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3. JAVASLATI MUNKARÉSZ 
 

3.1. JÖVŐKÉP ÉS CÉLKITŰZÉSEK 
 

A stratégiai terv egyik legfontosabb alapelve az értékalapú fejlesztés, mely egységesen fogalmaz meg célokat a 

Gellért-hegy egészére, mind a kerületi mind a fővárosi mind az állami tulajdonú területrészekre vonatkozóan. 

Mindezek figyelembevételével a Gellért-hegyi közpark jövőképe a következő: 

A Gellért-hegyi közpark a jövőben olyan terület, ami védett természeti területek, 

természetközeli élőhelyek és a kulturális örökség elemeinek oltalmát prioritásként 

kezelve kiszolgálja a környező lakosság és az ide érkező látogatók rekreációs, 

edukációs igényét, segíti az ökológiai változatosság városi növelését, a 

klímaváltozáshoz való adaptációt, a környezeti szemléletformálást, valamint a 

zöldinfrastruktúra szolgáltatások eléréséhez megfelelő külső-belső közlekedési 

kapcsolatokat biztosít. 

 

A jövőkép alapelvei:  

 

► A természeti, tájképi és épített örökség védelme 

► A fejlesztés és a fenntartás során az ökologikus zöldfelület gazdálkodás  

► A klímavédelem szempontjainak érvényesítése 

► A lakossági igényeket figyelembe vevő parki szolgáltatások biztosítása 

► A parkterület kiterjesztése, a parkrészek az adottságokhoz és használói igényekhez illeszkedő, differenciált 

zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése  

► Külső és belső közlekedési, megközelítési kapcsolatok erősítése 

 

 

A közpark fejlesztési koncepciójának iránya elsősorban a minőségi fejlesztés és nem a funkcióbővítés.  A 

parkhasználati felmérések eredményei alapján is látható, hogy a meglévő infrastruktúra (utak, berendezési 

tárgyak stb.) megújításával jelentősen javítani lehet a közpark vonzerejét. A zöldterület városszerkezeti 

elhelyezkedése és meglévő funkciókínálata alapján újabb jelentős attrakció telepítését nem igényli. Ez alól 

kivételt képez az alulhasznosított, mondhatni használaton kívüli Citadella, amely olyan funkciók befogadására is 

alkalmas, amely jelentősebb látogatóforgalmat vonz. A közpark többi részén elsősorban a közparki funkció 

területi egyenlőtlenségének kezelése indokolt. Új parki funkció tekintetében csak a park léptékéhez, épített és 

természeti örökségéhez igazodó, inkább kiszolgáló, mintsem további forgalmat generáló létesítmények 

elhelyezése indokolt. Technikai sportok (pl. sziklamászás) meghonosítása a természeti szempontból érzékeny 

területen nem támogatott. A beavatkozási javaslatok kidolgozása során kiemelt szempont a minőségi zöld 

környezet és a többfunkciós közösségi terek létrehozása magas szintű infrastruktúra biztosításával. Ugyanakkor 

a funkciókínálat formálásánál tekintettel kell lenni a kapcsolódó területekre, különösen a Tabán és a Budai Vár 

területére, mivel az ott elhelyezett funkciók szerepet játszanak a Gellért-hegyi közpark működésében. 

Rendezésre vár a Rác fürdő körül kialakult jogi vita, hogy a közönség által végre birtokba vehető legyen. 

A funkciókínálat rendezése mellett a közparki területet javasolt kiterjeszteni, hogy a park megújítása miatt 

fokozódó terhelést ellensúlyozni lehessen. Ehhez lehetőséget biztosít a Kelenhegyi úti víztározó területe és az 

Antal lépcső melletti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok. 
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A külső kapcsolatok erősítése érdekében kiemelten fontos a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, ami elsősorban 

a közösségi és a gyalogos közlekedésre irányulhat. A park megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges 

a gyalogos megközelítés fejlesztése a Tabán és a Szent Gellért tér irányából, amelyhez a fogadóterek és az 

úthálózat felülvizsgálata indokolt.  

Az állami tulajdonú területek fejlesztésére a Kormány részéről is határozott szándék van (múzeum kialakítás, 

sétány megújítás, sikló megépítés, átfogó közterületi megújítás és szabadidős pihenőpark fejlesztés)1. A Gellért-

hegyi közpark rekreációs, kulturális fejlesztése csak az itt található egyedülálló természeti, tájképi és épített 

örökség védelmének biztosítása mellett javasolt. A fejlesztéskor a Jubileumi park későmodern kertépítészeti 

értékeire kiemelt figyelemmel kell lenni, ami felveti ezen parkterület történeti kertté való nyilvánításának 

kérdését is.   Kerttörténeti tudományos dokumentáció keretében meg kell vizsgálni ennek szükségességét. A park 

ugyanakkor nem csak zöldterület, hanem egyúttal országos védett természeti terület, ezért minden fejlesztés 

esetében kiemelt figyelemmel kell lenni a természeti értékekre is. A részletes tervezés (pl. tanösvény létrehozás, 

ösvények felújítása, stb.) és a kivitelezés során a természetvédelmi érdekeket figyelembe kell venni, amelynek 

szerves része az előzetes egyeztetés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal. 

 

Célcsoport: 

A közpark egyrészt a környező lakosság rekreációját szolgálja, másrészt Budapest kiemelt turisztikai desztinációja 

is mind a belföldi, mind a külföldi turisták szemszögéből. Ezt a kettős szerepét egyszerre szolgálja ki. A park 

fejlesztésénél kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a turistaforgalom ne zavarja a lakosság rekreációját. 

Emellett biztosítani kell minden korosztály számára a rekreációs és pihenési lehetőséget. 

