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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. TÖRTÉNETI KITEKINTÉS 
A Gellért-hegy nevét Szent Gellért püspök után kapta, aki 1046-ban vértanúhalált halt a hegyen. A XI. és XII. 

század között a püspök emlékére kápolna állt itt, de a török uralom idején a kápolna helyén palánkvár épült. A 

hegy déli és nyugati lankáin szőlők, gyümölcsösök voltak, a hegy búcsúknak, szüreti mulatságoknak, de pogány 

szertartásoknak is színhelye volt, ezért a szóbeszédben a boszorkányjárást országszerte „szentgellértre való 

járásnak” nevezték. Az északi lejtők, valamint a Duna-parti sor a török idők után épültek be. 

1715-től egy kálvária állt a hegyen. 1815-ben József nádor kezdeményezésére a hegy tetején csillagvizsgáló épült, 

de Buda ostroma során, 1849-ben megsemmisült, helyére Haynau citadellát építtetett. A 19. század végén a 

filoxéra járvány miatt a szőlőműveléssel felhagytak és megkezdődött a déli oldal beépítése.  

Már a XIX. században felmerült a parkosítás gondolata Széchenyi István részéről, de a terület katonai hasznosítása 

miatt csak később, a XX. század elején kezdték meg a parkosítást. Nagy lendületet adott a parkosításnak az 1930-

as évekbeli tabáni városbontás, mely során értékes területek szabadultak fel és így lényegében a Tabán és a 

Gellért-hegy összeért, a város egyik legnagyobb parkja alakult ki. Az Erzsébet híd építésekor a hegy Duna felőli 

oldalát részben elbontották, támfalakat építettek ki és felavatták Szent Gellért szobrát, később felszentelték a 

Magyarok Nagyasszonya sziklatemplomot. Räde Károly 1925-ben rendezte a Sziklakápolna környékét, majd 

fásítással folytatta a park rendezését. Később Morbitzer Dezső parkosította a déli lejtőt. 1930-ban helyezték ki 

az első játszó eszközöket.1947-ben avatták fel a Felszabadulási Emlékművet. 1951-ben a sziklatemplomot több 

évtizedre bezárták, a kálváriát elbontották. Az 1950-es években folytatták a park fásítását, majd a XX. század 

második felében épült meg a víztározó. Végül Jancsó Vilmos és Krizsán Zoltánné tervei alapján 1965-ben a 

Filozófusok kertjének megépítésével fejeződött be a parkosítás. A Kőkutyák játszóterének megépítése és a 

Csúszdás park modernizálása a közelmúltban történt. 

➔ MELLÉKLET 

 

Az északi oldal lombkorona borítottságának változása a XIX. sz. végétől napjainkig 

 

 

A hegy lombkorona borítottságának változása 1907-től napjainkig 
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A Jubileumi park lombkorona borítottságának változása az 1970-es évektől napjainkig 
 

 

A Gellért-hegy történelmének fontosabb állomásai 

 

➔ MELLÉKLET  

Összegzés 

► A hegy déli oldalát a filoxéra járvány előtt szőlők borították. 

► 1851-ben épült a Citadella. 

► A további beépítések megakadályozására a XX. században 3 ütemben parkosították a Gellért-hegyet. 

► A hegyen támfalakat és víztározót építettek, felavatták a Gellért-szobrot és a sziklatemplomot, majd a 

Felszabadulási Emlékművet (ma Szabadság-szobor). 
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1.2. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
A vizsgálati terület Budapest főváros településszerkezeti tervében meghatározott Belső zónában helyezkedik el 

a Duna mellett, az I. és a XI. kerület határán. Kedvező központi helyzete és domborzati adottságai miatt jó a 

megközelíthetősége mind a pesti, mind a budai oldalról. Budapest 5 városi parkjának egyike, ráadásul központi 

elhelyezkedéséből adódóan az egyik leglátogatottabb közpark. 

A területet északról a Hegyalja út, keletről a Szent Gellért és Raoul Wallenberg rakpartok határolják, (ezek 

jelentős városi útvonalak is egyben), míg délen és nyugaton a Sánc utca, Kelenhegyi út, a Rezeda utca és a 

Minerva utca a határ. Közösségi közlekedéssel a park közvetlenül az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Döbrentei 

térről, a Szabadság híd budai hídfőjénél a Szent Gellért térről, Kelenhegyi útról, a Sánc utcáról és a Szirtes útról 

közelíthető meg, közvetett kapcsolata pedig a budai oldalon a Móricz Zsigmond körtérrel van, ahonnan közvetlen 

buszjárattal is elérhető a park területe, a déli és keleti oldalon található lakóterületekről több helyen is elérhető 

a park. 

Fontos szerepet tölt be a város zöldfelületi rendszerében, valamint a domborzati adottságai miatt is kiemelt 

szerepe van a város településképében. Része a budai parktengelynek, amely a Dunát a Budai-hegyvidékkel 

összekötő, zöldfelületekben gazdag tengely és a város átszellőzésének szempontjából és rekreációs szempontból 

is meghatározó elem. A Gellért-hegytől északra a Tabán zöldfelületei terülnek el, amely a Krisztina körút mentén 

a Vérmezőig halad. A két park együttesen Budapest egyik legnagyobb zöldterületének számít ugyanakkor valódi 

kapcsolat jelenleg nincs közöttük a Hegyalja út izoláló hatása miatt. Keleti és déli irányban kisvárosias 

lakóterületek övezik, amelyek szintén jelentős zöldfelületekkel rendelkeznek. 

 

 
 

A Gellért-hegy, központi és szó szerint is kiemelkedő elhelyezkedése ellenére, jelenleg a legtöbb irányból 

viszonylag nehezen közelíthető meg.  
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Gyalogosan, a belváros felől az Erzsébet híd – Döbrentei tér és a Szabadság híd – Gellért tér nyomvonalon 

érhetőek el a hegyre felvezető, keskenyebb lépcsők és sétányok. A hegy egyik legfontosabb, a Budai Vár irányú 

kapcsolata a leggyengébb. Innen, csak körülményesen közelíthetők meg a hegy gyalogos útjai. A Döbrentei téren 

a hídfő autópálya jellegű lehajtó ágainak útvesztőjében barátságtalanok, kellemetlenek a gyaloglás feltételei, a 

Hegyalja út pedig erőteljesen akadályozza a hegyoldal elérését.  

A hegyoldalban hiányoznak a kilátópontokhoz felvezető, jól követhető, infrastruktúrával ellátott gyalogos 

útvonalak. Kedvező adottság viszont, hogy a határoló lakóterületek felől a hegy parkosított területrészei rövid 

úton, könnyen elérhetőek, így a parkosított területek jól szolgálják a környék lakosainak rekreációs igényeit. 

Ilyen feltételek mellett, a legtöbb látogató autóbusszal és gyalogosan érkezik a hegyre, de a gépkocsival történő 

megközelítés is jellemző, ami nagyobb részben a Hegyalja – Sánc utca, kisebb arányban a Villányi út – Szüret utca 

– Kelenhegyi út nyomvonalat érinti. Ez és a dízel buszok forgalma jelentős környezeti terhelést eredményez a 

térségben. A gépjárművek várakozásának megoldatlansága állandó konfliktusforrás. A kerékpáros közlekedés 

számára nincs külön kiépített infrastruktúra. 

 

Összegzés 

► Meghatározó a város zöldfelületi rendszerében, szervesen, de nem elégséges mértékben kapcsolódik a 

Budai parktengelyhez. 

► Meghatározó a város településképében. 

► Kedvezőtlenek a hegy gyalogos megközelítésének lehetőségei és feltételei. 

► Probléma a Tabán és a Gellért-hegy közötti szerves kapcsolat hiánya, jelentős izoláló hatású a Hegyalja út. 
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1.3. FUNKCIÓVIZSGÁLAT 

1.3.1. TERÜLETHASZNÁLAT 
A vizsgálati területen a területhasználat tekintetében a városi park rekreációs célú használata a leginkább 

meghatározó, amely több elemet is magában foglal. Lásd részletesebben 1.3.3. Funkcióvizsgálat c. fejezet. A hegy 

déli oldalán a Szent Gellért rakpartnál található a Magyar Pálos Rend kolostora és a hozzá tartozó sziklakápolna. 

 Két víztározó is található a területen, egyik az északi oldalon a Filozófusok kertje alatt, másik a déli oldalon a 

Kelenhegyi út és Verejték utca között. Az északi jelenleg is használatban van, környezete szabadon látogatható, 

a park szerves része, míg a déli víztározó használaton kívüli teljes területe el van kerítve. A jelenleg használaton 

kívüli vízmű-terület kapcsán az elmúlt évek folyamán lakófunkciójú ingatlanfejlesztési szándék is felmerült, de 

változás nem történt. A Főkert Nonprofit Zrt. telephelye szintén a déli oldalon, a Rezeda utca mellett található. 

A Citadella épülete a Gellért-hegy tetején jelenleg nincs használatban, de felújításának előkészítése folyamatban 

van. Ugyancsak hasznosítatlan jelenleg a hegy lábánál a Rác fürdő sem. A vizsgálati területen található egy 

magántulajdonú ingatlan, amelyen jelenleg sportpályák találhatók. A park területén kívül a hegy déli és nyugati 

lejtőin lakóterületek kapcsolódnak a parkhoz, az északi és keleti oldalon jelentős forgalmú közlekedési területek 

határolják. 

➔ MELLÉKLET 

     

Sziklatemplom Csúszdapark Citadella 
Összegzés 

► Nagy kiterjedésű rekreációs terület. 

► Jelentős használaton kívüli építmények: Citadella, Rác fürdő.  
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1.3.2. TULAJDONVIZSGÁLAT 
A tervezési területen a legjelentősebb tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat, a terület 83%-át birtokolja. A 

fővárosi ingatlantulajdon 73%-a közterület. A Magyar Állam a terület 5,7%-án rendelkezik tulajdonnal, amely a 

Citadella telkét foglalja magába. Az I. kerületi önkormányzat 4,0%-ban tulajdonos, tulajdonának 58%-a 

közterület. A XI. kerületi Önkormányzat 5,4%-ban tulajdonos, kizárólag közterületi ingatlanokkal rendelkezik. 

Gazdasági társaság tulajdonában van a tervezési terület 1,6%-a, amelynek jelentős részét (78%) a Rác fürdő adja. 

A fürdő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában van. A 

legkisebb tulajdonnal, 0,3%-kal a Magyar Pálos Rend rendelkezik. 

➔ MELLÉKLET 

 
 

 
Összegzés 

► A legnagyobb tulajdonnal a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik. 

► Az I. kerületi részen egy telek gazdasági társaság tulajdonában van. 

► A területen több tulajdonos van. 
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1.3.3. FUNKCIÓVIZSGÁLAT 
A terület fontos rekreációs zöldterület, emellett kiemelt turisztikai célpont, így a területet a helyi, a fővárosi és 

vidéki lakosságon kívül a külföldi turisták is nagy számban látogatják. 

A terület fő vonzereje a budapesti panoráma. A hegyen 22 darab kilátópont található, mindegyikéről a 

világörökség részét képező Duna-parti panoráma látható. A területen több műemlék épület és emlékmű mellett 

műalkotások is megtalálhatóak. Ezek közül kiemelkedik a Citadella és a Szabadság-szobor, melyek környezetében 

a turistaforgalmat kiszolgáló parkolók, vendéglátó és árusítóhelyek találhatóak. Fontos turisztikai célpont a Szent 

Gellért-szobor, valamint a Sziklakápolna is, azonban ezekhez nem kapcsolódik vendéglátási funkció. A park 

tisztaságát veszélyezteti a büfékből származó hulladék, illetve a hulladékgyűjtők nem megfelelő kialakítása.  

A park jelentős része cserjés, ligetes. Magas díszítő értékű egynyári és évelő kiültetésekkel berendezett díszkert 

a Kakasos játszótér környezete és a Jubileumi park Citadella alatti része. Kialakításában a Filozófusok kertjének 

környéke is díszkert jellegű. A Korsós tér évente több alkalommal rendezvényeknek ad otthont. Emellett a terület 

adottságaiból adódóan a Jubileumi park északnyugati részén és a Filozófusok kertje mellett is lehetőség lenne 

kisebb rendezvények lebonyolítására. 

A hegy a történelem során mindig is fontos szakrális hely volt. Jelenleg a Szent Iván-barlangban működik a 

Magyarok Nagyasszonya sziklatemplom, melyet a felszínen kereszt jelez, alatta pedig a pálos kolostor található. 

Elsősorban a helyi lakosság igényeit elégíti ki a park 6 játszótere, melyek mindegyike a Gellért-hegy déli oldalán 

található. Az 1970-es években épült meg a Csúszdás és a Vizes játszótér. Utóbbi mára megszűnt, a Csúszdás 

játszóteret azonban 2017-ben teljeskörűen felújították. A Csúszdás játszótértől délre van a Verejték téri játszótér, 

mely elsősorban a kisgyerekeknek (6-12 éves korosztály) lett kialakítva. 2014-ben építették ki a Kakasos és Cerka-

firka játszóteret. Továbbá két kisebb játszótér található a Kisköz és a Rezeda utca között. Korábban a hegy északi 

részén is volt egy játszótér, amely azonban megszűnt. 

A hegy északi és keleti oldala funkciókban szegényebb térség. A keleti oldal meredek, természetközeli hegyoldal, 

itt csak a kilátópontok felújítása és a természetvédelmi ismeretterjesztés eszközeinek létrehozása szükséges. . A 

lankásabb északnyugati részek jellemzően alulhasznosítottak, ami a Hegyalja út zajterhelése miatt részben 

indokolt is. A parkban több korábbi funkció (sakkozó és játszóhelyek) megszűnt. A négy illemhely egyike sem 

működik. A Csúszdapark melletti illemhely felújításra került, de egyik közszolgáltató sem vállalta fel az 

üzemeltetését, helyette mobil WC szolgálja ki a játszóteret. A terület két műemlék épülete – a Citadella és a Rác 

fürdő – kihasználatlan. A park funkcióinak megfelelő megközelítését gátolja a tájékoztató és útjelző táblák hiánya. 

 

Összegzés 

► A terület északi és déli oldala nagymértékben eltérő. A déli oldal funkciókban gazdag, míg az északi oldalon 

kevés funkció található meg. 

► A területen több használaton kívüli építmény (pl. illemhelyek, Rác fürdő) és alulhasznosított, megszűnt 

funkciójú terület található. 

► A tájékozódást nehezíti az információs és irányjelző táblák hiánya. 
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►  

►  
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1.4. KÖRNYEZETMINŐSÉG ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

1.4.1. KERTÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS 
A második világháború után a területen jellemző cserjések pionír erdőkké alakultak, legfőképpen az északi 

lejtőkön, ahol gyorsan növekvő és terjedő fafajok (mezei juhar, magas kőris) váltak dominánssá. A területet 

jelenleg extenzíven tartják fent, a zöldfelületek jellemzően rézsűben helyezkednek el. A keleti oldalon terjeszkedő 

invazív fafajok nemcsak az őshonos növénytársulásokat veszélyeztetik (lásd a következő fejezetet), de a kilátást 

is akadályozzák. Helyenként értékes növényfajokkal, kiültetésekkel is találkozhatunk, legfőképpen a déli 

területeken, illetve a Filozófusok kertje környékén. Az északi víztározó mellett különféle cédrusok, 

díszcseresznyék, a hegytetőn ritka homoktövis, a falakon kúszónövények teszik változatossá a kiültetéseket. A 

80-as évek végén a park a felszámolás alatt álló badacsonyörsi Folly Arborétum cédrusaival gazdagodott. A 

kiültetett növényfajok megválasztása az elmúlt évtizedekben a lehetőségeknek vagy a változó koncepcióknak 

megfelelően történt. A Jubileumi park használati intenzitása magas, a zöldfelületek fenntartása is intenzíven 

történik. A hegytetőre eredetileg egynyári virágbemutatónak tervezett terület az utóbbi években évelő és 

talajtakaró kísérletek terepe lett. Megemlítendő érdekesség a magyar botanika kiváló illusztrátorának, dr. 

Csapody Verának az emlékfája, a Sziklakápolnához vezető út melletti atlasz cédrus, melyet 1984-ben tisztelői vele 

együtt ültettek. A városi hősziget-hatás fokozatos erősödésével fontos a park fás állományának megtartása, mely 

jelentős kondicionáló hatással bír, ugyanakkor egyes fajok nem bírják a változó klímát. Így például a park déli 

részén levő erdei fenyők helyett fokozatosan tűrőképesebb fajokat ültettek: mandulafenyőt és tengerparti 

fenyőt. Ma már e fajok további ültetése sem indokolt. 

Jelentős funkciót töltenek be a parkban található sétálóutak. A panorámautak összesen kb. 1 km hosszan 

hálózzák be a keleti lejtőt. Ezek az utak a gyönyörű pesti panoráma miatt vonzzák a látogatókat. Ugyanakkor 

rendkívül rossz állapotuk miatt ez a lehetőség nincs kihasználva, néhol balesetveszélyes helyzetekkel is 

találkozhatunk (pl.: korlát hiánya, megrongált kandeláber). A berendezési tárgyak sok esetben hiányosak (pl.: 

útjelző információs táblák), valamint esetenként elhelyezkedésük és esztétikai minőségük révén (padok, 

hulladékgyűjtők) rontják a park összképét, illetve zavarják a feltáruló panorámát (például a Filozófusok kertjénél). 

A tájékozódást segítő irányjelző táblák és megfelelő térhatároló elemek hiányában az áttaposások is jelentősen 

lerontják a zöldfelületek minőségét. 

 
Kertépítészeti szempontból külön említést érdemel a Jubileumi park, mely a hazai modernista közparkok 

kiemelkedő jelentőségű és egyik legteljesebb formájában fennmaradt példája. E kerttörténeti korszakban a 

fővárosban mindössze két városi park jött létre Budán a Jubileumi park és Tabán együttese, valamint a Hajógyári-

sziget közparkja és az ország többi városában is igen kevés késő modern park épült, ezért kijelenthető, hogy a 

Jubileumi park a korszak egyik legjelentősebb fennmaradt kertépítészeti alkotása. Ez a rendkívüli 

látványkapcsolatokkal rendelkező parkrész a Citadella környezetének színvonalát emeli, kiválóan tervezett és 

nívós kialakítása, anyag és formavilága miatt a korszak egyik legkiemelkedőbb beruházása volt. 
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Összegzés 

► Problémát jelentenek az invazív gyomfa fajok, kifejezetten a szirteken és törmelékes hegyoldalakon. 

