, 19.034722

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A területet kiszolgálóúton lehet megközelíteni, amely az I. rendű úthálózati
szerepű 6-os számú főúthoz csatlakozik. Közösségi közlekedési kapcsolata a
területnek nincsen. A közlekedési rendszer tervezett fejlsztései nem érintik a
területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Gyár utcában ivóvíz főnyomóvezetékek és elválasztott rendszerű szennyvíz főgyűjtőcsatorna található. A
térség 10 kV-os földkábeles hálózatról ellátott, a területen 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel. Gázellátás
nagyközépnyomásról történik.
Korábban sikeres kármentesítés történt a területen, de nem zárható ki a további talajszennyezettség lehetősége.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A terület hullámtérben található. A területen 10/0,4 kV-os transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 19/2018. (X.15.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Budatétény és Nagytétény Duna
menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület

Nagytétényi út 221-229.
XXII_10

EGYYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

Hrsz.: 231783, 231784

A HELYSZÍN
Budapest XXII. kerület Nagytétényi út, Vegyszer utca, 6-os út és
Váza utca által határolt - 231783, 231784 hrsz.-ú tekeket érintőegyéb "klasszikus" barnamezős terület.
A Nagytétényi városrészben elhelyezkedő vizsgálati területen
egykor jellemző üzemi tevékenység mára megszűnt, így a tömb
keleti része használton kívüli. A tömb nyugati oldalán továbbra is a
műtrágyatermelés, mint gazdasági területhasználat a jellemző. A
tömböt lakóterületek veszik körül, illetve déli oldalról a Duna Spirit
barnamezős terület határolja. A 30-as vasútvonal a tömb mellett
halad el.

1. kép: A terület a Vegyszer
utca felől

2. kép: A terület a Nagytétényi út
felől

3-4. kép: A terület a Váza utca felől

Képek készítése: 2021.08.

A TERÜLET ADATAI
TULAJDONVISZONYOK
32768 m²
2 db

TELEKCSOPORT TERÜLETE
TELKEK SZÁMA

#HIÁNYZIK

ALULHASZNOSÍTOTT:
21546 m²

#HIÁNYZIK

HASZNÁLATON KÍVÜL:
11222 m²
KÖZTERÜLET:
0 m²
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET
EBBŐL VÉDETT

MAGÁN

7339 m²
0 m²

Nagytétényi út 221-229.
XXII_10

EGYÉB "KLASSZIKUS" BARNAMEZŐS TERÜLET

GPS: 47.233747, 18.593722

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
MEGLÉVŐ
A terület a főúthálózatba tartozó Nagytétényi út mellett terül el. A közösségi
közlekedést a Nagytétényi úton közlekedő autóbuszok biztosítják, amit a
Budapest - Székesfehérvár vasútvonal Kastélypark megállója egészít ki. A
közlekedési rendszer tervezett fejlesztései nem érintik a területet.

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉS KÖZMŰ ADOTTSÁGOK
A Nagytétényi út - Vegyszer utca nyomvonalon ipari víz főnyomóvezeték található. A víziközművek biztosítottak.
A terület elválasztott rendszerben csatornázott. A térség 20 kV-os hálózatról ellátott, a területen 20/0,4 kV-os
transzformátor üzemel. Gázellátás nagyközépnyomásról történik.
A terület egésze alsó küszöbértékű, valamint küszöbérték alatti veszélyes üzemmel érintett. Befejezett és
folyamatban levő kármentesítési eljárással is érintett.

ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Egy telket kismértékben elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna érint. A területen 20/0,4 kV-os
transzformátor üzemel.

KIALAKÍTHATÓ FUNKCIÓK KÖRE

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TSZT KIVONAT
A területre hatályos településrendezési eszköz a 10/2018. (V.03.) számú
Önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Építési Szabályzat.

A telekcsoportot a hatályos TSZT a következő beépítésre szánt
területfelhasználási egységekbe sorolja:
Vi-2

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