 

 

 

  

 
1 1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat, 1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat 
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3.2. FELADATOK 
 

1. Alapinfrastruktúra fejlesztése a klímavédelem szempontjai szerint  

A parklátogatók igényeinek kiszolgálásához elengedhetetlen a leromlott, olykor balesetveszélyes útburkolatok, 

támfalak, korlátok és egyéb berendezési tárgyak megújítása, a tájékozódást segítő táblák rendszerének 

kihelyezése, a hiányzó közvilágítás pótlása, az ivókúthálózat fejlesztése, komfort-pontok kialakítása meglévő 

illemhelyeken (pelenkázó, esetleg öltöző biztosítása), térfigyelő kamerarendszer kialakítása és ingyenes WiFi 

hálózat biztosítása.  

 

A gyalogos úthálózat felújításával egy időben kell elvégezni a közvilágítás és csapadékelvezetés rendezését, illetve 

a kapcsolódó egyéb műtárgyak cseréjét. A terület közparki részen gyakorlatilag nincs erőátviteli hálózat, az 

ellátandó tervezett funkciók vezetékfektetéssel járó elosztóhálózati hálózatfejlesztést igényelnek. A Gellért-hegy 

sziklás terepén az árokásás nehézségein túl ez a faállomány gyökérzetének veszélyeztetését és erózióveszélyt is 

jelent, ezért a hálózati nyomvonalakat körültekintően kell megtervezni és kivitelezni. Az úthálózat felújításánál 

az adottságoktól függően javasolt kialakítani akadálymentes és természetközeli kialakítású útszakaszokat. 

2. Biodiverzitás növelése, természeti örökség védelme 

A terület országos jelentőségű védett természeti terület, valamint az országos ökológiai hálózat puffer- illetve 

ökológiai folyosó területe, ahol több védett növény- és állatfaj is megtalálható. A parkot azonban az invazív fajok 

elterjedése veszélyezteti, ami részben a fenntartási hiányosságoknak is köszönhető. A biodiverzitás növelése 

érdekében a fás szárú növényállomány tervezett megújítása és a fenntartási színvonal növelése szükséges, 
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alkalmazkodva a változó klímához, illetve a park sokféle élőhelyi adottságaihoz, továbbá a fokozott 

erózióveszélyhez. A park nem védett zöldfelületein (jellemzően a bővítési területeken) is keresni kell a növényzet 

biodiverzitás növelő lehetőségeket, a madár és rovarvilág számára új élő- és táplálkozó helyek kialakításának 

módjait. A természeti értékekben gazdag területeken a természeti értékek fennmaradása érdekében 

értékmegőrző munkálatok szükségesek.  

 

3. Közlekedési elemek fejlesztése 

A Gellért-hegy elérhetőségét biztosító közlekedési kapcsolatokat korunk követelményeinek megfelelően újra kell 

gondolni. A jelenlegi személygépjármű és autóbusz biztosította gépjármű alapú megközelítés arányát a 

fenntarthatóság és a környezetszennyezés miatt javasolt jelentősen csökkenteni. A Citadella jelentette turisztikai 

célpont elérését alapvetően a tervezett Gellért-hegyi siklóval szükséges megoldani. A Gellért-hegy és a Budai vár 

turisztikai forgalomhoz kapcsolódó parkolási igényeit célszerű közösen kezelni, a kulturális és természeti értéket 

jelentő helyszínektől lehetőség szerint távolabb javasolt kialakítani a megfelelő infrastruktúrát a gépjárművek 

hosszabb idejű tárolására. 

A park és a hegy közlekedési fejlesztése során alapvető feladat az akadálymentesítés. A domborzati adottságok 

ellenére azonban a Citadella megközelítése lépcsőmentes útvonalakkal biztosítandó. A Gellért-hegy meglévő 

városi közösségi közlekedési kapcsolatai megfelelők, azonban kívánatos a hegyen menetrend szerint közlekedő 

autóbuszokat alacsony káros anyag kibocsátású (elektromos) járművekre cserélni. 

4. Park rekreációs értékének növelése, szemléletformálás 

Elengedhetetlen feladat a park rekreációs értékének a növelése, ezáltal a lakosság aktív és egészséges 

életmódjának támogatása. A játszóterek funkcióbővítése, a sportolási lehetőségek fejlesztése, napozó teraszok 

létrehozása, valamint kutyabarát parkrész kialakítása mind-mind az Gellért-hegy rekreációs értékét emelik 

összhangban a lakossági igényekkel. A park funkciókínálatának kialakításakor elsődleges szempont, hogy csak 

olyan funkciók fejlesztése valósuljon meg, ami a park teherbíró-képességét, a zöldfelületek természetes 

regenerálódó képességét és a környező lakóterületek nyugalmát figyelembe veszi, a természeti értékek 

megőrzését biztosítja.   

 

5. Épített környezet fejlesztése 

Az épített környezet fejlesztése estében külön kell választani a Citadella területét a park többi részétől. Az előbbi 

esetében a fejlesztés és megújítás a kormányzat hatáskörébe tartozik, és az arra kijelölt szervek feladata. Az 

utóbbi esetében ugyanakkor megállapítható, hogy számos épület jellemzően rossz állapotban van. Az 

építmények egy része jelentősen amortizálódott, számos épített elem használaton kívül áll, balesetveszélyes.  

A park komfortos használata, színvonalas működtetése az épített környezet fejlesztésével, szolgáltató funkciók 

létesítésével, részben revitalizálásával biztosítható. Új elemeket a meglévő létesítményekhez kapcsolva és 

lehetőleg nagyobb forgalmú gyalogos útvonalak mentén célszerű elhelyezni. A hely karakterét meghatározó 

elemek (pavilonok, információs táblák stb.) egységes, színvonalas arculatának kialakítása fontos feladat. 