► Értékes dísznövények is tarkítják a parkot, jelentős kultúrtörténeti háttérrel. 

► A panorámautak kifejezetten rossz, olykor balesetveszélyes állapotban vannak, pedig a park kiemelkedő 

vonzerővel bíró elemei lehetnének. 

► A berendezési tárgyak sok esetben hiányosak vagy leromlott állapotúak, legtöbb helyen nem illeszkednek 

a park arculatába.  

► A Jubileumi park a hazai késő modern kertépítészeti művek egyik legkiválóbb fennmaradt eleme. 

 
Lezárt kilátópont hiányos korláttal 

    
Kilátást zavaró berendezések a vízesésnél   Életveszélyes kandeláber 

 
Arculati problémák a filozófusok kertjének padjainál (forrás: www.panoramablog.eu)  
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1.4.2. DOMBORZATI ADOTTSÁGOK, LEJTŐKITETTSÉG 
A Gellért-hegy a Budai-hegység legkeletibb röge. Tengerszint feletti magassága 235 méter, ami alapján – neve 

ellenére - dombnak minősül. Keleti sziklás oldala a Duna szintjétől meredeken, közel 130 méterre emelkedik ki, 

míg nyugati oldalának lejtőszöge sokkal kisebb. Ez az aszimmetrikus sasbérc domborzatforma a dolomit rétegek 

vetődéses kiemelkedésével jött létre.  

A hegy a Duna jobb partján fekszik, a folyó azon szakaszán, ahol annak medre a fővároson belül a legkeskenyebb 

és legmélyebb. A hegy mellett megemlítendő domborzati forma az a hozzá kapcsolódó Ínség-szikla nevű kis 

dolomitrög, mely csak kisvíz idején válik láthatóvá.  

A hegy domborzatát az emberi tevékenység is jelentős mértékben formálta. Az 1800-as évek elején a délkeleti 

lejtőkön mésztufát bányásztak. Az Erzsébet híd, illetve a Szent Gellért-szobor építésekor a hegy keleti részét 

megbontották és támfalat emeltek rajta. A víztározó építésekor az északi park felszínét alakították át. A Szent 

Iván-barlangot robbantással tágították. A Citadella építéséhez a hegyről fejtették ki az építőkövet. 

Lejtőmeredeksége a terület jelentős részén 25% feletti, ennél kisebb meredekséget csak a magasabb térszíneken 

fekvő Citadella és buszparkoló környékén, valamint a Verejték utca mellett találunk. 60%-nál meredekebb lejtés 

csak a Duna felőli sziklafalakon jellemző. 

➔ MELLÉKLET 

 

A Gellért-hegy K-Ny-i szelvénye a Duna geológiai törésvonalával (Papp F. nyomán) 

 
 

Összegzés 

► Tengerszint feletti magassága 235 méter, relatív magassága 130 méter. 

► Az aszimmetrikus sasbérc domborzatforma Duna felőli oldala meredek, nyugati oldala lankás. 
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1.4.3. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1997-ben a Gellért-hegy legértékesebb 39,7 hektáros területét 

„Gellérthegy Természetvédelmi Terület” néven védetté nyilvánította. A védetté nyilvánítás célja a Gellért-hegy 

geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi értékeinek megóvása, a fokozottan védett Iván-barlang és a 

forrásbarlangok felszíni védőterületeinek biztosítása. 

A hegy főtömegét dolomit alkotja, amely a Duna felöli 80 º-os meredek lejtőn a felszínre bukkan. A déli oldal 

alján, a felszínen budai márga jelenik meg, feljebb a márga elkovásodott, breccsaszerű kőzetének vöröses szikláit 

láthatjuk. A park nyugati oldalán, a felszínen néhol megfigyelhető édesvízi mészkő, de ennek nagy részét az idők 

során építkezésekhez elhordták. A kőfejtések és a robbantások a Duna felöli oldalon a dolomitsziklák felszínét is 

megváltoztatták. A Gellért-hegyen „ex lege” védett barlangok, források és egy földvár is található. Legismertebb 

és legnagyobb barlangjai a Szent Iván-barlang (Sziklatemplom), a Citadella-kristálybarlang és az Aragonit-barlang. 

A déli és keleti oldal több tucatnyi kisebb barlangjából sokat elfalaztak, másokat hajléktalanok használnak. A 

hegylábi barlangokban azok a híres gyógyhatású hőforrások jelennek meg, amelyek a Gellért fürdőt, a Rudas 

fürdőt és a Rác fürdőt is táplálják. A Pávakertből nyíló üregek, egykor talán természetes barlangok voltak, később 

a közszolgáltató cégek üzemi helyiségei lettek, természetes jellegük megszűnt.  

A természetes növénytakaró a hegynek kb. 10 %-án (4 hektár) maradt meg, ám botanikai értékei így is jelentősek. 

A keleti sziklafalon értékes dolomit-sziklagyepek találhatók olyan védett lágyszárú növényfajokkal, mint a budai 

imola, a sárgán virító sziklaiternye és a fokozottan védett magyar gurgolya. A sziklák között felismerhetőek a 

sajmeggyes bokorerdő fafajai, de a tájidegen inváziós fajok (bálványfa, zöld juhar, akác, csörgőfa, szilva, stb.) 

veszélyeztetik az őshonos fajok megmaradását. A hegy déli oldalának tetején két kicsiny sziklakibúváson nagy 

botanikai értékek összpontosulnak. Magyarországon csak itt található meg a sárgás habszegfű, de rajta kívül 

fokozottan védett egy különleges kis nyitvatermő cserje, a csikófark is. A hegy lösztakaróval borított déli oldalán 

a szőlőművelés majd a parkosítás az eredeti vegetációt nagyrészt eltüntette, ám a Verejték lejtő melletti 

rézsűkben viszonylag nagy tőszámmal fellelhető a löszgyepek jellemző faja, a védett vetővirág. 

A természetvédelmi terület nagy része mesterségesen telepített közpark, amelyben a hazai flórában őshonos és 

a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa és cserjefajok egyedszáma mintegy 60 %. Ennek az aránynak növelését 

nemcsak a terület természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, de a Fővárosi 

Főpolgármesteri Hivatal Tájépítészeti Osztálya is kívánatosnak tartja – az őshonos állatvilág védelme érdekében 

is.  

A természetvédelmi terület állatvilága nem egyedülálló, de ahhoz képest, hogy a város közepén helyezkedik el, 

rendkívül gazdag. A védett rovarfajok közül az imádkozó sáskát és a nappali pávaszemet, a hüllők közül a fali 

gyíkot és a rézsiklót emelhetjük ki. A madárfajok közül megtaláljuk itt a kertvárosok és parkok jellegzetes védett 

fajait, ugyanakkor a Gellért-hegyen átvonulóban vagy alkalmi vendégként olyan madárritkaságok is előfordulnak, 

mint a tüzesfejű királyka és a kormos légykapó. Az a tény, hogy a Gellért-hegy a madárvonulások idején számos 

védett faj pihenőhelye, a FŐKERT számára is kihívást jelent: előnyben kell részesíteni a jó madártáplálékot 

biztosító őshonos cserjék telepítését.  

A Gellért-hegy az országos ökológiai hálózat pufferterülete és ökológiai folyosó területe. 

    
sárgás habszegfű 
(vojnits.eoldal.hu) 

budai imola 
(ng.hu) 

tüzesfejű királyka 
(varosimadar.blog.hu) 

kormos légykapó 
(wikipedia.hu) 

 

➔ MELLÉKLET 

Összegzés 

► Értékes élővilág és geológia (barlangok!), ennek fényében több természetvédelmi védettség is érinti. 
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1.4.4. TÁJKÉPI ÉRTÉKEK 
A Gellért-hegy teljes egészében az országos tájképvédelmi övezet területe, így meghatározó szerepet tölt be a 

város életében. 22 db jelentősebb kilátópont található a hegyen, melyek kivétel nélkül pazar kilátást nyújtanak a 

látogatóknak. Jelentős részükről 180°-os panoráma tárul fel a Dunáról és a pesti városi sziluettről, ugyanakkor a 

dél-budai oldal, illetve a Budai Vár is megcsodálható 1-1 kilátópontról. A kilátópontok állapota általánosan 

rossznak mondható, egyes pontok jelenleg elzártnak minősülnek, ugyanis a nem megfelelő fenntartás 

következtében életveszélyesek vagy teljesen megközelíthetetlenek, használhatatlanok (elburjánzott növényzet 

miatt). 

➔ MELLÉKLET 

  
 

 

Összegzés 

► 22 db (ebből 2 db elzárt) kilátópont található, ugyanakkor állapotuk többnyire lepusztult. 
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►  
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1.4.5. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 
 A Gellért-hegy környezeti érzékenységét karsztos jellege határozza meg. A szennyezés-feldolgozási képesség e 

területeken alacsony fokú, mivel a biológiai bontásban részt vevő talajréteg többnyire vékony, és alatta „nyers” 

szikla, kőtörmelék van, így a szennyezés terjedése gyors. A jelentős karsztvízbázis védelme érdekében e 

területeken a vízháztartás megváltoztatása, a szennyvízkezelés tervezése, kivitelezése fokozott figyelmet igényel. 

A terület déli részét kis mértékben a csúszásveszély érinti, ezért ott fokozott figyelem fordítandó a vízháztartás 

megváltoztatásának földtani mozgásokat előidéző kockázatára. 

Közúti zajterhelés leginkább a terület északi oldalát éri legfőképpen a Hegyalja út és a rakpartok jelentős forgalma 

következtében. A környező lakóterületeket érinti még a Sánc utca – Kelenhegyi út jelentősebb forgalma.  

A hulladékgazdálkodás fejlesztésre szorul, ugyanis jelenleg csak két hulladékgyűjtő pont található a parkban, ahol 

a Főket Nonprofit Zrt. munkatársai ideiglenes gyűjtik a hulladékot, de ezek ürítése nem kellő sűrűséggel történik. 

Emellett problémát okoznak a kerületi önkormányzat által kihelyezett kutyaürülék gyűjtők, ugyanis azok 

rendszeres ürítése nem megoldott. A területen nagy számban élő szarkák is köztisztasági problémákat 

jelentenek, mivel a nyitott hulladékgyűjtőkből a hulladékot kicsipegetik, majd a környező területeken szétszórják. 

Általánosságban megállapítható, hogy a területen sok a direkt, illetve az indirekt (pl.: szél elfújta) elhagyott 

hulladék-  

 

Összegzés 

► A karsztos területek fokozott figyelmet igényelnek a fejlesztések során. 

► Jellemzően a Hegyalja út, és a rakpartok zajterhelése érinti a terület északi oldalát. 

► Az illegális hulladéklerakások felszámolása, és a hulladékgyűjtő pontok fejlesztése kiemelt fontosságú. 
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1.4.6. PARKHASZNÁLATI SZOKÁSOK, TURISZTIKAI JELLEMZŐK 
Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota 

meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek, különösen a Gellért-hegy, mint városi park környezetvédelmi, 

idegenforgalmi szerepe jelentős mértékben felértékelődött, rekreációs, szociális jelentősége megnőtt. 

A parkhasználati szokások értékeléséhez a Fővárosi Önkormányzat online közösségi felmérése szolgált alapul. A 

kérdőívezés az Urban Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon zajlott 2020 augusztus 

19. és szeptember 15. között. A kérdőívet összesen 5828-an töltötték ki. Az online kérdőívezést megelőző 

reprezentatív felmérés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által 2014-ben, 300 fő bevonásával készült. Ezen felül, a jelenleg 

készülő Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) keretén belül szintén készült 

parkhasználati felmérés.  

Főbb eredmények 
A Gellért-hegy a főváros egyik legfontosabb, turisztikai szempontból is legjelentősebb zöldterülete. Földrajzi és 

történelmi adottságai miatt a terület Budapest leglátogatottabb látványosságai közé tartozik. A külföldi és a 

belföldi turizmus is jelentős. Míg a Citadella területe inkább turisztikai látványosságként funkcionál, a Gellért-

hegy jellemzően városi parkként működik, amit a helyi lakosság akár napi szinten élvez/használ. A felmérések 

alapján is jól látszik, hogy a Gellért-hegy, nemcsak látványosság, de a városi élhetőség szempontjából is kiemelten 

fontos terület, melyet a fővárosi lakosság rekreációs tevékenységre intenzíven használ. 

Parkhasználók szerinti értékelés 
A 2020. évi online felmérés szerint a megkérdezettek 92%-a a fővárosból, jellemzően a környező kerületekből 

érkezik.1 A felmérések alapján a Budapestről érkezők közül a XI. kerületi lakosság aránya kiugró, a látogatók közel 

egyharmada (31%-a) érkezik a parkba az adott kerületből, emellett pedig az I. kerületi látogatók aránya is magas 

(kb. 9%). Az arányokból jól látszik, hogy a parkot leginkább a helyi lakosság látogatja, jellemzően lakóövezeti park 

funkciót lát el. A felmérésben résztvevők átlagéletkorát tekintve a fiatal középkorúak aránya meghatározó, a 

kitöltők átlagéletkora 38,9 év. 

A látogatók több mint fele néhány hetente, egy vagy néhány havonta látogatja a parkot, a válaszadók kb. 

egyötöde jár ki hetente egy vagy több alkalommal. A Gellért-hegyet a megkérdezettek körülbelül egyharmada 

séta, a természetben és a „zöldben” való kikapcsolódás, pihenés céljából látogatja, ahogy egy közparknál 

általában várható. Emellett a terület kiemelkedő értéke a hegyről feltáruló panoráma, a látogatók kb. 

egynegyedét vonzza a jó kilátás ebbe a parkba. A park játszóterei miatt a Gellért-hegy napi szinten vonzza a 

környékbeli családosokat, ezen felül a Gellért-hegy egyes részei népszerű kutyasétáltató helyek, ugyanis a 

játszótereket és virágágyásokat leszámítva a parkban a kutyák mozgását semmilyen közösségi tér vagy 

létesítmény nem akadályozza. A területen a kutyák jelenlétét a 2014-es felmérés szerint csak kevesen 

kifogásolják, amiből arra következtethetünk, hogy a Gellért-hegyre járó kutyatartók körében egyre több a felelős 

kutyatartó. A 2014-es felmérés alapján sportolásra a parkot leginkább egyéni sportolók használják, főképpen 

futók és kerékpárosok. 

 

 

 

 

 
1 A Citadella területe külön említendő, ahol a látogatók között nagyobb arányban vannak vidékről érkezők vagy külföldi 

turisták. A jelenleg is folyamatban lévő felmérés főként online kérdőívezéssel készül, emiatt a külföldi látogatók mérésére 

kevésbé van lehetőség. Habár a 2014-es felmérés helyszíni kérdőívezésen alapult, a turizmus intenzitása a jelenlegitől eltérő 

volt. Emiatt, ilyen tekintetben sem a korábbi, sem pedig ZIFFA felmérés nem reprezentatív. 
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*ZIFFA parkhasználati felmérés aktuális eredményei alapján számított érték. 

 

Parkfunkciók és állapot szerinti értékelés 
A Gellért-hegy legnagyobb értéke maga a zöldfelület, annak természetszerű jellege, a terület csendessége, 

nyugalmat biztosító légköre, valamint a feltáruló városi panoráma. Habár a fővárosi parkokhoz viszonyítva a 

Gellért-hegy pozitív megítélésű, a felmérések alapján a válaszadók több mint fele szerint a park fejlesztésére, 

állagjavítására lenne szükség. 

A korábbi felmérések szerint a parkhasználók 90%-a biztonságban érzi magát a területen. A leginkább 

fejlesztendő terület a korábbi eredmények alapján az utak állapota, úthálózat, útburkolatok javítása. A ZIFFA 

felmérésben az utak állapota szintén alacsony értékelést kapott, emellett hasonlóan alacsony értékelést kapott 

a park tisztasága, valamint a berendezések állapota, fenntartása. Összességében a Gellért-hegy vonatkozásában 

a felmérésekben résztvevők elégedettek a parkkal, valamint a park egyes elemeinek állapotával, az elégedettségi 

szint a fővárosi parkok átlagánál magasabb. A ZIFFA felmérése szerinti elégedettségi átlagértékeket, valamint 

azok fővárosi parkok átlagához való viszonyát az alább található grafikon szemlélteti. 

A park hiányosságait tekintve, habár a korábbi felmérések szerint a többség a növényállománnyal elégedett 

(85%-ban elégedett vagy nagyon elégedett), az újabb kérdőívek válaszaiban a látogatók szerint igény lenne a 

meglévő növényállomány védelmére, megújítására vagy fejlesztésére. A hiányosságok között szerepelnek a 

vendéglátóhelyek is, de a pihenőhelyek hiánya is többször szerepelt a válaszok között a 2014-es, valamint a ZIFFA 

felmérésében. 

A válaszadók körülbelül egyharmada szerint a leginkább hiányolt parkberendezési tárgy a Gellért-hegyen az 

ivókút. Emellett a többség az illemhelyek, valamint a hulladékgyűjtők és kutyapiszokgyűjtők számát kevesli a park 

területén, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a Gellért-hegyre sok család jár kisgyermekkel, valamint a 

kutyasétáltatás is kedvelt tevékenység. 

A parklátogatók kedvenc helyei elsősorban a csendes vagy szép kilátással rendelkező területei. Legkedveltebb 

parkrészeik között említik a játszótereket, emellett a Citadella területe a kedvelt és a válaszadók egy kisebb része 

szerint a kevésbé kedvelt területek között is megjelenik, főképp a turisták sokasága miatt. A legtöbben a 

válaszadás során nem említettek kevésbé kedvelt parkrészeket, azonban sokszor gondot okoz az egyes területek 

rossz, leromlott állapota. 

A parkhasználói kérdőívekben nem szereplő téma azonban a park használatát befolyásoló probléma a 

hajléktalanok jelenléte. A terület egyes részein rendszeres a hajléktalanok, illetve az általuk kialakított sajátos 

élettér és az ebből adódóan felhalmozott lom és hulladék jelenléte. Jellemzően jelen vannak a kevésbé 

frekventált, felhagyott funkciójú területeken, de intenzíven használt területek (pl. játszótér) közelében is. 

➔ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ELÉGEDETTSÉG* LÁTOGATÁS 

GYAKORISÁGA 
MEGKÖZELÍTÉS TARTÓZKODÁSI 

IDŐ* 

3,8 67% 42% 70% 
Átlag 

Néhány hetente vagy 

néhány havonta 
Gyalogosan 

1 és 2 óra közötti 

időtartam 

3,6 

Fővárosi átlag 
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Turisztikai jellemzők 
A Gellért-hegy Budapest egyik legszebb kilátópontja, emiatt turisztikai szempontból meghatározó jelentőségű a 

fővárosban. A Gellért-hegy panoráma útjairól és kilátópontjairól jól látható a főváros jellegzetes, páratlan 

fekvése: a budai hegyek és az Ördög-árok völgye, a Duna, valamint a pesti oldal nevezetes épületei is. 

A Citadella a városnéző programok egyik fő helyszíne, ahová az egyedülálló látkép nem csak napközben, de a 

kivilágított város látványa miatt az esti órákban is nagy számban vonzza a külföldi turistákat. A látogatottság 

jellemzően néhány idősávra koncentrálódik, melyek közül kiemelt fontosságú és népszerűségű az esti időszak 

(21-22 óra). Korábbi kutatási adatok alapján a nyári időszakban naponta akár 100 turistabusz is megfordul a 

Citadellán2.  

Habár a Citadella a Budapestre látogatók útvonalrendszerében stabil szerepet foglal el, fő értéke „csupán” a 

látkép, emiatt megtartó képessége korlátozott. A látogatókat hosszabb időre lekötni képes önálló vonzerővel 

nem rendelkezik, emiatt a turisták jellemzően csak 0,5-1 órát töltenek el ott. 

A Gellért-hegy területén a vallási turizmus is jelen van, a Sziklatemplom és Sziklakolostor, mint szakrális hely, 

illetve az egyes Gellért-hegyet is érintő zarándokutak a turisztikai látogatottságot növelik. A Sziklatemplomhoz 

több zarándokút is kötődik. A „Pálos 70” program a gyalogos teljesítménytúrát, a kirándulást és a zarándoklatot 

egyesíti, útvonala a Sziklatemplomtól Márianosztráig vezet. Szintén a Sziklatemplomtól indul a „Tisztulás vagy 

Fehér Szív Útja”, mely a Gellért-hegyen is átvezető, a Pesti Ferences Templomba érkező nagyvárosi zarándokút. 

 

Összegzés 

► A felmérések alapján a Gellért-hegyet – hasonlóan más városi parkokhoz – legnagyobb számban a 

környékbeli lakosok látogatják, jellemzően lakóövezeti park funkciót lát el, de a Citadella kiemelt 

attrakciópont a külföldi és belföldi turisták számára is. 

► A felmérésben résztvevők az ivókutakat, illemhelyeket, valamint a hulladékgyűjtőket hiányolják leginkább 

a park területéről. 

► A válaszadók elsősorban a meglévő zöldfelületek védelmét és megújítását tartják fontosnak, de szintén 

kiemelten támogatott a meglévő rekreációs infrastruktúra felújítása.  

► A válaszadók a turista forgalom által okozott (forgalom) terhelés mérséklését szintén kiemelten fontosnak 

tekintik.  

► A Gellért-hegy esetében visszatérő igény a büfé, vendéglátóegység, valamint a pihenőhelyek kialakítása, 

több pad kihelyezése is. 

► A Gellért-hegy fő turisztikai attrakciója Budapest feltáruló látképe, emellett a látogatottságot növeli a 

vallási turizmus is. 

 
2 Forrás: ZOBOKI-DEMETER és Társai Építésziroda, MŰ-HELY Zrt: Citadella függővasút városépítészeti 

tanulmányterv (2014) 

ZÖLDFELÜLETEK, NÖVÉNYZET ÁLLAPOTA, FENNTARTÁSA 

FELSZERELTSÉG 

BERENDEZÉSEK ÁLLAPOTA, FENNTARTÁSA 

UTAK ÁLLAPOTA, HÁLÓZATA 

TISZTASÁG 

ESEMÉNYEK RENDSZERESSÉGE 

BIZTONSÁGOSSÁG 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 

+0,1 

+0,2 

-0,2 

-0,1 

-0,8 

+0,9 

+0,3 

+0,1 

3,7 

3,5 

3,0 

3,1 

2,7 

4,3 

4,1 

4,6 

ELÉGEDETTSÉGI 
ÁTLAGÉRTÉK 

FŐVÁROSI  
ÁTLAGTÓL  

VALÓ ELTÉRÉS 
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1.4.7. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATOK 
A tervezési területen a közterületi területhasználatok a park rekreációs funkciójához kapcsolódnak, amelyek 

többsége sport és szabadidős tevékenység. A kiadott használati engedélyek alapján az elmúlt években jellemzően 

hétvégi futó és tájékozódási versenyek, szabadtéri jóga, piknik, valamint ifjúsági szabadtéri sport és kulturális 

programok kerültek megrendezésre, mint például a Budapest Urban Games 2019 Sport és kulturális rendezvény, 

valamint nemzeti ünnepek alkalmával az ahhoz kapcsolódó állami ünnepi rendezvények, továbbá a FŐKERT 

Nonprofit Zrt. hagyományos szakmai rendezvénye, az Egynyári Virágbemutató. Az augusztus 20-i tűzijátékoknak 

már nem szolgál helyszínéül a Gellért-hegy az északi lejtők aljnövényzetének állapota és veszélyeztetettsége 

miatt. Engedélyt nem igénylő a Pálos rend szervezéséhez kapcsolódó zarándokutak kiindulási pontja a kápolna 

és a hegy, a „Pálos 70” gyalogos teljesítménytúra és „A Fehér Szív Útja”. 

A Szirtes út menti büféépület bérlői jelenleg is érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, a tulajdoni viszonyok 

alapján a Szirtes út északi oldalán található büféépület az I. kerületi önkormányzat engedélyével üzemel, míg a 

Citadella építménye körüli kioszkok az állami tulajdonú terület vagyonkezelőjének engedélyével üzemelnek. 

 

  
Föld napja 

forrás: https://sport.ujbuda.hu/sport/fold-napja-verseny-a-
gellert-hegyen 

Egynyári Virágbemutató 
forrás: https://www.fokert.hu/egynyari42/_mg_3399/ 

  
Extrém kerékpár verseny a Gellért-hegyen 

forrás: 
http://www.nemzetisport.hu/data/cikk/2/8/26/59/cikk_208

2659/540gellert.jpg 

Jóga a filozófusok kertjében 
forrás: 

https://demeterzitayoga.blog.hu/2019/07/02/joga_a_filozof
iai_kertben_a_gellert-hegyen 

 

Összegzés 

► Eltérő terhelésű rendezvények (időtartam, területi kiterjedés, látogatottság). 

► Sport és kulturális rendezvények helyszíne. 

► A parkméretéhez képest alacsony a közterület használati igény. 

► Városi park jellegéhez nem illeszkedő rendezvények is helyet kapnak (extrém sport verseny). 

  

https://sport.ujbuda.hu/sport/fold-napja-verseny-a-gellert-hegyen
https://sport.ujbuda.hu/sport/fold-napja-verseny-a-gellert-hegyen
https://www.fokert.hu/egynyari42/_mg_3399/
http://www.nemzetisport.hu/data/cikk/2/8/26/59/cikk_2082659/540gellert.jpg
http://www.nemzetisport.hu/data/cikk/2/8/26/59/cikk_2082659/540gellert.jpg
https://demeterzitayoga.blog.hu/2019/07/02/joga_a_filozofiai_kertben_a_gellert-hegyen
https://demeterzitayoga.blog.hu/2019/07/02/joga_a_filozofiai_kertben_a_gellert-hegyen
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1.4.8. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Épületvizsgálat 
A tervezési területen a két legjelentősebb épület a Citadella és a Rác fürdő, amelyek jelenleg használaton kívüliek. 

A hegy délnyugati lábánál van a Pálos Rend Kolostora és a Sziklatemplom. A park területén jelentős számban 

találhatók kisebb üzemeltetést szolgáló építmények. A park déli lejtőin, a Rezeda utca mentén van a FŐKERT 

Nonprofit Zrt. telephelye. A Kelenhegyi út mellett a Fővárosi Vízművek terepszint alatti víztározójának 

vízműgépházai és a hozzá kapcsolódó melléképítmények jelennek meg a felszínen. A Sánc utca melletti 

vízműterület létesítményei jellemzően csak terepszint alatti építmények, a felszínen tájba illesztve helyezkednek 

el a szellőzők és a létesítmény bejárata. Állag tekintetében jó állapotú a Rác fürdő épületegyüttese, a Citadella, a 

Pálos rend Kolostora, a Főkert telephelyének építményei megfelelő állapotúak, a rossz állagú építmények mellék- 

vagy közmű építmények. 

Műemlékek, védettségek, régészet 
A teljes tervezési terület Budapest - Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út Világörökségi helyszínébe 

tartozik, valamint Budapest műemléki jelentőségű területébe. 

Két műemlék található a területen: a Rác fürdő, amely Szent Imre, volt Rác fürdő néven van nyilvántartva, 

valamint a Gellért-hegyi díszkivilágítás transzformátorháza. 

A rendelettel, határozattal védett régészeti lelőhely területetek közül 5 helyet foglal magába a tervezési terület, 

amelyek az alábbiak: 

• Rác fürdő 

• Gellért-hegy 

• Gellért-hegy, Citadella 

• Gellért-hegy, D-i oldal 

• Gellért-hegyi-barlang. 
 

Az I. kerület teljes területe, valamint a XI. kerület jelentős része nyilvántartott régészeti lelőhely, valamint további 

nyilvántartott régészeti lelőhely a Kelta oppidium a Gellért-hegyen és a közvetlen környezete, valamint a Gellért-

hegyi-barlang, így a teljes tervezési terület beletartozik a védelmi kategóriába. 

Citadella3 
A ma álló építmények közül a platót koronázó erődítmény, a Citadella a Gellért-hegy egyik meghatározó eleme. 

Építését Pest városának sakkban tartására 1853-ban Ferenc József rendelte el, építésének az addig ott álló 

csillagvizsgáló épülete esett áldozatul. Katonai/honvédelmi szerepet kisebb megszakításokkal egészen 1958-ig 

töltött be. Háborús sérüléseinek helyreállítását követően – eredeti megjelenését tekintve jelentős változtatások 

nélkül –, 1961-ben került ismét polgári használatba. 

A K-Ny-i irányú szimmetria tengelyre szerkesztett, elnyúló alaprajzú erődítmény rövidebbik oldali zárófalai ívesek, 

a keleti legyező formájú, a nyugati félköríves. Hosszanti irányú határfalaiból északi és déli irányban egy-egy, a 

hatszög négy oldalával záruló bástya áll ki. Az erőd bástyák közötti megtört vonalú hosszanti oldalfalszakaszai az 

ágyúgolyók röppályájának vonalát biztosítják. Nyugati oldalához, a hegygerinc felől földvédmű, esplanad 

csatlakozik. 

Alapterületének keleti fele, az ún. nagy udvar nyitott terület. A határoló falakon belül itt földfeltöltésekre állított 

ágyúállások helyezkedtek el. Nyugati oldalán a főerőd két, néhol háromszintes, zárt udvaros épülettömbje áll. A 

főerőd szimmetrikus elrendezésű robusztus tereit/kazamatáit sugárirányú, nagy belmagasságú, dongaboltozatok 

fedik, ahogy az udvar felőli íves folyosót is, az udvar felé nyíló ablakok fölött, a falvastagságban fiókokkal. Az erőd 

funkcionális kialakítását homlokzatainak nyílásrendszere szigorúan követi, másként fogalmazva, a homlokzat 

kialakítása logikus formában megelőlegezi az erőd belső elrendezését, s a koncepcióba az esztétikum is 

harmonikusan illeszkedik. 

➔VÉDETTSÉGEK LISTÁJA  

 
3 Forrás: https://epiteszforum.hu/elozetes-szempontvazlatok-a-gellerthegy-ertekleltarahoz 

https://epiteszforum.hu/elozetes-szempontvazlatok-a-gellerthegy-ertekleltarahoz
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Összegzés 

► Világörökségi helyszín területe. 

► Műemléki jelentőségű terület. 

► Műemlékek. 

► Rendelettel, határozattal védett régészeti lelőhely területek. 

► Nyilvántartott régészeti lelőhely területek. 
 

 

 

 

A Citadella főerődjének metszete, alsó és felső szintjének alaprajzai 
forrás: https://epiteszforum.hu/elozetes-szempontvazlatok-a-gellerthegy-ertekleltarahoz 

https://epiteszforum.hu/elozetes-szempontvazlatok-a-gellerthegy-ertekleltarahoz
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1.4.9. VILÁGÖRÖKSÉG 
Budapesten a történelmi városmag és a Duna látványa a Világörökség részét képező páratlan együttest alkot. A 

Duna-part menti területek is fokozottan látvány érzékenyek. A széles vízfelület hosszú látványtengelyeket nyit 

meg, ahol minden függőleges elem nagyobb hangsúllyal jelenik meg. A Duna fölé magasodó dolomit sziklatömb 

a Dél-Budán húzódó lánc egyik tagja, Dunára néző meredek sziklafala tetejéről lenyűgöző panoráma tárul fel. 

A Világörökség részét képezi a Gellért-hegyi Szabadságszobor és a Citadella, Budapest – a Duna-partok, a Budai 

várnegyed és az Andrássy út Világörökségi helyszín területébe tartozik (lásd: 1.4.8. Épített környezet - Nemzetközi 

és Országos művi értékvédelem c. térkép). 

A világörökségi helyszínen az épített környezetet is érintő beavatkozások mértékét és tartalmát nemzetközi 

szinten folyamatosan ellenőrzik, ez segíti annak megőrzését a későbbi generációk számára is. 
 

 

  
Citadella kilátó Gellért-hegyi Szabadság-szobor 

 
Kilátás a Citadella kilátóból 

 

Összegzés 

► A teljes Gellért-hegy a világörökségi helyszín területébe tartozik. 
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1.5. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA 

1.5.1. KÖZÖSSÉGI ÉS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Közösségi közlekedés 
A vizsgált terület – a közösségi közlekedés megállóhelyeinek 300 m-es sugarú körét megfelelő mértékű gyaloglási 

távolságnak tekintve – közösségi közlekedéssel csak részlegesen ellátott, a gyaloglás szempontjából különösen 

fontos domborzati adottságok, vagyis a jelentős magasság különbségek ezt tovább korlátozzák. Azonban a 

vizsgált terület döntő részben közpark, így a teljes ellátottság nem tekinthető követelménynek. 

A Gellért-hegyet határoló főútvonalakon Budapest távolabbi városrészeiből a vizsgált terület alacsonyabban 

fekvő részeinek autóbuszos elérését az alábbi táblázatban szereplő járatok biztosítják a Döbrentei téri vagy a 

Sánc utcai megállóhelyen keresztül. Az autóbusz járatok nemcsak kapcsolatot teremtenek az egyes térségek 

között, hanem a legfontosabb kötöttpályás közösségi közlekedési eszközök elérését is lehetővé teszik. 

  
5 Rákospalota, Kossuth utca — Pasaréti tér 17 Bécsi út / Vörösvári út — Savoya Park 

7 Újpalota, Nyírpalota út — Albertfalva vasútállomás 19 Bécsi út / Vörösvári út — Kelenföld vasútállomás 

8E Újpalota, Nyírpalota út — Kelenföld vasútállomás 41 Bécsi út / Vörösvári út — Kamaraerdei Ifjúsági Park 

27 Móricz Zsigmond körtér — Sánc utca 47 Deák Ferenc tér — Városház tér 

108 Újpalota, Nyírpalota út — Gazdagréti tér 47B Deák Ferenc tér — Kamaraerdei Ifjúsági Park 

110 Bosnyák tér — Thomán István utca 48 Deák Ferenc tér — Savoya Park 

112 Bosnyák tér — Thomán István utca 49 Deák Ferenc tér — Kelenföld vasútállomás 

133E Nagytétény, Erdélyi utca — Újpalota, Nyírpalota út 56 Hűvösvölgy — Városház tér 

178 Keleti pályaudvar — Naphegy tér 56A Hűvösvölgy — Móricz Zsigmond körtér 

 

Az Őrmezőt és a Keleti pályaudvart összekapcsoló M4-es metróvonal, a Szent Gellért tér – Műegyetem 

megállójának köszönhetően, a Duna-hidaknál is jelentősebb kötöttpályás közösségi közlekedési kapcsolatot 

jelent a Gellért-hegy számára. 

 
A vizsgált terület és környezetének közösségi közlekedési hálózata 
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A Gellért-hegy és környezetének számára sokoldalú közlekedési kapcsolatot biztosít a Szent Gellért teret érintő 

villamos hálózat, mivel a Szabadság hídon keresztül a pesti belvárossal, a Bartók Bála úton keresztül Budafokkal, 

és a 2016-ban elkészült Budai fonódó villamoshálózat fejlesztése révén Észak-Budával teremt átszállásmentes 

kapcsolatot. 

A vizsgált területtel szomszédos, magasabban fekvő Gellért-hegyi lakóterületek autóbusz-közlekedése 

szempontjából meghatározó még a Móricz Zsigmond körtér és a Sánc utca között közlekedő 27-es viszonylat. A 

járat hétköznap reggeli időszakban jelenleg biztosított 7-8 perces (hétvégén 10 perces) legkisebb követési ideje 

és a viszonylaton közlekedtetett járművek kapacitása nem teszi lehetővé a turisztikai célpont kizárólag közösségi 

közlekedési ellátással való kiszolgálását.  