Közösségi tervezés eredményei 

A Gellért-hegyi közpark eredményes, közösségi szempontokat is figyelembe vevő stratégiájának kialakításához a 

Fővárosi Önkormányzat, valamint a Budapest Fejlesztési Központ online közösségi felmérést végzett az Urban 

Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon. A kérdőívezés 2020. augusztus 19-től  

2020. szeptember 15-ig tartó időszakában összesen 5828 kitöltött kérdőív érkezett be, melyek eredményei 

meghatározták a stratégiai terv konkrét projektelemeit is. 
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➔ KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS EREDMÉNYEI 

A kérdőívben az általános fejlesztési 

szempontokon túl sor került az egyes 

lehetséges funkciók és projektelemek 

támogatottságának felmérésére is. Az 

online kérdőív részletes eredményeit 

melléklet tartalmazza.  

A tervezett funkciók közösségi 

támogatottságát összefoglalva az 

alábbi táblázat szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nagyon 

ellenzem 
Ellenzem 

Közömbös 
számomra 

Támogatom 
Nagyon 

támogatom 
TÁMOGATOTTSÁG 

Vadvirágos rét, madárbarát 
cserjecsoportok 

1% 2% 10% 37% 49% magas 

Tanösvény 6% 9% 22% 38% 26% magas 

Kulturális funkció 12% 10% 16% 38% 25% magas 

Terepfutókör 9% 10% 21% 36% 24% magas 

Sikló kiépítése 15% 12% 8% 30% 35% magas 

Időszakos kültéri kiállítás 12% 15% 20% 37% 20% közepes 

Kültéri fitneszpark 12% 15% 24% 31% 18% közepes 

Kutyafuttató 17% 18% 24% 25% 15% alacsony 

Új vizes játszótér  17% 20% 25% 24% 14% alacsony 

Új játszótér 12% 18% 33% 26% 11% alacsony 

Vendéglátóhely 25% 21% 17% 25% 12% 
alacsony / nem 

támogatott 

Turisztikai látványosság 30% 23% 17% 19% 11% nem támogatott 

Rendezvénytér  33% 27% 14% 18% 8% nem támogatott 

 

A stratégiai feladatokhoz kapcsolódó projektek a kérdőívezés eredményeivel összhangban kerültek 

meghatározásra. A tervezett projekteket a következő fejezetek részletesen mutatják be, az egyes intézkedések 

leírásánál pedig bemutatásra kerülnek a kérdőív eredményei is. 

  

Vélemények megoszlása a  közpark felújításáról az online kérdőívezés alapján 
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Az egyes meghatározott feladatokhoz tartozó projektek 

 

Feladatok  Projektek 

1. Alapinfrastruktúra 
fejlesztése, 
figyelemmel a 
klímavédelemre 

1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 

1.2. Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő 
vízelvezetéssel (vízérzékeny tervezési megoldások alkalmazása) 

1.3. Tájékoztató táblák kihelyezése 

1.4. Parki berendezési tárgyak megújítása 

1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás  

1.6. Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása 

1.7. Közbiztonság javítása  

1.8. Fogadóterek kialakítása 

1.9. Smart park megoldások alkalmazása  

1.10. Zajárnyékoló építmény létesítés növénytelepítéssel a Hegyalja út 
mentén  

2. Biodiverzitás 
növelése 

2.1. Erdővegetáció-rekonstrukciója (ápolása, invazív fajok eltávolítása) 

2.2. Parki faállomány megújítása 

2.3. Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 

3. Közlekedési 
elemek fejlesztés 

3.3. Gellért-hegyi sikló kialakítása a turistabuszok kitiltása mellett 

3.4. Antal lépcső meghosszabbítása 

3.5. A Tabán és a Gellért-hegy összekötésére gyalogos kapcsolat fejlesztése  

3.6. Korlátozott behajtás a Szirtes út kiszolgálóút hálózati szerepet betöltő 
szakaszára, ennek megfelelően a parkoló rendezése 

4. Park rekreációs 
értékének növelése  

4.3. Hegyi futókör kijelölése  

4.4. Természetvédelmi és geológiai tanösvény 

4.5. Fitneszpark kialakítása 

4.6. Rendszeres landart kiállítási helyszín biztosítása 

4.7. Új játszótér kialakítása  

4.8. Extrém sportpark kialakítása  

4.9. Integrált parkrész vagy kutyafuttató kijelölése 

4.10. Vízarchitektúrák kialakítása  

4.11. Multifunkcionális tér (pihenőtér, találkozópont, kisebb szabadtéri 
rendezvények) 

5. Épített környezet 
fejlesztése 

5.3. A Citadellában kulturális, ismeretterjesztő, vendéglátó, szakrális, egyéb 
funkció kialakítása  

5.4. Illemhelyek megújítás (kapcsolódóan kisebb vendéglátóhelyek kialakítása)  

5.5. Bontandó épületek eltávolítása  

5.6. Kálvária létesítése 

5.7. Felhagyott víztározó hasznosítása 

5.8. Kultúrtörténeti jelentőségű parkrészek történeti kertként való védelme 
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3.3. FELÚJÍTÁSI RÉSZTERÜLETEK ÉS ÜTEMEZÉS 
A tervezett beavatkozásokat javasolt felújítási részterületenként végrehajtani az organizációs szempontok 

figyelembevételével, illetve a park többi területének zavartalan működésének biztosításával. Ugyanakkor 

néhány, jellemzően lineáris jellegű projekt megkövetelhet egyéb ütemezési megoldást is. A felújítási 

részterületeket, az ütemezést számos tényező befolyásolja, ami miatt ezek a jelen tervfázisban csak indikatív 

jelleggel kerülhetnek meghatározásra.  