A Gellért-hegy vizsgált részének látogatói túlnyomó részben turisták, akik számára elsősorban a Citadella elérése 

a cél, amelynek megközelítése azonban elsősorban turista és városnéző buszokkal történik. 

A Citadella és környezete közlekedési problémáinak megoldására több ötletpályázaton és tervben is felmerült a 

Gellért-hegyi sikló megjelenése. A speciális kötöttpályás közlekedési eszköz a Tabánból indulna, és megfelelő 

kapacitás esetén lehetővé tenné akár a Gellért-hegyről a turistabusz forgalom kitiltását. 

➔ MELLÉKLET 

Összegzés 

► A Citadella és a Gellért-hegyi kilátópontok közösségi közlekedéssel nem ellátottak. 

► A jelenlegi közösségi közlekedési viszonylat járatsűrűsége és kapacitása sem megfelelő a turisztikai 

forgalom kiszolgálására. 

► Az elfogadható mértékű gyaloglási távolságot (és domborzati adottságot) figyelmen kívül hagyva a Gellért-

hegyet határoló útvonalakon található közösségi közlekedési megállóhelyek megfelelő kapcsolatot adnak 

a különböző városrészek felé. 

 

Közúti közlekedés 
A vizsgált terület északi részét érinti a budai Hegyalja út – Erzsébet híd – Rákóczi út alkotta I. rendű főútvonal. Az 

említett útvonal 2x2 forgalmi sávos keresztmetszeti kialakítású és mintegy 45.000 E/nap/2 irány forgalommal 

rendelkezik a Döbrentei tér és Sánc utca közötti szakaszon. A főútvonal fontosabb csomópontjai a több sávos 

keresztmetszet és a nagy forgalom következtében jellemzően jelzőlámpás forgalomirányítással rendelkeznek. A 

Gellért-hegy északi oldalán a Naphegy utca magasságában található kijelölt gyalogátkelőhely kapcsolatot teremt 

a Tabán területével a Hegyalja úton keresztül, azonban a forgalomtechnikai kialakítása miatt (jelzőlámpa hiánya) 

az átkelőhely használata a gyalogosok számára rendkívül balesetveszélyes. A Gellért-hegy gyűjtőút-hálózati 

kapcsolatát a Szüret utca – Somlói út – Kelenhegyi út – Szirtes út – Sánc utca alkotta útvonal jelenti, amely a 

Villányi út és a Hegyalja út irányába biztosítja főúthálózat elérését. Az útvonal Szirtes út és Sánc utcai szakaszán 

a keskeny keresztmetszeti szélesség és ebből következő keskeny útburkolat miatt egyirányú forgalmi rend van 

érvényben. A 2x1 forgalmi sávos keresztmetszeti kialakítású gyűjtőút 1.100-1.900 E/nap/2 irány forgalmat 

bonyolít le, a Szirtes utca – Sánc utca szakasz jelentős autóbusz (turista és városnéző) forgalommal. 

  

Kijelölt gyalogátkelőhely a Hegyalja úton 
Forrás: www.google.hu 

Balra a Szirtes út, jobbra a Sánc utca 
keresztmetszeti kialakítása 

Forrás: www.google.hu 

A vizsgált területen található a Szirtes út egy szakasza, amely kiszolgálóút hálózati szerepet tölt be, a Citadella 

mellett található autóbusz-parkolóhoz és a gépjármű forgalom elől jelenleg lezárt Citadella sétányhoz biztosít 

közúti kapcsolatot. 
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A vizsgált terület és környezetének úthálózata 
 

A Gellért-hegyet keletről a II. rendű főúthálózatba tartozó felső rakpart, a Szabadság hídtól északra 2x2 forgalmi 

sávval rendelkező Szent Gellért rakpart határolja. A felső rakpart a Szabadság híd hídfőjét jelentő Szent Gellért 

téren elágazik a Dél-Buda belvárosába vezető Bartók Béla útra, a Lágymányost feltáró Budafoki útra, és az 

egyetemi területek előtt húzódó, de csak gyűjtőúti szerepkört betöltő Műegyetem rakpart – Pázmány Péter 

sétányra. 

A felső rakparttal párhuzamos az alsó rakpartot alkotó Raoul Wallenberg – Valdemar és Nina Langlet rakpart 

útvonal. Az I. rendű főúthálózatba tartozó elem egyike Buda északi és déli kerületei között kapcsolatot biztosító 

két útvonalnak, ezért kiemelkedő szerepet tölt be a közúti közlekedési hálózatban. 

➔ MELLÉKLET 

Összegzés 

► A Gellért-hegyet északról, keletről és délről főúthálózati elemek határolják. 

► A Hegyalja út elválasztja a Gellért-hegytől a Tabánt. 

► A Szüret utca – Somlói út – Kelenhegyi út – Szirtes út – Sánc utca alkotta útvonal a gyűjtőúthálózat részét 

képezi, a Szirtes utca – Sánc utca szakasz jelentős autóbusz forgalommal. 
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1.5.2. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS, KERÉKPÁROZÁS 

Gyalogos közlekedés 
A vizsgált területen a gyalogos járdahálózat teljes mértékben kiépült. A gyalogos közlekedés elsősorban a 

turisztikai célpontot jelentő Citadella, a kilátópontok és a közösségi közlekedés megállóhelyei, valamint a 

személygépjármű és turistabusz parkoló között jelentkezik. 

A Citadella körüli, korábbi gépjármű közlekedésre szolgáló felület lezárásra került és teljes szélességben a 

gyalogosok rendelkezésére áll. A Gellért-hegyre vezető gyalogos lépcsők és utak állapota nagy szórást mutat, a 

megfelelő állapotú és szélességű infrastruktúra mellett jelentős mennyiséget képvisel a jelenleg töredezett, 

balesetveszélyes utak hossza. (A vizsgálat részeként tervezett gyalogosszámlálás az egészségügyi válsághelyzet 

nyomán összeomlott turizmusra való tekintettel elmaradt.) 

A vizsgált terület északi oldalán a Rác fürdő környezetét a Hegyalja út elválasztja a Gellért-hegy területétől. A 

Naphegy utca magasságában található kijelölt gyalogátkelőhelyen a 2x2 sávos főútvonal biztonságos 

keresztezése jelzőlámpa hiányában nem biztosított. A főúthálózati elem keresztezése a Sánc utcánál vagy a 

Döbrentei téren lehetséges, de mindkét esetben a gyalogosok számára nagy időveszteséget okoz a hosszú 

kerülőút miatt. 

Gyalogos utak részletes értékelése 
A Gellért-hegyi gyalogos utak, lépcsők részletes értékelését az alábbi metodika alapján végeztük el. A meglévő 

gyalogos infrastruktúra elemeket 5 kategóriába soroltuk a jelenlegi állapotuk szerint. 

 

 

 

 

 

 
A) Új vagy jó állapotú, nem szükséges 

beavatkozás. 
Összesen: 3002 m2 

 B) Megfelelő állapotú, nem szükséges 
feltétlenül beavatkozás. 

Összesen: 17691 m2 

 C) Helyenként rossz, leromlott állapot, 
beavatkozás szükséges. 

Összesen: 27126 m2 
 

 

 

 
D) Teljes átépítés szükséges. 

Összesen: 7495 m2 
 E) Áttaposás 

Összesen: 3682 m2 
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Kerékpározás 
A vizsgált területen nem található, és távlatban sem tervezett önálló kerékpáros infrastruktúra. 

A Gellért-hegy domborzati adottságaiból adódóan mindennapi hivatásforgalmi igény nem jelentkezik. A 

gépjármű közlekedésre alkalmas felületeken a sportolási, rekreációs jellegű kerékpáros közlekedés többnyire 

hétvégén jelenik meg, amely a meglévő forgalomnagyság mellett biztonságosan lebonyolódik, önálló 

infrastruktúra kialakítását nem teszi szükségessé. 

 

Összegzés 

► A gyalogos utak állapota változó, egyes gyalogutak balesetveszélyesek, más utak állapota és szélességi 

kialakítása megfelelő. 

► A Gellért-hegyen nem található önálló kerékpáros infrastruktúra. 

  



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

35 
 

1.5.3. TURISTA- ÉS VÁROSNÉZŐ BUSZOK PARKOLÁSA, 

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ PARKOLÁS 

Turista- és városnéző buszok parkolása 
A Gellért-hegyen található Citadella gépjárműforgalma kizárólag a Szirtes úton keresztül bonyolódik. Az 

autóbuszok várakozása a Szirtes útnak a Citadella sétánynál kialakított 12 férőhelyes parkolójában történik. A 

parkoló az utasok kényelmes le- és felszálláshoz szükséges helyigénye miatt legfeljebb 10 autóbusz egyidejű 

befogadására alkalmas. 

A parkoló kapacitása sok esetben nem fedezi a turisták által generált forgalmi igényeket. 

A Citadella sétány gépjármű forgalom elől jelenleg elzárt, így autóbusszal sem körüljárható és a déli oldalán 

kialakított párhuzamos autóbusz parkolóhelyek sem használhatók. 

Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül a városnéző autóbuszos szolgáltatás. A szolgáltatók 

útvonalai természetesen a Citadelláról adódó gyönyörű panoráma miatt a Gellért-hegyet is érintik. A városnéző 

autóbuszok a turista buszokkal azonos útvonalon közlekedve tovább növelik az amúgy is jelentős forgalmi 

terhelést a Sánc utca – Szirtes út alkotta útvonalon. 

A 2009. évi forgalomszámlálás szerint a Citadella napi forgalma 112 autóbusz/nap. A 2019 évben mért hétköznapi 

terhelés júliusban 50-, a meghatározó szeptemberi hónapban 80 autóbusz/nap hét közben. A hétvégi érték 

valószínűleg eléri, vagy meghaladja a 2009. évben tapasztaltakat annak ellenére, hogy az épületegyüttes egésze 

le van zárva a látogatók elől. A városnéző autóbuszok terhelése legalább akkora, mint a turista buszoké, mivel 

csak a hop on – hop off jelleggel szolgáltatók napi 170 járatának nagyobb része érinti a Citadellát. (A vizsgálat 

részeként tervezett forgalomszámlálás az egészségügyi válsághelyzet nyomán összeomlott turizmusra való 

tekintettel elmaradt.) 

A turistabuszok esetében jellemzően 30 perces tartózkodási idővel lehet számolni jelenleg (mivel a Citadella 

épületegyüttese le van zárva, és a kapcsolódó terület csak kilátópontként funkcionál), amely a parkolóhely 

telítettsége miatt érezhetően megnövekszik a nagy forgalmú időszakokban. 

 

   

Buszparkoló a Szirtes úton a Citadella 
sétánynál 

A férőhely hiány miatt a Szirtes úton 
parkoló turista- és városnéző autóbuszok 

A lezárt Citadella sétány és használaton 
kívüli buszparkoló 

 

Személygépjármű parkolás 
A Szirtes úton a buszparkoló mellett 12 férőhelyes díjköteles személygépjármű parkolóhely is található. A parkoló 

kihasználtsága maximális, gyakran alakul ki férőhely hiány. 

A vizsgált területen a Rác fürdő esetében jelentkezik jelentősebb, a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

gépjármű elhelyezési kötelezettség. A jelenleg nem üzemelő fürdőnél mintegy 35 felszíni parkolóhely és az épület 

egy része alatt mélygarázs került kialakításra. 

A vizsgált terület környezetében a Gellért-hegyi lakóterületeken a férőhelyek a kedvezőtlen domborzati 

adottságok ellenére többnyire telken belül biztosítottak. A közterületi parkolás csak kisebb társasházak esetében, 

valamint kényelmi szempontok miatt jelenik meg. 

Összegzés 

► A meglévő autóbusz parkoló kapacitása nem elegendő. 

► A turisztikai forgalom számára kialakított díjköteles személygépjármű parkolóhely férőhely hiányos. 

  



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

36 
 

1.5.4. KÖZMŰELLÁTÁS, ÜZEMI TERÜLETEK, CSAPADÉK-

VÍZGAZDÁLKODÁS 
A tervezési területen a fogyasztói igényekhez mérten épültek ki a vízi- és energiaközművek. Az vízi- és 

energiaközművek nyomvonalas létesítményei jellemzően térszín alatt létesültek. 

 

➔ RÉSZLETES KÖZMŰVIZSGÁLAT 

Vízellátás 
A területen és térségében a vízellátást biztosító több nyomászóna (1. számú Budai alap zóna, 8. számú Vári zóna, 

a 17. számú Sashegyi zóna, valamint a 20. számú Pesti alap zóna) fő- és elosztóvezetéke megtalálható. Az 

ivóvízellátás és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. Az oltóvizet föld alatti és föld feletti 

tűzcsapok biztosítják. 

A vizsgált terület déli részén található a Kelenhegyi gépház és medence, illetve a Barlang medencék, amely 

medencék közül a régi Kelenhegyi medence már nem üzemel. Az északnyugati részén található a Sánc utcai 

gépház, valamint a Gurber József medencék. 

A Gellért-hegy és környezetében egy ásványvizes és több gyógyvizes kút található. Emellett több helyen, de 

jellemzően a játszótereken és közelükben kiépítésre kerültek ivóvíz kutak, amelyek időszakosan működnek. 

Csatornázás 
A területen és térségében a szenny- és csapadékvíz elvezetéséről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.) 

által üzemeltett jellemzően egyesített rendszerű csatornahálózat gondoskodik, tehát a területen keletkező 

szennyvizek és csapadékvizek elvezetése egy rendszerben történik. Azonban a területen a csapadékvizek 

elvezetése érdekében kiépültek elválasztott rendszerben üzemelő nagyobb főgyűjtő- és kisebb csapadékvíz 

gyűjtőcsatornák. A keletkező szenny- és csapadékvizek a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) 

kerülnek elvezetésre, majd megtisztításra. 

A vizsgált területen több, jelenleg nem működő nyilvános illemhelyiség található, amelyek felújítása szükséges 

lenne, valamint üzemeltetésükről gondoskodni kellene. Jelenleg időszakosan kihelyezett mobil WC-k 

gondoskodnak a szennyvizek összegyűjtéséről, amelyek elszállítása szippantós autókkal történik. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy ezen mobil WC-k is ki vannak téve a vandalizmusnak, amely miatt további költségek 

merülnek fel. 

A Gellért-hegyen keletkező csapadékok elvezetése részben a felszínen, a kiépített utak mentén kialakított 

vályúkban, részben víznyelők és föld alatt kiépített csapadékcsatornák által történik. Nagyobb intenzitású 

csapadékesemények, "villámárvizek" alkalmával azonban a kiépített csapadékelvezető rendszer megtelik, több 

csapadékvíz befogadására már nem képes, így kiönt és a burkolt és a burkolatlan területeken folyik el. A 

csapadékvizek nem megfelelő elvezetése különösen a Gellért-hegy keleti oldalán okoz eróziót. 

 

Összegzés 

► Az öntözés lehetősége nem mindenhol elérhető, az öntözőrendszer nincs kiépítve megfelelően. 

► Több helyen (jellemzően a játszótereken) találhatóak időszakosan működő ivóvíz kutak. 

► A területen több, jelenleg használaton kívüli nyilvános illemhely található. Felújítani kell, illetve az 

üzemeltetési kérdés rendezése szükséges. Jelenleg időszakosan mobil WC alkalmazása történik. 

► A csapadékvíz elvezetése nem megfelelően megoldott. Nagyobb intenzitású és tartós csapadékesemények 

alkalmával több helyen elöntést és emiatt eróziót okoz a területen. 
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Villamosenergia-ellátás 
A térség elosztóhálózati táppontja a Budaközép és Vérmező 120/10 kV-os alállomások. A tervezési területet 

nagyfeszültségű hálózatok nyomvonalai nem érintik. A középfeszültségű villamos elosztóhálózata 10 kV-os 

feszültségszinten üzemel. A közvilágítási hálózat a kisfeszültségű elosztóhálózathoz hasonlóan földkábeles 

kivitelű, az alkalmazott kandeláberek típusai vegyesek. 

 

A Belső Világítási Zóna látványvédelem és a berendezések arculata szempontjából, illetve turisztikai, 

közbiztonsági értelemben leginkább kiemelt fővárosi zóna, az alkalmazható fényforrások színhőmérsékletére, a 

kijelölhető legalacsonyabb világítási osztályokra, a fényeloszlásra, valamint az alkalmazható elrendezésekre 

vonatkozóan a mesterterv műszaki követelményeket tartalmaz. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a park déli és északi része között nincs közvilágítással rendelkező 

gyalogos kapcsolat. 
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Gáz- és távhőellátás 
A tervezési terület gázellátását az egységes fővárosi földgáz elosztóhálózat kisnyomású rendszere (30 mbar) 

biztosítja, amely a határoló közterületeken kiépült. 

A térségben a forróvizes rendszerű fővárosi távhőszolgáltatás is elérhető. A hőkörzet bázisa a Kelenföldi Erőmű, 

amelyben korszerű kombinált ciklusú gázturbina és korszerűsített kazán tüzelőberendezések végzik a kapcsolt 

energiatermelés mellett a hőenergia előállítását. A hőkörzet kiterjedt, mintegy 41 ezer lakás és 1440 egyéb távhő 

felhasználó igényét biztosítja. 

Elektronikus hírközlés 
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra egyrészt a távközlési szolgáltatások elérhetőségét, másrészt a 

műsorszórás, kábel TV szolgáltatások nyújtását biztosítja. A vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok a közmű 

infrastruktúrához hasonlóan műszaki megjelenésében vezetékes hálózatokból és kapcsolódó létesítményekből 

tevődnek össze. Az üzemeltetést szolgáltatók végzik, a közmű infrastruktúra ellátással ellentétben viszont az 

elektronikus hírközlési szolgáltatás alanyi jogú. A hálózatfejlesztéseket igény megjelenése esetén a szolgáltatók 

jellemzően saját beruházásban végzik. A növekvő mobil távközlési igényeket a szolgáltatók mobil bázisállomások 

elhelyezésével tudják kielégíteni, ezek szektorsugárzói a vizsgálati területen is megtalálhatóak. A Gellért-hegy 

URH-FM adó is a vizsgálati területen működik, amely helyi rádió műsorszóró funkciót lát el. 
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Összegzés 

► A tervezési területen, több nyomvonalon 10 kV-os földkábeles nyomvonal üzemel. 