➔ FUNKCIÓSÉMA 

Befolyásoló tényezők: 

• kiemelt kormányzati projektek előrehaladása (Citadella, sikló stb.) 

• finanszírozási források rendelkezésre állása (Life, EIB hitel stb.), amelyet számos belső és külső tényező 

érint még (pl. tartós recesszió a COVID-19 járványhelyzet hatásaként, Budapest hitelminősítésének 

romlása, Fővárosi Önkormányzat saját bevételeinek csökkenése) 

• jelenlegi állapot, szabályozási környezet 

 

A megvalósítás ütemezése öt lépcsőben javasolt, illeszkedve az állami beruházások feltételezett 

megvalósulásának időpontjához: 

1. ütem (2023): Déli lejtők 

2. ütem (2024): Citadella (kormányzati beruházás) 

3. ütem (2026): Északi lejtők (sikló beruházásával együtt vagy azt követően) 

4. ütem (2028): Filozófusok kertje és környezete 

5. ütem (2030): Jubileumi park és a Kelenhegyi úti víztározó területe 

 

 
Felújítási részterületek 
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Tájékoztató tábla 

 
Extrém sportpark 

 
Kilátópont 

 
Kondipark 

 
Fogadótér 

 
Integrált parkrész, vagy kutyafuttató 

 
Vendéglátóhely 

 
Vízarchitektúra 

 
Illemhely 

 
Pihenőtér 

 
Áthelyezett gyalogátkelőhely 

 
Landart kiállítás 

 
Esőkert 

 
Urnatemető 

 
Vadvirágos rét 

 
Múzeum 

 
Zöldhulladék udvar 

 
Kálvária 

 
Játszótér 

 
Buszmegálló 

 Meglévő, felújítandó funkció  Tanösvény 

 Javasolt funkció  Futókör 

 Alternatív funkció  Sikló nyomvonala 

 Természeti értékben gazdag élőhely   

A javasolt funkciók jelmagyarázata 

  



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – II. kötet Tervi munkarészek  
  

 

14 
 

1 Déli lejtők 
 

A hegy déli lejtője frekventált helyszín. Jellemző, hogy a látogatók ezen a területen keresztül a Szabadság híd felől 
gyalogosan közelítik meg a Citadellát. A felújított játszótereket, valamint a Sziklatemplomot a helyi lakosság és a 
turisták is előszeretettel látogatják. A területen feltétlenül szükséges a leromlott állapotú létesítmények, mint 
például a kilátók és a pihenőterek felújítása. A nagy forgalom kiszolgálásához a Csúszdás játszótér melletti 
korábban már felújított, de jelenleg használaton kívüli mellékhelyiséget üzembe kell helyezni. Ez a fejlesztés 
leváltaná a jelenleg működő mobilvécéket. A terület adottságaiból adódóan a Csúszdás játszótértől északra 
elhelyezkedő, jelenleg funkció nélküli kiteresedésen javasolt elhelyezni egy fitnesz-pontot, ahol lehetőség lenne 
a futás utáni nyújtásra és testedzésre is.  

 
► Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 

► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel  

► 1.3. Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása 

► 1.4. Berendezési tárgyak megújítása 

► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 

► 1.6.  Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása  

► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 

► 1.8.  Fogadóterek kialakítása 

► 1.9. Smart park megoldások alkalmazása 

► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója  

► 4.1. Hegyi futókör kijelölése 

► 4.3.  Fitneszpark kialakítása 

► 5.4.  Kálvária létesítése 
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2 Citadella és környéke 
 

A fejlesztési program területe két részből áll: egyfelől magából a Citadella erődből, másrészről a Szirtes utcai 
parkolóból és a tőle északra lévő fás területekből. A Citadella erőd és környezete (összesen 7 telek) fejlesztésére 
határozott kormányzati szándék van, melyről jogszabályok (törvénymódosítás, kormányrendelet) és 
kormányhatározatok születtek. A Citadella erőd megújítását, védelmét és fennmaradását szolgáló, értékőrző és 
fejlesztési célú használata és fenntartása közérdek, amelynek biztosítása – az állami és önkormányzati szervek, 
az egyházi jogi személyek, a civil és egyéb szervezetek, valamint a természetes személyek együttműködésével 
valósul meg. A Citadella erőd és környezete részét képező ingatlanokat a fenti közérdeket érvényesítve kell 
használni, fenntartani, bemutatni, hozzáférhetővé tenni, valamint fenntartható módon, történelmileg hiteles és 
egységes városképi arculatnak megfelelően fejleszteni, szükség esetén helyreállítani. Mindezek céljából a 
Citadella erőd és környezete értékmegőrző és méltó használatának, fenntartásának és bemutatásának, 
fenntartható fejlesztésének, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállításának biztosítása kiemelt 
jelentőségű közfeladat, amelyet állami feladatként törvényben meghatározott szervek látnak el. A Fővárosi 
Önkormányzat tehát csak együttműködő félként tud részt venni a Citadellára tervezett beruházásokban (az erőd 
és a sétány fejlesztése, ill. a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma és kiállítás megvalósítása), a megvalósítás 
teljes egészében állami hatáskör. A kormányhatározatban és a jogszabályokban szereplő fejlesztési elképzelések 
kapcsán az épület a tervezett funkciókkal való megtöltése a főváros szempontjából is előnyős, támogatható, 
ugyanakkor a kialakítást szabályozó rendelkezések átgondolása szükséges, elsősorban a 30 méteres 
megengedett legnagyobb épületmagasság tekintetében. 
A Citadella erőd és környezetéhez kapcsolódik szorosan a Gellért-hegyi sikló megépítése. A speciális kötöttpályás 
létesítmény a turisztikai látványossághoz köthető, és a környező lakóterületeken súlyos zaj- és légszennyezési 
problémát okozó turista- és városnéző autóbusz forgalmat képes kiváltani. 
A Szirtes utcai parkoló esetében annak megszüntetése javasolt, mivel a Citadella megközelítésére alapvetően a 
megvalósítandó (kormányhatározatban is megjelölt) sikló szolgál majd, a jelenlegi turistabuszos megközelítés 
helyett. A megszűnő buszparkoló zöldítésével további kapcsolat létesül a környező fás területekkel és színvonalas 
fogadótér alakítható ki a meghosszabbítandó Antal lépcsőnek. Az Antal lépcső melletti erdősült területet javasolt 
megtisztítani az invazív faegyedektől, továbbá egy-egy pontban az értéktelenebb állományok visszaszorításával 
a kilátást biztosítani a dunai panoráma feltárulása érdekében. Ezenkívül javasolt a területet sétautakkal feltárni 
a parklátogatók számára. 
A közlekedési elemek fejlesztése a 3.1., 3.2. és a 3.3. projektek leírásánál részletesen megtalálható. 

 
► Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 
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► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel  

► 1.3. Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása 

► 1.4. Berendezési tárgyak megújítása 

► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 

► 1.6.  Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása 

► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 

► 1.8. Fogadóterek kialakítása 

► 1.9. Smart park megoldások alkalmazása 

► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója  

► 2.2.  Parki faállomány megújítása 
► 2.3.          Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 

► 3.1.  Gellért-hegyi sikló kialakítása  

► 3.2.  Antal lépcső meghosszabbítása (fakivágással+fapótlással) 

► 4.1. Hegyi futókör kijelölése 

► 3.4.  Korlátozott behajtás a Szirtes út kiszolgálóút hálózati szerepet betöltő szakaszára, ennek megfelelően a 
parkoló rendezése 

► 5.1.  A Citadellában kulturális, ismeretterjesztő, vendéglátó, szakrális funkció kialakítása 

► 5.4.  Kálvária létesítése 
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3 Északi lejtők 
 

A Gellért-hegy északi lejtői erdős, „vadregényes” területek, ahol hosszú sétákat lehet tenni a panorámát 
megcsodálva. Ezt a területet szívesen választják azok, akiknek a terepadottságok nem jelentenek problémát, és 
nagyobb távot is szívesen megtesznek, elkerülve a tömeget. A terepviszonyok és a fenntartás elmaradása miatt 
a növényállomány, az útvonalak, a közvilágítás valamint a vízelvezető rendszer felújítása, fejlesztése is szükséges. 
A nehéz terepviszonyok miatt az útvonalak itt jellemzően nehezen járhatóak babakocsival, vagy kerekesszékkel 
ezért az utak egy részét javasolt úgy átalakítani, hogy az lépcsőmentes legyen. Ezen a területen remek a kilátás, 
ezért itt a kilátók felújítása is javasolt. Ezen a területen van igazán lehetőség egy séta közben zavartalanul élvezni 
a természetet, ezért itt egy természetközeli útvonal kialakítása javasolt. A sétákat egy tanösvény kialakítása tenné 
változatosabbá, ami segítene, hogy a látogatók jobban megismerjék a park természeti értékeit. 

 
Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 

► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel ( 

1.3. Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása 
1.4. Berendezési tárgyak megújítása 

► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 

► 1.6.  Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása 

► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 

► 1.8. Fogadóterek kialakítása 

1.9. Smart park megoldások alkalmazása 
► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója 

► 2.2.  Parki faállomány megújítása 
► 2.3.          Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 
► 3.1.  Gellért-hegyi sikló kialakítása  
► 4.1. Hegyi futókör kijelölése 

4.2.  Természetvédelmi és geológiai tanösvény 
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4 
Filozófusok kertje 
és környezete  

A Gellért-hegy ezen részén egy olyan komplex parkfejlesztés javasolt, amely elsősorban a helyi lakosság igényeit 
elégíti ki, gondolva idősekre, gyermekekre, kutyásokra, pihenni és sportolni vágyókra is. A Filozófusok kertjében 
a hely szellemét tiszteletben tartva méltó környezetet kell teremteni a nyugodt pihenésre, elmélkedésre az 
esztétikai értelemben kifogásolható minőségű berendezési tárgyak cseréjével és a terület megfelelő 
megközelítésének biztosításával. Az alsó térszínen, a Hegyalja út melletti tereplépcsős területet multifunkciós 
térré alakítva alkalmassá válhat kisebb, a parkterület érzékenységének megfelelő rendezvények (szabadtéri 
foglalkozások) megtartására, de egyúttal találkozóponttá is válhat, amelynek kiszolgálására a meglévő 
illemhelyet javasolt megújítani, komfortponttá alakítani, illetve kisebb vendéglátóhellyel (büfével, kávézóval) 
kibővíteni. Az illemhely felújítását követően az üzemeltetését a vendéglátóhely feladataként kell meghatározni. 
A Hegyalja út zajterhelése miatt az út mellett kisebb, tájba illesztett töltéssel a Hegyalja út felé nyitott teret le 
lehet zárni, ezáltal csendes pihenőtérré lehet alakítani ezt a területet. (A továbbtervezés során a töltés 
megvalósíthatósága statikai és élővilág védelmi szempontból vizsgálandó.) Ugyanakkor a parkban a kisgyermekes 
családoknak nem kell messzire menniük ahhoz, hogy elérjenek egy sokoldalú játszóteret, illetve a kutyásoknak, 
hogy elérjenek egy kutyával látogatható rekreációs területet. A terület mérete miatt lehetőség van arra, hogy az 
új funkciók ne zavarják a pihenni vágyókat. 
A terület a park természetvédelmi szempontból kevésbé érzékeny területei közétartozik, ezért intenzívebb 
használatot eredményező parki funkciók elhelyezése javasolt. A Hegyalja és a Sánc utca találkozásánál a meglévő 
teresedésnek megújítása, valódi fogadótérré alakítása szükséges. A víztározó teteje viszonylag sík, nyitott 
zöldfelület, amely lehetővé teszi olyan funkciók kialakítását, ami a Gellért-hegyről illetve a szomszédos Tabánból 
hiányzik még (pl. zárt kutyafuttató, esetleg gördeszka pálya).  