► A közvilágítási hálózat állapota elavult, olykor élet- és balesetveszélyesek a rongálások miatt.  

► A tervezési terület a Budapesti Világítási Mesterterv alapján a Belső Világítási Zóna látványvédelmi 

szempontból kiemelt területrésze, amelyre szigorúbb arculati és műszaki követelmények vonatkoznak. 

► Kisnyomású gázelosztó hálózat és távközlési hálózatok a határoló közterületeken kiépültek. 
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1.6. JOGSZABÁLYI, TERVI KÖRNYEZET 

1.6.1. A VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS 

FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

Vonatkozó településfejlesztési dokumentumok 
A tervezési területre az alábbi településfejlesztési dokumentumok vonatkoznak: 

• Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció (767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. hat.) 

• Budapest 2020 (160/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. hat.) – Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégia 

• Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója (2015) 

• Budavári Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) 

• Újbuda Városfejlesztési Koncepciója (2005) 

• Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) 

Összegzés 

► Dokumentumokban szerepel, hogy a tervezési terület a város egyik hangsúlyos turisztikai eleme. 

► Legfőbb prioritásnak a turizmus (gyógyturizmus, Citadella) fejlesztését tekintik a dokumentumokban. 

► Fontos szempontként megjelenik a zöldterületek megújítása. 

 

Vonatkozó településrendezési dokumentumok 

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2017) 
Az 1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott TSZT 2017 1. Területfelhasználás tervlapja szerint a 

tervezési területen belül a Rác fürdő esetében a fürdő területe Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 

terület (Vi-2), míg a közvetlen környezete Közkert, közpark (Zkp) besorolású. A Filozófusok kertje többszintes 

területfelhasználással rendelkezik: a meghatározó területhasználat a különleges Vízkezelési területek (K-Vke), a 

kiegészítő területhasználat a Városi park (Zvp). A tervezési terület többi része szintén Zvp besorolású három 

kivétellel: az egyik a Hegyalja út, amely Közúti közlekedési terület (KÖu) a másik kettő Kisvárosias, jellemzően 

szabadonálló jellegű lakóterület (Lk-2), az egyik a Rezeda utcánál lévő FŐKERT telephely területének egy része, a 

másik a Kelenhegyi vízmű és gépház déli része. A tervlap a Zkp és Zvp területeket meglévő zöldterületként jelöli. 

 

 

 

 

 
TSZT 2017 – 1. Területfelhasználás (részlet) 

Budapest fővárosi rendezési szabályzata (FRSZ) 
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott FRSZ – hasonlóan a TSZT 2017-hez – a főváros teljes 

közigazgatási területére készült és megállapítja a (beépítésre szánt) területfelhasználási egységek beépítési 

sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, valamint a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását. 
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Az FRSZ 1. melléklet A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek tervlapja 

szerint a Rác fürdő Vi-2 területének beépítési sűrűsége (bs) 3,5, ami egyfelől az általánosan elhelyezhető funkciók 

(bsá) 2,5 és a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló férőhelyek számára igénybe vehető (bsp) 1,0 értékből 

áll. A Filozófusok kertje K-Vke területe esetében a sűrűség 1,0 (1,0+0,0). 

Budavári építési szabályzat (KÉSZ) 
A tervezési terület I. kerületi részére a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (VIII. 15.) Kt. 

számú önkormányzati rendelete vonatkozik, amely alapján a tervezési területen az alábbi építési övezetek, 

övezetek találhatók: 

I-V1-Z intézményi, védett, magas sűrűségű, jellemzően zártsorú beépítésű terület építési övezetbe tartozik a Rác 

fürdő. Az építési övezetben az építés feltétele a fürdő teljes felújítása és az új beépítés funkciója csak fürdő, 

illetve szállás lehet. A Rác fürdő melletti terület Z-KP-KP-1 közpark övezetbe tartozik. Az övezetben vendéglátó 

épület, pihenést, testedzést szolgáló építmény, ismeretterjesztés építményei, a terület fenntartásához szükséges 

építmények, nyilvános illemhelyek, terepszint alatti építmények helyezhetők el, játszókertet, sportkertet és 

pihenőkertet lehet létesíteni. A tervezési terület többi kerületi része – a Hegyalja út kivételével, amely KL-KT 

közlekedési övezetbe tartozik – Z-VP-KP-1 városi közpark övezetbe sorolt. Ebben az övezetben az elhelyezhető 

rendeltetések megegyeznek a Z-KP-KP-1 övezetnél leírtakkal. 

 Övezeti jel Beépítés mértéke (%) Zöldfelületi arány 

(%) 

Építmény-, 

homlokzatmagasság (m) 

terepszint alatt terepszint felett min. jelenleg max. jelenleg 

max. jelenleg max. jelenleg 

Rác fürdő I-V1-Z 100 0 75 76,5 20 20 kialakult kb. 10,0 

Rác fürdő 

melletti 

zöldfelület 

Z-KP-KP-1 20-10 0 2 0 75 85 3,5 0 

Gellért-

hegy északi 

lejtője 

Z-VP-KP-1 5 kb. 20 2 0-1 75 87 6,0 kb. 3,0 

 

➔ MELLÉKLET 

Budapest XI. kerület KÉSZ-2 
Az újbudai tervezési területre a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete által 

jóváhagyott, a Budapest XI. kerület, Duna folyam – I-XI. kerület határa – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld 

vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 30/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

(KÉSZ-2) vonatkozik, amely alapján a tervezési területen az alábbi övezetek találhatók: 

Zvp-XI-01 jelű városi közpark területének övezete a Gellért-hegyi városi közpark területét foglalja magában. Az 

övezetben az országos jelentőségű védett természeti területen a meglévő zöldfelületi arány nem csökkenthető, 

az övezet területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kizárólag időben lehet korlátozni, és azt is csak 

közbiztonsági okból, a sötétedés utáni zárva tartás idejére. Az övezetben – figyelemmel a természetvédelmi 

területre – a védett növények élőhelyei fejlesztési céllal nem vehetőek igénybe, a közpark fenntartása és 

fejlesztése során a védett növények élőhelyi igényét figyelembe kell venni. Az övezet területén legfeljebb bruttó 

150 m2 területű épület helyezhető el, az övezetre vonatkozó egyéb előírások betartása mellett. 

A speciális szabályozást igénylő városi közpark területek övezetein (Zvp-XI-S) belül a Zvp-XI-S-01 jelű övezetbe a 

turisztikai jelentőséggel bíró Citadella telke, a Zvp-XI-S-Vü-01 és -02 jelű övezetekbe a Gellért-hegy oldalában 

található, a város fenntartását, karbantartását ellátó területek (FŐKERT telephely, Kelenhegyi vízmű és gépház) 

tartoznak.  
A Zvp-XI-S-01 övezetbe tartozó Citadella telkét – eltérő szabályozás hiányában – közhasználat elől elzárni nem 

lehet, kizárólag időben lehet korlátozni, és azt is csak közbiztonsági okból, a sötétedés utáni zárva tartás idejére. 

A Citadella telkén a meglévő beépítés mértéke nem növelhető, a meglévő zöldfelület mértéke pedig nem 

csökkenhet, továbbá – figyelemmel a természetvédelmi területre – a védett növények élőhelyei fejlesztési céllal 

nem vehetőek igénybe, a közpark fenntartása és fejlesztése során a védett növények élőhelyi igényét figyelembe 

kell venni. A FŐKERT telephely Zvp-XI-S-Vü-01 jelű övezetében kizárólag a zöldfelületek fenntartását szolgáló 

építmények helyezhetőek el, míg a Kelenhegyi vízmű és gépház Zvp-XI-S-Vü-02 jelű övezetében kizárólag a 
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vízgazdálkodást szolgáló technológiai építmények, az üzemeltetést biztosító raktározási és irodai rendeltetések 

építményei. Mindkét övezet telkeit – figyelembe véve az üzemeltetési funkciót – közhasználat elől el lehet zárni. 

 

 Övezeti jel Beépítés mértéke (%) Zöldfelületi arány 

(%) 

Építménymagasság (m) 

terepszint alatt terepszint felett min. jelenleg max. jelenleg 

max. jelenle

g 

max. jelenleg 

Jubileumi 

park, déli 

lejtők  

Zvp-XI-01 - 0 0,5 0-25 - 79 4,5 kb. 6,0 

Citadella 

telke 

Zvp-XI-S-

01 

10 0 10* kb. 10 40* 12 nem 

változtatha

tó 

kb. 9,0-16,0 

FŐKERT 

telephely 

Zvp-XI-S-

Vü-01 

0 0 8,5* kb. 8,5 70 88 6,0 kb. 3,0 

Kelenhegyi 

vízmű és 

gépház 

Zvp-XI-S-

Vü-02 

0 0 5* kb. 3 70 89 6,0 kb. 6,0 

*A BP/1002/00123-5/2020 számú végső szakmai véleményben megállapított OTÉK-tól való eltérési engedély alapján 

 

➔ MELLÉKLET 

Összegzés 

► A fővárosi településrendezési eszközök frissebbek az I. kerületinél, ezért a fővárosi tervekben szereplő 

előírások (még) nem tudtak maradéktalanul érvényesülni az I. kerületi terveszközökben. 

► A kerületi tervekben szereplő megengedett legnagyobb beépítettség mértékét a Rác fürdő telke esetében 

meghaladja a jelenlegi beépítés mértéke. 
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1.6.2. KAPCSOLÓDÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK, HATÁROZATOK 

A Citadella megújításával kapcsolatos jogszabályok, határozatok 
• a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósítása [1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat] 

• a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtése és közterületeinek megújítása 

[1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat] 

• a Budapest-törvény vonatkozó rendelkezései (2018. évi XLIX. törvény 19/A. §) 

• a Citadellával kapcsolatos végrehajtási kormányrendelet [339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet] 

A kormányhatározatok nevesítik az adott feladatokat (múzeum létrehozása és sétánymegújítás, illetve sikló 

létesítése és közterületi megújítás), a megvalósításért felelős szervezeteket (Várkapitányság NZrt., ill. BFK NZrt.), 

a megvalósítás anyagi forrásait, valamint a határidőket.  

A Budapest-törvény szerint a Citadella erőd és környezete: a Budapest XI. kerület belterület 5412 helyrajzi számú 

ingatlan, valamint a Budapest I. és XI. kerületében a Gellért-hegyen elhelyezkedő, kormányrendeletben 

meghatározott közterületek. Ezen ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása, 

végrehajtása érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható. 

A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánítja a Citadella erőd és környezete területén lévő ingatlanokon megvalósuló – a fenti 

kormányhatározatokban szereplő – beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. Konkrétan 

megnevezésre kerülnek a Citadella környezetének számító ingatlanok, amelyek igénybevételre kerülnek (2023. 

december 31-ig illetve 2024. december 31-ig) a beruházások megvalósítása érdekében. 

 

 

A Citadellához kapcsolódó beruházások helyszínei 

 

Ezen kívül a kormányrendelet meghatározza a Citadella telkére vonatkozólag az építési előírásokat (az egész 

ingatlan építési hely, nem kell telepítési távolságot tartani, a megközelítést biztosítani kell, a várakozóhelyeket 

nem kell biztosítani, az épületen antenna elhelyezhető stb.), valamint a beépítési paramétereket is: 

 

beépítési mód beépítettség 

legnagyobb mértéke 

zöldfelület 

megengedett 

legkisebb mértéke 

épületmagasság 

megengedett 

legnagyobb mértéke 

a szintterületi mutató 

megengedett 

legnagyobb értéke 

szabadonálló 55% 20% 30 m 3 m2/m2 
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A fentieken kívül a kormányrendelet azt is előírja, hogy amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a 

beépítés és az egyedi építési követelmények a fentiekben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy 

azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet 

alkalmazni. 

 

Összegzés 

► Citadella területén múzeum és a Gellért-hegyen sétány- és parkfelújítás tervezett állami irányítással. 

► Kormányzati elhatározás a turistabuszok kiváltására sikló, ill. a Tabánnal való kötöttpályás összeköttetés. 

► A Citadellán és környezetén építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható, a Citadella 

telkére konkrét beépítési paraméterek kerültek meghatározásra. 

➔ MELLÉKLET 

A Gellért-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet 
A rendelet értelmében a védetté nyilvánítás célja a Gellért-hegy geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi 

értékeinek megóvása, a fokozottan védett Iván-barlang és a forrásbarlangok felszíni védőterületeinek biztosítása. 

A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata. 

Településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek  
A tervezési területre az alábbi településképi dokumentumok vonatkoznak: 

• Budapest településképi arculati kézikönyv (1319/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. hat.) 

• Budapest I. kerületének Településképi Arculati Kézikönyve (2017) 

• Budapest I. kerületének településképi rendelete [18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet] 

• Budapest XI. kerületének Településképi Arculati Kézikönyve (2017) 

• Budapest XI. kerületének településképi rendelete [46/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet] 

A településképi dokumentumok megállapítják, hogy a terület egyik legfontosabb értéke a Világörökségi listán 

lévő Duna-parti látvány, melynek alkotóelemei a domborzati viszonyok az épített környezet és maga a Duna. Ez 

azt jelenti, hogy a budai Duna-part különleges, egyedülálló part menti panorámája védendő, mind kilátás, mind 

rálátás tekintetében. Az arculati kézikönyvek az ajánlásaik között megfogalmazzák, hogy a Gellért-hegyről, a 

környező tájra és a városra, illetőleg a Várhegyre történő rálátás lehetőségét biztosítani kell, továbbá a Gellért-

hegy városi látványt meghatározó vonulatainak gerincvonala komoly látványértéket jelent, ezt épülettel 

eltakarni, megbontani nem szabad. Továbbá, fontos elemként megjelenik, hogy a hegy meglévő zöldfelületének, 

városi parkjának védelme kiemelten fontos. 

A kerületi településképi rendeletek a kerületi arculati kézikönyvekben megfogalmazott ajánlásokat 

rendelkezésként, előírásként tartalmazzák. A tervezési területen belül nincsenek helyi védett értékek (sem 

fővárosi, sem kerületi). 

 

Összegzés 

► A dunai látkép védelme hangsúlyos, védendő a panoráma. 

► Zöldfelületek védelme kiemelten fontos.  
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1.6.3. EGYÉB TERVI ELŐZMÉNYEK 

Gellért-hegy pályázat (2016) 
A Miniszterelnökség 2016-ban írt ki egy 40 millió forint összdíjazású, nyílt városrendezési ötletpályázatot a 

Gellért-hegy területére. A tervpályázat célja javaslattétel a Gellért-hegy funkcionális rendezésére, a terület 

revitalizációjára vonatkozó építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti megoldásokat alkalmazó lehetséges 

koncepció kidolgozása, amely kreatív ötletekkel járul hozzá a Gellért-hegy minőségi parkfejlesztéséhez, és 

alternatív programot kínál a rendezetlen területek (épített és természeti környezet) turisztikai, rekreációs 

funkcióval való megtöltésére a természeti értékek, zöldfelületek és növényállomány megőrzése mellett. Kiemelt 

cél volt még a Citadella épületére vonatkozó hasznosítási javaslat befogadása és feltárása, mely rendezni képes 

az erődítmény Budapesten (és Magyarországon) betöltött szerepét, és a Gellért-hegy megújulását is szolgálja. A 

díjazottak közül kiemelt megvételben az alábbi 3 pályamű részesült (bővebben lásd a mellékletben). 

➔ MELLÉKLET 

„Az üzenet marad” (15. sorszámú pályamű; Boda 

István, Iszak Bálint) (forrás: epiteszforum.hu) 

► drótkötélpálya (lanovka) a Várkert bazár és a 

Citadella között 

► autós forgalom fölött átívelő széles zöld híd 

► a Gellért-hegyet tematikusan négy fő zónára 

osztja: családbarát, rekreációs, kulturális és 

sport 

► alsó szint: múzeum, felső szint: 360 fokos 

panorámakert szabadtéri színházzal 

 

„A magyar Mekka megteremtése – fényhíd a Duna 

fölött” (40. sorszámú pályamű; Palotai Tamás, Varga-

Ötvös Béla, Kotsis István, Gőczey András, Csuport 

Györgyné, Éltető Zsófia) (forrás: epiteszforum.hu) 

► szakrális és szekuláris színtér: Nemzeti 

Zarándokhely és Pantheon 

► fényív/fényhíd a Citadella fölött 

► a fürdők között barlangvasút, fellegvárfürdő 

► Csillagda, kápolna, vendéglátás, szállás 

► Kárpáti-kert: magyar őshonos fák, szőlő 

► táj- és parkrevitalizáció, geológiai bemutató, 

tanösvények, sétautak 
 

„Gellért-hegy – Budapest zöld szeme” (43. sorszámú 

pályamű; Hubayné dr. Horváth Nóra, Módosné Bugyi 

Ildikó, Jákli Eszter, Kovács András, Kovács Dóra, 

Fentősi Eszter, Hódos Katinka, Major Ivett, Nagy 

Fanni, Németh Annamária, Tóth Bettina, Vida Sára) 

(forrás: a díjazott) 

► Bor–Boldogság–Budapest: régi 

szőlőültetvények megidézése 

► napozóterasz, panorámasétány 

► gasztronómiai udvar, retro cukrászda 

► támfalból nyíló pincesor: hazai tájborok 

► világörökségi kiállítás, Habsburg Múzeum 
 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

46 
 

A Gellért-hegy dendrológiai fejlesztése és erdővegetáció-rekonstrukciója 
2015-ben és 2017-ben a hegy dendrológiai fejlesztéséről, illetve az erdővegetáció-rekonstrukciójáról 

tanulmányok készültek a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. és a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 

együttműködésével. Céljuk, hogy a termőhelyhez ökológiailag jól illeszkedő, minél könnyebben fenntartható – 

illetve önfenntartó – turisztikailag pedig látványos, közművelési szempontból jól hasznosítható park jöhessen 

létre.  