 
Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 

► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel  

► 1.3. Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása 

► 1.4. Berendezési tárgyak megújítása 

► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 

► 1.6.  Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása  

► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 

► 1.8.  Fogadóterek kialakítása 

► 1.9. Smart park megoldások alkalmazása 
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1.10.  Zajárnyékoló földmű létesítés növénytelepítéssel a Hegyalja út mentén 

► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója  

► 2.2.  Parki faállomány megújítása 
► 2.3.           Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 

► 3.2.  Antal lépcső meghosszabbítása (fakivágással+fapótlással) 

► 3.3. A Tabán és a Gellért-hegy összekötésére gyalogos kapcsolat fejlesztése 

► 4.1. Hegyi futókör kijelölése 

► 4.5. Új játszótér kialakítása 

► 4.6.  Extrém sportpark kialakítása 

► 4.7. Integrált parkrész vagy kutyafuttató kijelölése 

► 4.8. Vízarchitektúra kialakítása 

4.9.  Multifunkcionális tér kialakítása (burkolatok, berendezési tárgyak, támfalak, illemhely külön költségsorokon) 

5.2 Illemhelyek megújítás (kapcsolódóan kisebb vendéglátóhelyek kialakítása) 
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5a Jubileumi park 
 

A park ezen része lankásabb és ligetes jellegű, napos szabadterekkel rendelkezik. A terület turisztikailag kevésbé 
frekventált helyszín, inkább a helyi lakosság igényeit szolgálja ki. Igazi családbarát zóna, ahol lehetőség van 
megpihenni a virágágyások mellett, játszani a gyermekekkel és sétálni, kutyát sétáltatni. A javaslatok ezt 
erősítenék tovább. A játszóterek felújítása mellett, a terület nyugati szélén, egy zárt kutyafuttató is kialakításra 
kerülhetne. A terület kiszolgálására a meglévő illemhelyet javasolt megújítani, komfortponttá alakítani, illetve 
kisebb vendéglátóhellyel (büfével, kávézóval) kibővíteni. Az illemhely felújítását követően az üzemeltetését a 
vendéglátóhely feladataként kell meghatározni. Emellett megújulnának a pihenőterek és a hozzájuk kapcsolódó 
virágágyások is. 

 
► Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 

► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel  

► 1.3. Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása 

► 1.4. Berendezési tárgyak megújítása 

► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 

► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 

► 1.8.  Fogadóterek kialakítása 

► 1.9. Smart park megoldások alkalmazása 

► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója  
► 2.2.  Parki faállomány megújítása 
► 2.3.           Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 
► 4.1. Hegyi futókör kijelölése 

► 4.3.  Fitneszpark kialakítása 

► 4.4.  Rendszeres landart kiállítási helyszín biztosítása 

► 4.7.  Integrált parkrész vagy kutyafuttató kijelölése 

► 4.8. Vízarchitektúra kialakítása 

► 4.9.  Multifunkcionális tér kialakítása (burkolatok, berendezési tárgyak, támfalak, illemhely külön költségsorokon) 

► 5.2 Illemhelyek megújítás (kapcsolódóan kisebb vendéglátóhelyek kialakítása) 

► 5.4.  Kálvária létesítése 

► 5.6.  Kultúrtörténeti jelentőségű parkrészek történeti kertként való védelme 
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5b Vízmű telephely 
 

A hegyoldali zöldterületi részeit funkcionálisan az egykori vízmű terület hasznosításával összehangoltan kell 
fejleszteni. A terület alkalmas különféle – egymástól jellegében eltérő – funkciók telepítésére is. Kulturális 
tematika mentén történő fejlesztés esetén landart park alakítható itt ki, a meglévő épületek, az egykori víztározót 
is beleértve. A csapadékvizek egy részének helyben tározására is alkalmas lehet a felhagyott víztározó medence. 
A tározó építményében opcionálisan urnatemető létesítés is lehetséges újrahasznosítási alternatívát jelent. A  
hegyoldalban az egykori kálvária visszaállítása a térség szakrális jellegét erősítené. Ezenkívül akár extrém 
sportpark létesítése is lehetséges a meglévő használaton kívüli létesítmények átalakításával. Egyes funkciók (mint 
az urnatemető és az extrém sportpark) üzleti vállalkozásként is üzemeltethető, a bevételeivel akár a park 
üzemeltetése is finanszírozható.  
A terület akár több eltérő funkciót is befogadhat, amennyiben azok megfelelően elválasztottak, egymást nem 
zavarják. A zöldfelületeinek hasznosítása és fejlesztése a különböző irányú hasznosítások figyelembevételével 
kell, hogy történjen.  