Feladatként határozzák meg a biológiai sokféleség arányos és helyileg indokolt elősegítését, valamint 

megfelelő helyeken az őshonos vegetáció terjedésének szorgalmazását, újraépítését (rekonstrukcióját). Cél a 

park dendrológiai díszítő értékének növelése, és hogy ebben különösen hangsúlyos szerepet kapjon a 

szubmeridionális/szubmediterrán arculat, illetve az ilyen arculatot segítő elemek megjelenítése. Ehhez a délies 

lejtők vízgazdálkodásának felmérése szükséges, az elfolyó, lefutó vizek befogása (a vízvesztés megakadályozása) 

és a víztárolás, valamint a vízvesztő és vízbefogadó/nyerő területek szerinti telepítés megvalósítása, és ezzel a víz 

(vegetáción keresztüli) visszaforgatása. A tanulmányok szerint a Gellért-hegyet, fekvése és látogatottsága 

kiemelkedően alkalmassá teszi arra, hogy látványos, mediterrán/szubmediterrán hangulatú park alakuljon itt ki, 

ennek fényében született több beavatkozás is, ahogy az alábbi képek is szemléltetik.  
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Gellért-hegyi sikló 
A Gellért-hegyi sikló ötlete a 19. század végén fogalmazódott meg. 2008-ban a fejlesztési elképzelés 

engedélyezési tervi szintig jutott. Ezt követően után hosszú kihagyás után 2018-ban ismét megvalósulás közelébe 

került a projekt magánbefektetők kezdeményezésére, de legutóbbi elképzelések részletei nem ismertek. 

Alábbiakban a 2008-as engedélyezési tervek kerülnek bemutatásra. A Rác fürdő szomszédságából indulna a sikló. 

Itt kerülne kialakításra a tervezett buszparkoló és a sikló bejáratának előtere. A Hegyalja út alatti alagúton 

keresztül közelíthető meg az alsó állomás, ahonnan meredek alagút vezet az Orom utcai kitorkolásig. Az Orom 

utcától a felszínen vezet a pálya a Citadella sétány mellett elhelyezkedő felső állomásig. Az alábbi terveken 

látható, hogy egy pálya épülne a Gellért-hegyen, a két irányú forgalom az alagút után tervezett kitérőnek 

köszönhetően valósulna meg. 

 

Engedélyezési terv, Helyszínrajz 
forrás: http://www.roth.hu/Aktualis/aktualis_2_siklo.html 

  
Végeleges látványtervek 

forrás: http://www.roth.hu/Aktualis/aktualis_2_siklo.html 

A Gellért-hegyi sikló megépítésének előnye lehet, hogy a Gellért-hegyről a lakosságot zavaró és jelentős 

szennyezést kibocsátó turista- és városnéző buszok javasolt kitiltása megvalósulhat, amennyiben a tervezett sikló 

megfelelő kapacitást tud biztosítani. A Citadella megközelítése a turisták számára a jövőben vagy gyalogosan, 

vagy az új speciális kötöttpályás elemmel lehetséges. A sikló építés elmaradása esetén megfontolandó a mai dízel 

üzemű autóbusz-állomány helyett csak elektromos autóbuszok felengedése a Gellért-hegyre. 

Ugyanakkor a sikló megépítése veszélyeztetheti az országos jelentőségű természetvédelmi terület értékeit felszín 

alatt és felett is. A tervek szerint az autóbuszok számára parkoló épülne a Rác fürdő mellett, a hegy lábánál, a 

Krisztina körút és a Hegyalja út által közrezárt zöldfelületen. Azonban a terület felhasználhatósága korlátozott. 

Mélygarázs itt nem építhető, mivel geofizikai mérésekkel karsztos üregeket fedeztek fel.  

A környezeti hatások csak az újabb tervek ismertében mérlegelhetők.  

http://www.roth.hu/Aktualis/aktualis_2_siklo.html
http://www.roth.hu/Aktualis/aktualis_2_siklo.html
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Korábbi tervek, elképzelések 
 

 

Összegzés 

► A világörökségi helyszín településképi értékeihez mérten túldimenzionált, monumentális, szimbolikus 

jelentéseket hordozó építészeti jelek. 

► Sikló telepítésének gondolata.  
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS 

2.1. ÉRTÉKEK ÉS KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 

Jelentős természeti, tájképi értékek 
Értékes élővilág és geológia (barlangok) tarkítja a parkot, valamint több természetvédelmi és tájképvédelmi 

védettség is érinti: országos jelentőségű védett természeti terület, országos ökológiai hálózat pufferterülete és 

ökológiai folyosója, „ex lege” védett barlangok, források és földvár, tájképvédelmi övezet területe. Az érintett 

védettségek korlátozzák a lehetséges fejlesztések volumenét és jellegét a természeti, illetve tájképi értékek 

megóvása érdekében. 

Kilátópontok és panorámautak 
Számos kilátópont található a Gellért-hegyen, ahonnan feltárul Budapest világörökségi területe, a hozzá 

kapcsolódó historikus és azon túl elterülő városrészei. Ezenfelül több, mint 1 km panorámaút szeli át az északi 

lejtőket. 

Karsztos terület 
A karsztos területek fokozott figyelmet igényelnek a fejlesztések során. 

Barlangok 
A területen több jelentős barlang is található. A barlangok egy részének bővítése és kialakítása mesterséges 

állapotot hozott létre, ezeket a barlangokat egykor vagy jelenleg is használják, ilyenek például a Sziklatemplom, 

vagy a Pávakertben található üzemi helyiségek. Legismertebb barlangok a Szent-Iván barlang (Sziklatemplom), a 

Citadella-kristálybarlang és az Aragonit-barlang. 

Ásványvizes és gyógyvizes kutak 
A területen található ásványvizes és gyógyvizes kutak a területen és közelében található több gyógyfürdő 

gyógyvízellátását biztosítják. A kutak vizét elsősorban fürdési célra használják, azonban egyes kutak vizei ivási 

célra is hasznosításra kerülnek. A kutak vizeinek hőmérséklete 39 – 44 °C közötti. 

Értékes vegetáció 
A területen a honos vegetáció védett fajai mellett értékes dísznövények is tarkítják a parkot, jelentős 

kultúrtörténeti háttérrel. Értékes növényeknek számítanak azok, melyek az alábbiak közül legalább egy 

feltételnek megfelelnek:  

• védettek 

• kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak 

• különleges, ritka növényfajok (pl.: Kínai mamutfenyő) 

• pénzbeli értékük (FŐKERT becslése) minimum 100.000 Ft; és egészségügyi állapotuk kitűnő 

vagy legalább maximális életkor érhető el beavatkozással; és 15 évesek vagy annál idősebbek 

Nagy lombkorona borítottság 
A terület fás állománya nagy lombkorona borítottságot ért el, ami főként a városklíma hatások enyhítése és 

ezáltal a látogatók komfortérzetének javítása szempontjából kedvező. Kedvezőtlen azonban, hogy invazív 

gyomfajok is jelen vannak a területen.  

Citadella és a Gellért-hegyi Szabadságszobor együttese 
Az egykori erőd épülete és a Szabadságszobor együttese a város számos pontjáról látható, a hegy sziluettje a 

településkép meghatározó eleme, valamint turisztikai attrakció. 

Gellért-hegyi pálos sziklatemplom és kolostor 
A Gellért térre nyíló Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom és kolostor együttese a 30-as években épült. A 

sziklatemplom egy felső, ősi barlangból és mesterségesen kialakított sziklaüreg rendszerből áll. A kolostor a hegy 

Duna felőli sziklafalára épített historikus, neoromán stílusú épület. A sziklatemplomot nagy számú turista is 

látogatja.  
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Világörökségi helyszín 
A teljes tervezési terület világörökségi helyszín meghatározó része. 

Rác fürdő 
A történelmi múltú fürdő, amelynek neoreneszánsz részeit Ybl Miklós tervezte műemléki védelem alatt álló 

értékes épületegyüttes. A fürdő 10 éve zárva tart a privatizációja utáni felújításához kapcsolódó pénzügyi 

problémák miatt. 

Városközponti elhelyezkedés, meghatározó turisztikai helyszín 
A terület városközponti elhelyezkedése, kiváló panorámája, valamint természeti és épített értékei okán 

turisztikailag frekventált helyszín, az egyik leglátogatottabb turisztikai attrakció a fővárosban. 

A Citadella sétány csak gyalogosan körbejárható 
A Citadella sétány jelenleg gyalogosbarát kialakítású, a gépjármű fogalom számára az egykori erőd körüljárása 

ma már nem lehetséges. A kilátópontok megközelítését és a városi panoráma megtekintését nem akadályozzák 

a turista- és városnéző buszok. 
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2.2. PROBLÉMÁK ÉS KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 

Központi fekvése ellenére a hegy nehezen megközelíthető a belváros irányából  
A Tabán és a Döbrentei tér irányából nehezen közelíthető meg a hegy lába is. A nagy autósforgalomra tervezett, 

autópálya jellegű utak és az Erzsébet híd lehajtó rámpái kedvezőtlen gyaloglási feltételeket teremtenek, nagy 

kerülőkre kényszerítik a gyalogost. A Hegyalja út elvágó hatása erőteljes, az akadálymentes sétányhoz vezető déli 

oldali járdája kritikusan keskeny.  

Kilátók és panorámautak elégtelen állapota 
A panorámautak kifejezetten leromlott, olykor balesetveszélyes állapotban vannak, pedig a park kiemelkedő 

vonzerővel bíró elemei lehetnének. A kilátópontok állapota is jellemzően kifogásolható, egyes kilátópontokat le 

is kellett zárni az állapotuk miatt.  

Használaton kívüli építmények  
A számos, kis alapterületű használaton kívüli építmény, illetve üzemi terület (vízműterület) található a park 

területén, amelyek elvesztették funkciójukat vagy a fennálló üzemeltetési kérdések miatt nincsenek 

használatban. Jelentős használaton kívüli építmény a Citadella épülete és a Rác fürdő. Az utóbbi rendezetlen 

tulajdonjogi viszonyok miatt nincs használatban. A területen több, jelenleg használaton kívüli nyilvános illemhely 

található, amelyek közül csak egy felújított, a többi felújításra szorul, valamint üzemeltetésükről gondoskodni 

kellene (ezek helyett a frekventált helyeken átmenetileg mobil WC-k üzemelne).  

Hiányos és rossz minőségű berendezési tárgyak 
A berendezési tárgyak sok esetben hiányosak, leromlott állapotúak, ami a funkcionális problémákon túl 

balesetveszélyt is jelenthetnek (pl. hiányzó korlátok). Ezenkívül esetenként elhelyezkedésük és esztétikai 

minőségük miatt rontják a park összképét, illetve zavarják a feltáruló panorámát (például a Filozófusok kertjénél 

található padok). 

A nagy kiterjedésű zöldterületen nehéz tájékozódni, hiányoznak az útjelző és információs táblák  
A hegy zöldterületének funkcionális tagolódása nem elég markáns, a parkrészek kialakítása és a növényzet 

telepítése nem segíti a tájékozódást. A terület gyalogutakkal jól ellátott, azonban csak elvétve található útjelző 

tábla, ami megnehezíti a tájékozódást, illetve áttaposást okoz a zöldfelületeken. Emellett igen kevés, illetve rossz 

állapotú, nehezen olvasható információs tábla áll rendelkezésre, ami megnehezíti, hogy a látogatók ismeretet 

szerezzenek a park értékeiről, valamint a parkhasználati szabályokról. 

Akadálymentesség hiányosságai  
A park számos területrésze nem közelíthető meg akadálymentesen, különösen a panorámautak, ami a 

mozgáskorlátozottak mellett a gépesített parkfenntartást is akadályozza. 

A Gellért-hegy és a Tabán összekapcsolása nem megfelelő 
Az I. rendű főúthálózatba tartozó 2x2 forgalmi sávos Hegyalja út elválasztó hatása miatt a két terület nem alkot 

összefüggő egységet. A Hegyalja úton meglévő kijelölt gyalogátkelőhely a jelzőlámpás forgalomirányítás hiánya 

miatt rendkívül balesetveszélyes. 

Villámárvízzel, erózióval érintett terület 
Nagyobb esőzések során viszonylag kis területen olyan mennyiségű víz gyűlik össze, amelyet a csapadék elvezető 

rendszerek már nem tudnak kezelni, így villámárvíz alakul ki. A terület vízelvezetését biztosító vályúk, csatornák 

megtelnek, a víz kilép medréből, így a csapadékvíz szabályozott elvezetés nélkül, jelentős eróziós károkat okoz. 

Fontos megjegyezni, hogy nagyobb esőzések során nemcsak a földet, illetve sarat mossa le, és a növényzetet 

károsítja, hanem kisebb és nagyobb köveket is magával ragadhat, amely esetlegesen balesetveszélyt okozhat. 

Zajterhelés 
A terület északi és keleti oldalát a Hegyalja út és a rakpartok közúti zajterhelése érinti. A jelentős turistabusz 

forgalom a Citadellára szintén zajszennyezéssel jár.  
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Hulladékelhagyás, illegális hulladéklerakás 
Az elhagyott, szélfútta hulladék számos parkterületen okoz szennyezést, de a lakossági zöldhulladék parkon belüli 

kihelyezése is jellemező probléma. 

Hiányos hulladékgyűjtő rendszer 
A hulladékgazdálkodás fejlesztésre szorul, ugyanis jelenleg csak két hulladékgyűjtő pont található a parkban, ahol 

a FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársai ideiglenesen gyűjtik a hulladékot. A hulladékgyűjtők nem megfelelő 

kialakítása, valamint a kutyapiszokgyűjtők rendszertelen ürítése is problémát jelent. 

Invazív növényfajok 
Problémát jelentenek az invazív gyomfa fajok terjedése, különösen a szirteken és törmelékes hajlatokon. 

Az intenzív turisztikai célú autóbusz forgalom miatti rendezetlen parkolás  
A meglévő személygépjármű és autóbusz parkoló nem biztosít elegendő férőhelyet a turizmus keretében 

jelentkező igények számára, ami szabálytalan parkolást eredményez.  

A turisztikai forgalom közösségi közlekedéssel való kiszolgálása elégtelen 
A hegy magasabban fekvő térszínei a közösségi közlekedési rendszer részét képező 27-es viszonylattal érhetők 

el. A járat legkisebb követési ideje és a viszonylaton közlekedtetett járművek kapacitása sem teszi lehetővé a 

turisztikai célpont kizárólag közösségi közlekedési ellátással való kiszolgálását. 

Egyes parkfunkciók hiánya vagy egyenetlen eloszlása 
A parkhasználati felmérések alapján a parkban kevés ivókút és vendéglátóegység található, emellett hiány 

mutatkozik a parkban a fitneszkertre is. Nincsenek kialakítva kutyafuttatók. 

Hajléktalanok okozta környezeti konfliktusok 
A terület kevésbé frekventált részein (de olykor játszóterek közelében is) jellemző a hajléktalanok jelenléte, a 

közterület szállás célú használatából adódóan felhalmozott lom és hulladék jelenléte.  

A közvilágítási hálózat elégtelen állapota és hiányos kiépítettsége 
A terület közvilágítási hálózata jellemzően elavult, emellett több helyen élet- és balesetveszélyes is a 

berendezések rongálása miatt. A terület Budapest Világítási Mesterterve alapján a látványvédelem és 

berendezések arculata, illetve turisztikai és közbiztonsági értelemben leginkább kiemelt Belső Világítási Zóna 

része. A park déli és északi része között nincs közvilágítással rendelkező gyalogos kapcsolat. 

Hiányos öntözőrendszer-ellátottság 
A park délnyugati része a vegetációs időszakban erős napsütésnek és szárazságnak vannak kitéve. Az 

öntözőrendszer a délnyugati területek egy részén nincs kiépítve, ezért ezen a területen nehéz a növényzet 

öntözésének biztosítása, ami veszélyezteti a növényzet állapotát, illetve csak extenzív zöldfelület-gazdálkodás 

tesz lehetővé. 

Elzárt vízmű terület 
A déli oldalon található elzárt, használaton kívüli vízmű terület zárvány a park területében, amely korlátozza a 

szabad átjárást. 

Rendezetlen tulajdonviszony 
A zöldterület egyes részei gazdasági társaságok tulajdonában állnak és közhasználat elől elzárt funkcióknak adnak 

helyet (pl. teniszpálya).  

A környező beépítések veszélyeztetik a felszín alatti természeti értékeket 
A szomszédos lakóterületek fejlesztése veszélyezteti a terület természeti értékeit (pl. barlangok károsítása). 

Szélsőséges klimatikus jellemzők 
A terület domborzati adottságai révén két jelentősen eltérő klimatikus jellemzőkkel bíró területre oszlik. A 

délnyugati lankásabb oldalon erős a benapozottság, amely elsősorban a zöldfelület-gazdálkodásban jelent 

fenntartási kihívásokat, de a látogatók komfortérzete miatt is fontos figyelembe veendő adottság a fejlesztések 

során. Az északkeleti oldalon jellemző, hogy a téli fagyok miatti síkosság hosszabb idejű megmaradása 
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balesetveszélyessé teszi a területet és a síkosság-mentesítés jelentős fenntartási terhet jelent. Emellett a 

villámárvizekből adódó eróziós károk és az ezáltal megnövekedett fenntartási, helyreállítási igény is elsősorban 

ezen a területen jelentkezik. 