 
► Projektek 

► 1.1. Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők megújítása 
► 1.2.  Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és megfelelő vízelvezetéssel  
► 1.4. Berendezési tárgyak megújítása 
► 1.5. Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás 
► 1.7. Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, vészhívók) 
► 1.8.  Fogadóterek kialakítása 
► 1.9. Smart park megoldások alkalmazása 
► 2.1.  Erdővegetáció-rekonstrukciója  
► 2.2.  Parki faállomány megújítása 
► 2.3.           Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés 
► 4.4.  Rendszeres landart kiállítási helyszín biztosítása 
► 4.6.  Extrém sportpark kialakítása 
► 4.7. Integrált parkrész vagy kutyafuttató kijelölése 
► 5.5.  Víztározó hasznosítása 
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3.4. A PROJEKTEK BEMUTATÁSA 
 

Költségbecslés  Lakossági támogatottság Prioritás  

 0-50m Ft  alacsony  alacsony 

  50-100m Ft   közepes   közepes 

   100m-1md Ft    magas    magas 

    1 md Ft felett     

A projektek paramétereinek jelmagyarázata 

 

1.1 Gyalogoshálózat megújítása Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:  

   
A park kiterjedt sétány-hálózatának differenciált fejlesztése. Cél az akadálymentes közlekedés biztosítása, a 
könnyebben járható irányok kiemelése. Környezetbarát, megoldások, vízáteresztő burkolatok alkalmazásával az 
esővíz helyben tartása is a cél. Szilárd burkolattal csak a főbb gyalogos főútvonalakat kell burkolni, a többi 
gyalogos burkolat esetében stabilizált kavicsburkolatok kerülhetnek kialakításra. Új gyalogos utak kiépítése 
esetén, a meglévő utak felújítása során, különös figyelmet kell fordítani a szilárd  burkolatok alkalmazására. A 
csapadékvizek levezetését ezen felületekről oly módon kell megoldani, hogy a további eróziós problémákat ne 
idézzünk elő.  
 
A burkolatok, támfalak és lépcsők kialakítása során általános cél az elegáns, visszafogott anyaghasználat és 
színezés, a tartósság, illetve a csúszásmentes felület. Szintváltásoknál és a térburkolat kialakításánál törekedni 
kell a könnyen karbantartható vagy cserélhető, rongálásnak ellenálló megoldásokra. A differenciált gyalogos 
hálózat elemei: 

Kiemelt sétány  
A kiemelt sétányok komfortjának és 
biztonságosságának megteremtésére szilárd burkolatú 
gyalogos felületek kerülnek kialakításra. Ezek mentén 
szolgáltatásokat indokolt biztosítani (információs pont, 
illemhely, büfé, vízvételi hely, stb.). E sétányokon kilátó 
pontokat alakítunk ki ott, ahol azt a növényzet lehetővé 
teszi. Kiselemes és/vagy nagyelemes burkolattal 
ellátott gyalogos közlekedőfelületek, épített, tartós, 
időjárásálló lépcsőelemekkel, igény szerinti korlát 
elhelyezéssel. Indokolt esetben, a Duna felőli oldalon 
meredek hegyoldalra ültetett járófelület is kialakításra 
kerül.  
Javasolt szélesség: 2,5 m  
Hossza: 3350 m  
Lépcsőmentes útvonal  
A gyalogos infrastruktúra egyik legfontosabb eleme a 
lépcsőmentes útvonal, amely lehetőséget biztosít a 
mozgásukban korlátozottak, idősek, babakocsival 
közlekedők számára, hogy a domborzati adottságok 
ellenére akadálymentes útvonalon elérjék a 
pihenőparki területeket és a Citadellát. A meglévő 
lépcsők megszüntetésével, hosszabb rámpaszakaszok 
közbeiktatásával a lépcsőmentes útvonal kialakítható. 
Az útvonalon a magasságkülönbségek miatt azonban 
meglehetősen nagy meredekségű szakaszok találhatók. 
Az útvonal az akadálymentes közlekedés biztosításán 
túl fontos szerepet tölthet be a parkfenntartásban is, 
mivel a fenntartó gépjárművek számára is lehetőséget 
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nyújt a jelenleg nem elérhető területek 
megközelítésére. A megjelenő gépjármű forgalmat 
mind a szélességi, mind a teherbírási méretezésnél 
figyelembe kell venni. 
Szilárd burkolatú parki sétány  
Javasolt szélesség: 2,5 m 
Hossza: 4250 m 

Természetközeli (öko) út  
A természetközeli utak kialakításánál a stabilizált 
burkolatok használata csak a közel vízszintes 
szakaszokon javasolt, lejtős szakaszokon az állandó 
lemosódás miatt fenntartásuk nehézkes. 
Anyaghasználata kizárólag a területen előforduló 
anyagok (mészkő, dolomit) felhasználásával javasolt. 
Stabilizált kavics (zúzottkőburkolat beton vagy  
acélszegéllyel) 
Javasolt szélesség: 2,0 m  
Hossza: 450 m 
 

 

Egyéb gyalogos utak 
A főbb gyalogos utak mellett a többi burkolat is megújításra szorul. Ezek megújításának ütemezését az állapottól 
és az elhelyezkedésüktől függően javasolt meghatározni.  
Terület: 18800 m2 

Támfalak megújítása: Hossza: 140 fm 

Lépcsők megújítása: Területe: 334 m2 

Korlátok megújítása: Területe: 685 fm 
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1.2 Eróziós károk mérséklése a 
csapadékvíz visszatartásával és 
megfelelő vízelvezetéssel (vízérzékeny 
tervezési megoldások alkalmazása)  

Költségbecslés:  

    

Lakossági 
támogatottság:  
nem ismert 

Prioritás:  

   