Sziklabiztosító egység hiánya 
A Gellért-hegy keleti meredek sziklás területének üzemeltetését korábban sziklabiztosító egység végezte, 

amelynek a növényállomány karbantartása is feladata volt. Ez az egység megszüntetésre került, illetve a feladat 

BK-hoz került, a feladatellátás pedig az állandó ellenőrzés és karbantartás helyett jelenleg csak eseti kárelhárítás. 
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2.3. SWOT ANALÍZIS 

Erősségek Gyengeségek 

► kiemelkedő városszerkezeti pozíció, zöldhálózati 
szerep, a város egyik legmeghatározóbb városi 
parkja 

► világörökségi és védett régészeti terület 
► jelentős természetvédelmi értékek, védettségek 
► tájképvédelmi övezet része 
► várostörténeti hagyományok 
► értékes, kultúrtörténeti dísznövények találhatók a 

parkban 
► jelentős rész köztulajdon 
► Citadella sétány gyalogosbarát kialakítása 
► Budai parktengely meghatározó eleme 
► több, mint 1 km panorámaút található az északi 

lejtőkön 
► 22 db jelentősebb kilátópont található 

► használaton kívüli építmények 
► nyilvános illemhelyek hiánya, meglévők 

üzemeltetésének elmaradása 
► az intenzív buszforgalom szabálytalan parkolást 

okoz  
► invazív növényfajok jelenléte 
► hiányos kapcsolat a Tabánnal 
► kilátópontok és panorámautak elégtelen állapota 
► északi területek közúti zajterhelése 
► hiányos hulladékgyűjtő rendszer 
► elhagyott hulladék szennyezi a természeti 

értékeket 

Lehetőségek Veszélyek 

► kultúrtörténeti értékek bemutatása 
► az elzárt, használaton kívüli Kelenhegyi úti 

vízműterület parkosítása, parkhoz való csatolása 
(legalább a TSZT-ben jelölt helyen) 

► Gellért-hegyi sikló megvalósulása esetén 
autóbusz forgalom kitiltása, környező 
lakóterületek forgalomcsillapítása 

► a kilátópontok és a panorámautak fejlesztésével 
jelentősen növekedne a park értéke 

► a Tabánnal való kapcsolat erősítésével a két park 
funkcionálisan is összeolvadna 

► a park területének a Bérc utca két, önkormányzati 
tulajdonú telkére történő kiterjesztésével 
kapcsolat biztosítható az Antal lépcső irányába 

► az eróziós károkozások mérséklése a 
csapadékvizek visszatartással  

► tulajdonosok eltérő fejlesztési szándéka, 
fejlesztések nem összehangolt megvalósulása 

► növekszik a turista- és a városnéző buszok 
forgalma 

► a jelenleg lezárt Citadella közparki funkcióktól 
idegen hasznosítása 

► az invazív növényfajok további terjedése kiszorítja 
a jelenleg még megtalálható értékes fajokat 

► karsztos területek elszennyezése jelentős 
természeti károkat okozhat 

► az egyre intenzívebb használat és a forráshiányos 
zöldfelület-gazdálkodás következtében tovább 
romlik a természeti értékek állapota 

► a szélsőséges időjárási események gyakoribbá 
válásával a záporvizek eróziós hatása is egyre 
jelentősebbé válik 

► a magántulajdonú területek fejlesztése a 
természeti értékek épségét veszélyezteti 
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MELLÉKLETEK 

1.1. Történeti kitekintés melléklete 
 

 
A Gellért-hegy épületeinek és objektumainak építési ideje 

 

 
A Gellért-hegy kertészeti rendezésének terve, északi oldal, Räde Károly, 1929 
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A Gellért-hegy kertészeti rendezésének terve, déli oldal, Räde Károly, 1929 
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1.3.2. Tulajdonvizsgálat melléklete 

HRSZ Kerület Fekvés Tulajdon 

5413/4 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

6000 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5290/1 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5966 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5224/2 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5692/2 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5692/1 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5413/3 I. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5338/4 I. nem közterület 
VALECO Utazásszervező, Szálloda és Vendéglátó 
Szolgáltató Kft. 

5973 I. nem közterület Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

5338/1 I. közterület I. kerületi Önkormányzat 

6001 I. közterület I. kerületi Önkormányzat 

5338/3 I. nem közterület I. kerületi Önkormányzat 

5335/4 I. közterület I. kerületi Önkormányzat 

5319/7 I. nem közterület I. kerületi Önkormányzat 

5337 I. nem közterület I. kerületi Önkormányzat 

5341 I. nem közterület I. kerületi Önkormányzat 

5336 I. nem közterület I. kerületi Önkormányzat 

5314/2 I. közterület I. kerületi Önkormányzat 

5413/6 XI. nem közterület Magyar Pálos Rend 

5411 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5379/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5343/3 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5391/8 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5378/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5381/1 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5392/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5406/3 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5399 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5409/1 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5457 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5408/1 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5405 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5343/4 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5381/2 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5391/6 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5409/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5379/3 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5378/4 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5393/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5382 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5378/1 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 
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5342/2 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5392/3 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5403 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5379/4 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5343/2 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5392/1 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5413/7 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5402 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5409/3 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5380 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5379/1 XI. nem közterület Fővárosi Önkormányzat 

5404 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5390 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5406/4 XI. közterület Fővárosi Önkormányzat 

5412 XI. nem közterület Magyar Állam 

5377 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5433/2 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5421 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5398/1 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5449 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5290/2 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

5422 XI. közterület XI. kerületi Önkormányzat 

 

  



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

62 
 

1.4.6. Parkhasználati szokások melléklete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gellért-hegy értékelése a beérkezett online kérdőívek (kozossegitervezes.hu) alapján  
 

Beérkezett kérdőívek száma: 5828 db 
 

Terület: 416.038 m2 

Fenntartó: Fővárosi Önkormányzat 

Kerület: XI. 

Zöldfelületi intenzitás: 82% 

Meglévő funkciók: 

• Játszótér 

• Tanösvény 
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LÁTOGATÁS GYAKORISÁGA: 

LEGGYAKORIBB TEVÉKENYSÉGEK: 

MEGKÖZELÍTÉS: 
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KEDVENC HELYEK: 

NEM KEDVELT HELYEK: 
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Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Egyéb Budapest Más település

Úgy jó, ahogy van - ne újítsanak rajta semmit.

Csak állagjavításra van szükség, a leromlott eszközöket és felületeket kéne felújítani.

Az állagjavítás mellett egy-két új funkcióra is szükség lenne.

Teljesen újra kellene gondolni a parkot.

Egyéb

Nem tudom.

KITÖLTŐK VÁLASZAI LAKÓHELYÜK SZERINT: 

MIT GONDOL A PARK FEJLESZTÉSÉRŐL? 
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Gellért-hegy értékelése a beérkezett ZIFFA kérdőívek alapján  

Beérkezett kérdőívek száma: 83 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉG VAN A PARK FEJLESZTÉSÉRE? 

 

 

 

 

 

 

54% 46% 
3,8 

  

Átlag 
Hetente egy vagy 
több alkalommal 

ELÉGEDETTSÉG LÁTOGATÁS 
GYAKORISÁGA 

Gyalogosan 

MEGKÖZELÍTÉS UTAZÁSI IDŐ TARTÓZKODÁSI 
IDŐ 

67% 70% 

Maximum 30 perc 1 és 2 óra között 
időtartam 

BARÁTSÁGOS 

CSENDES 

OTTHONOS 

TÁGAS 

ÉRDEKES 

HASZNÁLHATÓ 

BARÁTSÁGTALAN 

ZAJOS 

KIETLEN 

ZSÚFOLT 

UNALMAS 

HASZNÁLHATATLAN 

A válaszadók többsége azért választja kikapcsolódásra ezt a 

parkot, mert saját, ismerősük vagy családtagjaik lakóhelye a 

parkhoz közel esik. A válaszadók csupán elenyésző hányada 

szerint ez a legszebb, legjobb állapotú zöldfelület. 

Többen azt is kiemelték, hogy park valamely funkciója vonzza 

ide őket, például a játszóterek, amik a legkedveltebb helyek 

között vannak.  

A Gellért-hegy legnagyobb értéke maga a zöldfelület, annak 

természetszerű jellege, valamint a terület csendessége, 

nyugalmat biztosító jellege. Az emberek általában sétálni, 

kikapcsolódni járnak ide, a szülők pedig szívesen töltenek itt 

időt gyermekükkel és látogatják a játszótereket. 

IGEN

NEM 

NEM

Más meglévő park 

fejlesztésére lenne szükség

Új park létesítésére lenne 

szükség 

57% 

28% 

10% 
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HIÁNYZÓ FUNKCIÓK: 

HIÁNYZÓ ELEMEK: 

A legtöbben a válaszadás során nem jelöltek 

meg kevésbé kedvelt parkrészeket, ami 

pozitívumként említhető. Azonban a 

válaszadók kis része a Citadellát említette, 

főképp a turisták sokasága miatt. 

A park hiányosságait tekintve a látogatóknak 

jellemzően a növényállomány fejlesztésére lenne 

igényük, szívesen látnának több virágkiültetést. A 

hiányosságok között szerepelnek a 

vendéglátóhelyek, de a pihenőhelyek hiánya is 

többször szerepelt a válaszok között. 

Az infrastrukturális elemek közül a többség az 

ivókutakat hiányolja a területről, de a válaszadók 

szerint illemhelyre és több hulladékgyűjtőre is 

szükséges lenne a parkban. 

KEDVENC HELY

 
 

HIÁNYZÓ ELEMEK: 

NEM KEDVELT HELY

 
 

HIÁNYZÓ ELEMEK: 
A válaszadók többsége a játszótereket, 

valamint a Citadellát emelte ki, mint 

leginkább kedvelt és látogatott részek. 

18% 

14% 

26% 

23% 

12% 

A többség szerint a park bekerítésére, éjszakai lezárására nincs szükség, ám a játszóterek bekerítésének, 

illetve éjszakai bezárásának szükségességét tekintve fele-fele arányban megoszlanak a vélemények. 

SZÜKSÉG VAN A PARK KERÍTÉSSEL VALÓ VÉDELMÉRE? 

14% 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

68 
 

1.4.8. Épített környezet fejezet melléklete 
 

Védettségek listája 
 

Világörökségi helyszín területe 

Azonosító Név 

30 479 Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út 

 

Műemléki jelentőségű terület 

Azonosító Név 

217 Budapest műemléki jelentőségű területe 

 

Műemlék 

Azonosító Név 

44 Szent Imre, volt Rác fürdő 

1120 A Gellért-hegyi díszkivilágítás transzformátorháza 

 

Rendelettel, határozattal védett régészeti lelőhely területe 

Azonosító Név 

39577 Rác fürdő 

43174 Gellért-hegy 

32360 Gellért-hegy, Citadella 

14984 Gellért-hegy, D-i oldal 

23897 Gellért-hegyi-barlang 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely területe 

Azonosító Név 

72919 I. kerület teljes terület 

66476 Budaörsi út-vasút-Péterhegyi út-XI.ker közigazgatási h.-Fehé. 

66804 Kelta oppidium a Gellért-hegyen és közvetlen környezetében 
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Építmények 

    

Rác fürdő 

    

Citadella és a Gellért-hegyi Szabadságszobor 

    

Sziklatemplom és a Pálos Rend Kolostora 
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Pávakert építményei a Szent Gellért rakparton 

    

Szent Gellért Szobor és környezete 

    

Büfé épületek a Szirtes út mellett 
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Fővárosi Vízművek felszíni építményei 

    

Használaton kívüli építmények a tervezési területen 
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1.5.4. Részletes közművizsgálat 

Vízellátás 
A területen és térségében a vízellátást biztosító több nyomászóna (1. számú Budai alap zóna, 8. számú Vári zóna, 

a 17. számú Sashegyi zóna, valamint a 20. számú Pesti alap zóna) fő- és elosztóvezetéke megtalálható. Az 

ivóvízellátás és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. 

Jelentősebb átmérőjű (DN ≥ 300) ivóvízvezeték a következő helyeken található a vizsgált területen és 

környezetében: 

- Hegyalja út – Sánc utcai gépház nyomvonalon található DN 1000 – 1200-as méretű, sentab, acél és 

gömbgrafitos öntött vas (GÖV) anyagú főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- Sánc utcai gépház – 5966 hrsz.-ú terület – 6184 hrsz.-ú terület nyomvonalon található DN 1200-as 

méretű, sentab anyagú főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- 6184 hrsz.-ú terület – Döbrentei tér – Erzsébet híd nyomvonalon található DN 800 – DN 1000-es 

méretű, acél és sentab anyagú főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- Kelenhegyi gépház és Sánc utcai gépház közötti DN 1400-as méretű, acél anyagú átvezetés – 20. 

számú nyomászóna, 

- Kelenhegyi gépház – Kelenhegyi út – Szent Gellért tér nyomvonalon: párhuzamosan két darab DN 

800-as méretű, GÖV anyagú főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- Kelenhegyi gépház – Kelenhegyi út – Mányoki út – Orlay utca nyomvonalon található DN 800-as 

méretű, GÖV anyagú főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- Szent Gellért tér – Bartók Béla út nyomvonalon található DN 300-as méretű, GÖV anyagú 

főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna, 

- Szent Gellért tér – Budafoki út nyomvonalon található DN 500-as méretű, GÖV anyagú 

főnyomóvezeték – 20. számú nyomászóna. 

A terület és környezetének elosztóhálózata (DN < 300) jellemzően DN 200-as, DN 150-es, DN 100-as, és DN 75-

ös átmérővel épült ki, anyagát tekintve pedig öntött vas, GÖV, KPE és eternit. A Citadella sétány északi ága 

mentén kiépült vezeték főként a locsoló vezeték hálózatot táplálja be. 

A vizsgált terület déli részén található a Kelenhegyi gépház és medence, illetve a Barlang medencék, amely 

medencék közül a régi Kelenhegyi medence már nem üzemel. Az összesen 30.000 m3-es Barlang medencék 

fenékszintje 137,92 mBf. szinten található. 

 

    
Kelenhegyi gépház és medence üzemi területe 

 

A terület északnyugati részén található a Sánc utcai gépház, valamint a Gruber József medencék. A Pesti alapzóna, 

ami Budapest legnagyobb nyomászónája, hálózati nyomását a budai oldalon a Gellért-hegyi Sánc utcai medencék 

biztosítják, amelyek össztérfogata 80.000 m3 és amelyek fenékszintje 149,1 mBf. 

 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

75 
 

  
Gruber József medencék 

 

A vizsgált területen és a környezetében föld alatti és föld feletti tűzcsapok találhatóak, amelyek biztosítják a 

megfelelő tűzivíz igényt. 

    
Föld feletti tűzcsap kialakítások a Kelenhegyi úton és az Orom utcában 

 

A föld alatti tűzcsapok hátránya, hogy a tűzcsapszekrény nehezen tartható tisztán, nehéz a hozzáférési lehetőség, 

egyes esetekben szükség esetén nehezen találhatók meg, amennyiben út szélén találhatóak, akkor 

ráparkolhatnak, eltorlaszolhatják, amennyiben pedig zöld felületen történik az elhelyezésük, akkor pedig a 

növényzet benőheti. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján új tűzcsap elhelyezése, vagy 

régi tűzcsap cseréje esetén már csak föld feletti kivitelű tűzcsap alkalmazható. 

      
Föld alatti tűzcsap kialakítások a Verejték utcában és a Rezeda utcában 
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A vizsgált területen és környezetében egy ásványvizes és több gyógyvizes kút található: 

- Ásványvizes kút: 

o B-49 kataszteri számú kút: Gellért-hegyi hévízmű GT-II. – fürdési célú. 

- Gyógyvizes kutak: 

o B-4 kataszteri számú kút: Rudas, Attila II. kút – felhasználási módja: ivási és fürdési célú, 

o B-5 kataszteri számú kút: Rudas, Juventus kút – felhasználási módja: ivási és fürdési célú, 

o B-6 kataszteri számú kút: Rudas, Hungária II. kút – felhasználási módja: ivási és fürdési célú, 

o B-48 kataszteri számú kút: Gellért-hegyi hévízmű GT-I. – felhasználási módja: fürdési célú, 

o B-50 kataszteri számú kút: Gellért-hegyi hévízmű GT-III. – felhasználási módja: fürdési célú, 

o B-51 kataszteri számú kút: Gellért-hegyi hévízmű GT-VI. – felhasználási módja: fürdési célú, 

o I. számú forráscsoport (Gellért Régi-, Ősforrás) – felhasználási módja: fürdési célú, 

o Rác Nagy Forrás – felhasználási módja: fürdési célú. 

A területen található ásványvizes kút és gyógyvizes kutak általában a közelben található gyógyfürdő vizét 

biztosítják. 

A Gellért-hegyben 1969-1978 között épült a Gellért táró, ami egy 1100 m hosszú mesterséges alagút, aminek 

mentén 4 üzemelő és 14 megfigyelő kút található. Az üzemelő kutak 1978-ban a létesültek, GT-I., GT-II., GT-III. 

és GT-VI. számú kút.  

A vizsgált terület északi részén található a Rác fürdő, amely jelenleg zárva tart. A gyógyvizét a Rác Nagy Forrás 

biztosítja. A közvetlenül a törökfürdő alatt feltörő víz tartalmaz kalciumot, magnéziumot, hidrogén-karbonátot, 

szulfát-kloridot, illetve nátrium- és fluorid-iont is. A kút üzemi vízhozama 800 l/perc, hőfoka 39-40 °C 

 
Rác fürdő 

 

A vizsgált terület közelében, attól keletre található a Rudas Gyógyfürdő. A gyógyfürdő termálvízellátását a GT-II., 

GT-VI., Attila II. kút, Hungaria II. kút és Juventus kút, valamint források (Hungária I. forrás, Attila I. forrás, Kinizsi 

forrás, Diana forrás, Hygenia forrás, Árpád I., II., IV. források) biztosítják. A GT-II. számú kút talpmélysége 3,6 

méter, üzemi vízhozama 300 l/perc, hőfoka 41-42 °C. A GT-VI. számú kút talpmélysége 3,0 m, üzemi vízhozama 

1000 l/perc, hőfoka 43-44 °C. Az Attila II. kút üzemi vízhozama 30-50 l/perc, hőfoka 42-43 °C, a Hungaria II. kút 

üzemi vízhozama 30 l/perc, hőfoka 40-41 °C, a Juventus kút üzemi vízhozama pedig 300 l/perc, hőfoka pedig 42-
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44 °C. A Rudas gyógyfürdő radioaktív hévize tartalmaz nátriumot, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátot és 

szulfátot, továbbá a fluoridion-tartalma igen jelentős. 

 
Rudas gyógyfürdő (forrás: rudasfurdo.hu) 

 

Ugyancsak a vizsgált terület közelében, de attól délre található a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda. A fürdő 

termálvíz ellátását a GT-I. és a GT-III. kút biztosítja, valamint tartalék vízbázisként működik a jelenleg használaton 

kívül lévő I. számú forráscsoport. A GT-I. számú kút talpmélysége 14,0 m, üzemi vízhozama 1000 l/perc, hőfoka 

42-44 °C. A GT-III. számú kút talpmélysége 17,0 m, üzemi vízhozama 1000 l/perc, hőfoka 42-44 °C. A Gellért 

gyógyfürdő vize, így a kutaké is nátriumot is tartalmazó kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos és szulfátos-

kloridos hévíz, aminek fluorid tartalma is jelentős.  

   
Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda (első kép forrása: gellertfurdo.hu) 

 

A vizsgált területen több helyen is találhatóak ivókutak. Ezek elsősorban a játszótereken kerültek elhelyezésre. 

Az ivókutak időszakosan működnek, ezzel is elkerülve az esetlegesen bekövetkező elfagyásokat. 
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Ivókút kialakítások a vizsgált területen 

 

Továbbá találhatóak olyan kutak is a területen, amelyek díszkút jellegűek, és amelyek víze nem iható. Ezek vagy 

időszakosan, vagy egyáltalán nem működnek. 

   
Díszkutak 

 

A vizsgált területen és térségében ipari vízvezeték nem található. A területet vízbázis védőterületek (belső, külső, 

hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B”) nem érintik. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. számú melléklete alapján kijelölt Vízminőség-

védelmi terület övezete a vizsgált területet részben érinti. 

 

Csatornázás 
A területen és térségében a szenny- és csapadékvíz elvezetéséről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.) 

által üzemeltett jellemzően egyesített rendszerű csatornahálózat gondoskodik, tehát a területen keletkező 

szennyvizek és csapadékvizek elvezetése egy rendszerben történik. Azonban a területen a csapadékvizek 

elvezetése érdekében kiépültek elválasztott rendszerben üzemelő nagyobb főgyűjtő- és kisebb csapadékvíz 

gyűjtőcsatornák is. A keletkező szenny- és csapadékvizek a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) 

kerülnek elvezetésre, majd megtisztításra. 

Nagyobb átmérőjű csatornák a vizsgált területen és környezetében az alábbi helyeken találhatók: 

- Orom utca – Sánc utca nyomvonalon: Ø 70 – 63/95-ös méretű, beton anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna, 

- Hegyalja út – 5966 hrsz-ú terület - Kereszt utca nyomvonalon: Ø 60 – 63/95-ös méretű, tégla és KDE 

anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 

- 5966 hrsz-ú terület – 6001 hrsz-ú terület – Döbrentei tér nyomvonalon: 474/474 – 495/435-ös 

méretű, tégla és beton anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 
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- Raoul Wallenberg rakparton: Ø 200-as méretű, vasbeton anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna, 

- Kelenhegyi út – Szent Gellért tér nyomvonalon: 108/168-as méretű, PVC anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna, 

- Bartók Béla út – Szent Gellért tér nyomvonalon: Ø 100-as méretű, vasbeton anyagú egyesített 

rendszerű főgyűjtőcsatorna. 

A vizsgált területen kiépített csatornák (főgyűjtőcsatornák és gyűjtőcsatornák) gravitációs jellegű csatornák, 

átemelő a közelben nem található. 

A vizsgált területen több, jelenleg nem működő nyilvános illemhelyiség található, amelyek felújítása szükséges 

lenne, valamint üzemeltetésükről gondoskodni kellene.  

    
Jelenleg nem működő, felújítandó, mellékhelyiségként kialakított épületek a Gellért-hegyen 

 

Jelenleg időszakosan kihelyezett mobil WC-k gondoskodnak a szennyvizek összegyűjtéséről, amelyek elszállítása 

szippantós autókkal történik. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezen mobil WC-k is ki vannak téve a 

vandalizmusnak, amely miatt további költségek merülnek fel. A Citadella közelében, a Szirtes utcában található 

egy személyzetes, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett nyilvános illemhelyiség. További fizetős, 

nyilvános illemhely található a Citadella területén is. 

 
Szirtes utcában található nyilvános illemhelyiség (üzemeltető: FCSM Zrt.) 

 

A Gellért-hegyen keletkező csapadékok elvezetése részben a felszínen, a kiépített utak mentén kialakított 

vályúkban, részben víznyelők és föld alatt kiépített csapadékcsatornák által történik. Azonban vannak olyan 

kialakított utak (jellemzően földutak), ahol a csapadékvíz elvezetésére nincs kialakított vályú, vagy egyéb 

megoldás, hanem a csapadékvíz elvezetése ott a felszínen történik. 
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Felszíni csapadékvíz elvezetés kialakítások a Gellért-hegyen 

 

Nagyobb intenzitású csapadékesemények, "villámárvizek" alkalmával azonban a kiépített csapadékelvezető 

rendszer megtelik, több csapadékvíz befogadására már nem képes, így kiönt és a burkolt és a burkolatlan 

területeken folyik el. A probléma oka egyrészt a meglévő rendszer tisztításának elmaradása, az esetleges 

vízelvezetési, vízlevezetési akadályok kialakulása, másrészt azon részeken, ahol a probléma sokszor, illetve 

állandóan jelentkezik, ott a nem megfelelő vízelvezetési megoldások alkalmazása, esetleg a csapadékvíz helyben 

tartásának, szikkasztásának hiánya.  
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Nem megfelelően karbantartott vízelvezetési rendszerek a Gellért-hegyen 

 

A csapadékvizek nem megfelelő elvezetése különösen a Gellért-hegy keleti oldalán okoz eróziót. A Gellért-hegy 

ezen oldalán a csapadékvizek tározására, visszatartására nagyobb árok is kialakításra került.  

A csapadékvíz sok helyen lemossa a köveket, földet, ezért a vízelvezető rendszerek megtelítődnek hordalékkal, 

amely ugyancsak a csapadékvizek kiöntéséhez vezethet. 

Egyes burkolt, vagy burkolatlan ösvényeken, utakon a csapadékvíz elvezetése egyáltalán nincs megoldva 

(esetlegesen csak az úton kerül levezetésre), amely tovább súlyosbíthatja az eróziót, ugyanis ebben az esetben 

már egy kisebb esőzés is jelentősebb károkat okozhat. 
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A Gellért-hegy keleti oldalán kialakított nagyobb árok áteresszel 

 

Villamosenergia-ellátás 
A fogyasztói igényeket biztosító 10/0,4 kV-os transzformátorok megtáplálására létesített 10 kV-os földkábeles 

hálózati nyomvonal a tervezési területet több helyen érinti. 

A 10/0,4 kV-os transzformátorok az alábbi helyszíneken üzemelnek: 

- 0098 sz. épületben elhelyezett transzformátor, Gellért-hegyi Barlang 

- 51948 és 53466 sz. épített hazás transzformátorok, Minerva utca 

- 0136 sz. épület földszintjén elhelyezett transzformátor, Citadella 

- 41970 sz. BHTR, kommunális, Orom utca 

A transzformátorok által táplált kisfeszültségű elosztóhálózatok a tervezési területen földkábelként létesültek, 

kivéve a Rezeda utca – Pipacs utca egy szakaszán, ahol a hálózat szabadvezetékes kivitelű. 

  
0136 sz. 10/0,4 kV-os transzformátor 51948 és 53466 sz. 10/0,4 kV-os transzformátorok 

 

A közvilágítási hálózat a kisfeszültségű elosztóhálózathoz hasonlóan földkábeles kivitelű, az alkalmazott 

kandeláberek típusai vegyesek, a közvilágítási hálózat állapota elavult.  

A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-ei ülésén elfogadta Budapest Világítási Mestertervét, amely a hazai 

szabványi előírások mellett a közvilágítás terezéséhez iránymutatást ad. A tervezési terület a Budapesti Világítási 

Mesterterv alapján a Belső Világítási Zóna látványvédelmi szempontból kiemelt területrésze, amelyre szigorúbb 

arculati és műszaki követelmények vonatkoznak. 

A Belső Világítási Zóna látványvédelem és a berendezések arculata szempontjából, illetve turisztikai, 

közbiztonsági értelemben leginkább kiemelt fővárosi zóna, az alkalmazható fényforrások színhőmérsékletére, a 

kijelölhető legalacsonyabb világítási osztályokra, a fényeloszlásra, valamint az alkalmazható elrendezésekre 

vonatkozóan a mesterterv műszaki követelményeket tartalmaz. A tervezési területen telepített berendezések 

arculata vonatkozásában az alábbiakra tekintettel kell a közvilágítási hálózatok rekonstrukcióját, bővítését 

továbbtervezni: 
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- A közvilágítási berendezések arculata és illeszkedési követelmények világítótest cseréje, illetve pótlása 

és bővítése esetén csak főbb műszaki paramétereiben (fényeloszlás, világítótest fényárama) műszakilag 

egyező vagy korszerűbb és főbb külalaki jellemzőiben egyező világítótest alkalmazható. A 

látványvédelmi területen belül vagy meglévő dekoratív berendezés esetén csak minden külalaki 

jellemzőjében megegyező világítótest alkalmazható. 

- A közvilágítási berendezések arculata és illeszkedési követelmények komplett berendezés cseréje illetve 

pótlása és bővítése esetén csak külalaki jellemzőiben és méretében megegyező berendezés 

alkalmazható. A berendezések világítótestjeinek főbb műszaki paramétereiben (fényeloszlás, 

világítótest fényárama) műszakilag egyező vagy korszerűbb világítótest alkalmazása elfogadható. 

- A közvilágítási berendezések arculata és illeszkedési követelmények új világítási megoldások telepítése 

esetén a kiválasztott berendezés csak az épített és berendezési környezethez, annak építészeti 

arculatához és stílusához illeszkedő lehet. Amennyiben az építészeti vagy városképi arculati szempontú 

rekonstrukció során a betervezett világítási berendezéssel a tervezési területre jellemző, eredeti és 

történeti forrásokkal alátámasztott vagy létező berendezés arculatának való megfeleltetés is 

követelmény, akkor a történeti hűség alapján betervezett berendezés magassági méreteitől, mértani 

arányaitól és kontúrjától, illetve eredeti ornamentikájától nem lehet eltérni. Eltérés csak a lámpatestek 

darabszámában lehetséges, amennyiben az technológiai vagy világítási követelmények teljesülésének 

igazolásával alátámasztható. 

Irányelvként került továbbá megfogalmazásra, hogy új fejlesztések esetében a minimális oszlopszámra, 

felújítások esetében a meglévő közmű tartóoszlopok racionális felhasználására kell törekedni. 

Az éjszakai városkép látványának védelme érdekében a világörökségi területeken, valamint a kiemelt területeken 

létesítendő köz- és díszvilágítás esetén világítási látványvédelmi igazolást kell készíteni. A köz- és díszvilágítási 

megoldásokat Budapest éjszakai látképével igazolva kell bemutatni, a világörökségi területek esetében a 

Mestertervben meghatározott ellenőrző pontokról nézve. A látványvédelemnek való megfelelést az 

üzemeltetést megrendelő Főváros részéről a fővárosi főépítész véleményezi.  

A Mesterterv szerint a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott 

objektumok díszvilágításához méretezéssel ellátott éjszakai utcaképes látványterv készítése is szükséges, ezek 

pedig a következők: 

- Citadella és Szabadság-szobor 

- Sziklakápolna 

- Magyarok Nagyasszonya, Sziklatemplom kereszt 

- Gellért-hegyi vízesés. 

 

Gázellátás 
A tervezési terület gázellátását az egységes fővárosi földgáz elosztóhálózat kisnyomású rendszere (30 mbar) 

biztosítja. Az NKM Földgázhálózati Kft. nagyközép/középnyomású hálózati nyomásszabályzója a Döbrentei téren 

üzemel, amelyből kiinduló középnyomású (1 bar) gázvezeték DN 200 PE mérettel éri el a tervezési területet a 

Kereszt utca – Sánc utca nyomvonalon. Többek között az itt elhelyezett közép/kisnyomású gáznyomásszabályzó 

biztosítja a térség fogyasztóinak közvetlen kisnyomáson történő ellátását. A Citadella épületének gázellátására 

DN 160 PE gázvezeték létesült a Szirtes út nyomvonalán, amelyhez DN 100 acél bekötővezeték csatlakozik. A 

Sziklakápolna a DN 110-es kisnyomású elosztóvezetékről DN 50 acél bekötéssel rendelkezik. A vízmű Kelenhegyi 

úti és Minerva utcai épületei szintén kisnyomású gázbekötéssel rendelkeznek. 

A Rác fürdő ellátása nem erről a rendszerről, hanem a Döbrentei utcai kisnyomású rendszerről biztosított. 
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Földbe süllyesztett kivitelű hálózati nyomásszabályzó 

 

Távhőellátás 
A térségben a forróvizes rendszerű fővárosi távhőszolgáltatás elérhető. A hőkörzet bázisa a Kelenföldi Erőmű, 

amelyben korszerű kombinált ciklusú gázturbina és korszerűsített kazán tüzelőberendezések végzik a kapcsolt 

energiatermelés mellett a hőenergia előállítását.  

A távhőhálózat a Szent Gellért tér térségében lép be Fv 2 DN 500 mérettel a tervezési területre, és biztosít 

csatlakozást a Sziklakápolnához, a Rudas épületéhez és a Rác fürdőhöz. A hálózat észak felé halad tovább a Vár 

térségének ellátását is biztosítva. 

 

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 
A térség vezetékes adatátviteli- és távközlési hálózatát a Magyar Telekom Nyrt. (korábban MATÁV) építette ki és 

üzemelteti. A tervezési terület a Lágymányos EWSD HOST (Vásárhelyi Pál utca 4.) tápterülete. A hálózat 

jellemzően alépítményben épült ki, helyenként közvetlen földbe fektetett kivitelű. 

Az NSN TraffiCOM Kft. optikai hírközlési hálózata alépítményben elhelyezve üzemel a Hegyalja út nyomvonalon, 

optikai légkábelei pedig a Döbrentei tér térségében érintik a tervezési területet.  

Az ELMŰ iparági hírközlési hálózata a Sziklakápolnánál érinti a tervezési területet. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A tervezési területen és közvetlen szomszédságában a Magyar Telekom Nyrt., a Vodafone Zrt. és a Telenor Zrt. is 

üzemeltet mobil bázisállomásokat. Az elhelyezett szektorsugárzó antennák segítségével a tervezési területen 

valamennyi vezeték nélküli szolgáltató megfelelő lefedettséggel áll rendelkezésre. 

  
Rádióadó és mikrohullámú antennák árbocon Mobil bázisállomás szektorsugárzói 
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1.6.1. A vonatkozó településrendezési eszközök és fejlesztési dokumentumok melléklete 

Budavári építési szabályzat (KÉSZ) 
 

 

Budavári építési szabályzat – Övezeti terv (részlet) 

 

Budapest XI. kerület, Duna folyam – I-XI. kerület határa – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld vasútvonal 

által határolt terület kerületi építési szabályzata (KÉSZ-2) 
 

 

Budapest XI. kerület KÉSZ-2 (részlet) 
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1.6.3. Egyéb tervi előzmények melléklete 

Gellért-hegy pályázat (2016) 
Az alábbiakban részletesebben bemutatásra kerül a kiemelt megvételben részesült három pályamű. Forrásként 

az epiteszforum.hu-n a témával kapcsolatban megjelent cikk, valamint – a 43-as számú pályamű esetében – a 

pályázó által rendelkezésre bocsátott anyag szolgált. 

„Az üzenet marad” (15. sorszámú pályamű; Boda István, Iszak Bálint) 
A Citadella rehabilitációjára készített tervben Budapest leglátványosabb panorámáját kihasználó, 

közösségformáló terek kerültek létrehozásra. A Citadella zártságára építő világ megteremtése mellett a Gellért-

hegy közlekedési reformjára is kitér a terv. A legfőbb pontok: drótkötélpálya (lanovka) a Várkert bazár és a 

Citadella között, autós forgalom fölött átívelő széles zöld híd; a Gellért-hegyet tematikusan négy fő zónára osztja: 

családbarát, rekreációs, kulturális és sport; a Citadella alsó szintjén múzeum, felső szintjén 360 fokos 

panorámakert kerülne kialakításra szabadtéri színházzal. 

 

 

A terület funkcionális felosztása 

 

 

Citadella rekonstrukciója – funkciók elhelyezése 
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„A magyar Mekka megteremtése – fényhíd a Duna fölött” (40. sorszámú pályamű; Palotai Tamás, Varga-

Ötvös Béla, Kotsis István, Gőczey András, Csuport Györgyné, Éltető Zsófia) 
A pályamű fő szempontja, hogy a Gellért-hegy szakrális és szekuláris színtér legyen, ennek keretében Nemzeti 

Zarándokhely és Pantheon létrehozása. A mű minimális beavatkozást eszközöl a hegy, a fellegvár és a szobor 

sziluettjébe. Cél a természeti és épített értékek helyreállítása, funkciógazdagítása, az invazív fajok kiváltása, 

őshonosak bemutatása, közösségi és játszókertek, sétányok megőrzése, tanösvények kijelölése, meditációs és 

szabadidős parkok létrehozása. Az új funkciók a hegyben, a zöldben és a Citadellában létesülnének; mindezek 

emblematikus és szimbolikus formai megjelenítést, ikonikus jelképet kapnának. 

 

 

 

Helyszínrajz 
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„Gellért-hegy – Budapest zöld szeme” (43. sorszámú pályamű; Hubayné dr. Horváth Nóra, Módosné 

Bugyi Ildikó, Jákli Eszter, Kovács András, Kovács Dóra, Fentősi Eszter, Hódos Katinka, Major Ivett, Nagy 

Fanni, Németh Annamária, Tóth Bettina, Vida Sára) 
A pályamű fő szempontja, a Gellért-hegy zöldfelületként való megtartása. A mű célul tűzte ki a Gellért-hegy 

értékőrző megújítását, az eltűnt tájelemek (pl. szőlőültetvények, fügekertek) megidézését bemutatását. További 

főbb pontok még a pályaműben: napozóterasz, panorámasétány, gasztronómiai udvar, retro cukrászda, 

támfalból nyíló pincesor (hazai tájborokkal), világörökségi kiállítás, Habsburg Múzeum. 

 

 
 

 

Látványtervek 

 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – I. kötet Helyzetelemzés- és értékelés  
 

95 
 

 

 

 

 

 

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  

►  