A csapadékvíz elvezetésének és visszatartásának 
elsődleges céljai az eróziós károk mérséklése, az 
elöntések elkerülése  és a csapadékvíz lehetőség 
szerinti helyben tározása és hasznosítása. 
A terület csapadékvízelvezetésével kapcsolatban 
először egy csapadékvíz-gazdálkodási 
koncepciótervet, mestertervet szükséges készíteni. 
A pontosabb elemzés miatt szükségessé válhat 
csapadékmérők és áramlásmérők egyidejű 
elhelyezésére, amelyek a költségek jelentős 
mértékű emelkedésével járhat. 
A koncepcióterv elkészítése meghatározza a 
csapadékvízelvezetés szempontjából azokat a 
helyeket, területeket, amelyek problémát 
jelentenek, modellezést végez a különböző csapadékeseményekre, annak hatásaival 
kapcsolatban, illetve megoldási, beavatkozási módokat, módszereket ad – költségbecsléssel – a probléma 
kezelésére. Cél tehát a csapadékvíz okozta problémák mértékét csökkentő műszaki megoldások 
meghatározása.  
Fontos megjegyezni, hogy a terület adottságaiból következően nemcsak magával a Gellért-heggyel, hanem a 
környező terülek csapadékvizeivel is kell foglalkozni, így például a környéken lévő ingatlanok tulajdonosait is 
ösztönözni szükséges a csapadékvizek visszatartására, másodlagos felhasználására.  
A villámárvizek, elöntések kialakulásának megakadályozására, kezelésére, a károk megelőzése érdekében 
többek között az alábbi módszerek alkalmazhatóak:  

• a csapadékvíz talajba történő elszivárogtatása (gyepes, bokros területen, nyílt árokban, vízáteresztő 
burkolattal, szikkasztókúttal, szikkasztóalagúttal, szikkasztó blokkokkal, stb.), amivel biztosítható a 
talajvíz utánpótlása is, 

• a vizek ideiglenes tározókban való visszatartása (csatornahálózatban történő tározás, záportározók, 
ciszternák stb.), amivel például a kialakuló árhullámok csúcsai csökkenthetők. Jellemző megoldások 
lehetnek: beszivárogtató cellák, zöldtetők, esőkertek, beszivárogtató kavicsdrének, fűborítású árkok 
és rézsűk, ideiglenes elöntési területek, állandó vízborítású, vizenyős területek (wetland-ek), szilárd, 
de áteresztő burkolatok, tetővizek és burkolt felületi vizek visszatartása felszín alatti tározókkal. 

• Nagy meredekségű területeken a lefolyást lassító, a lefolyás irányára merőlegesen kialakított 
növényzet, terephullámoztatás, egyéb természetközeli megoldások (pl. fából készített lépcsőzés) 
 

Az esőkertek létrehozása nemcsak a csapadékvizek gyűjtésére, átmeneti tározására szolgálnak, hanem 
színesítik a hegy zöldfelületeit is, ráadásul az erózió okozta károkon is enyhíteni tudnak. Legfőképpen az északi 
lejtőkön javasolt esőkert(ek) kialakítása, ahol a domborzati adottságoknak köszönhetően magas az erózió-
veszély,  illetőleg azokon a relatíve mélyfekvésű területeken, ahol eleve összegyülekezik a területről összefolyó 
csapadékvíz. Az esőkert olyan tájépítészeti együttes, melnyek fő funkciója a vízmegtartás. Segít a talajba 
visszajuttatni a vizet, miközben meg is tisztítja azt. Az esőkertet extenzív módon, honos és várostűrő növények 
alkalmazásával kell kialakítani. Az esőkert szemléletformálási célokat is szolgálhat, a városlakók 
környezettudatosságát növelve: egyszerre szolgálja a klímaadaptációt és a zöldinfrastruktúra fejlesztését. Az 
esőkertek pontos helyeinek meghatározása, kijelölése a csapadékvíz-gazdálkodási terv feladata. Jelenleg a 
stratégiában az Északi lejtőn javasolt esőkert telepítése, alternatív helyszín a Jubileumi Parkban található. A 
területről összegyűlekező csapadékok pontosabb ismeretében ezen helyszíni javaslatok bővíthetők, 
módosíthatók. 
Az összegyűjtött vizek locsolásra, burkolt felületek tisztítására történő felhasználása (hasznosítása) nem csak 
a vízelvezető rendszer terhelését csökkenti, hanem az ivóvizek felhasználását is.  
A csapadékvizek hasznosulása (beszivárogtatás) és hasznosítása során nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a lefolyás szennyezett lehet. Ez különösen igaz a gépjárművek által használt burkolt utakra, parkolókra, 
amelyek felületén különböző szennyezőanyagok (kenőanyagok, alkatrészek kopása, stb.) fordulnak elő. Ezért 
ezeknél a felületeknél csapadékvizek hasznosítása előtt azt elő kell kezelni, például olajfogók alkalmazásával. 

Javasolt helyszín esőkert elhelyezésére 

Alternatív helyszín esőkert elhelyezésére 

Csapadékvíz tározás 
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Természetesen a fentebbieken túlmenően a jelenleg meglévő csapadékelvezetési rendszer rendszeres és 
megfelelő karbantartása is kiemelkedően fontos a villámárvizek, elöntések okozta nagyobb károk elkerülése 
érdekében. 
A csapadékvíz tárolására lehetőséget biztosíthat a Kelenhegyi víztározó jelenleg használaton kívül álló 
medencetere (annak egy leválasztott része) is. A csapadékvíz-gazdálkodási tervben javasolt megvizsgálni a 
medencetér ilyenfajta hasznosításának lehetőségét (a medence állapotát, átalalakításának költségeit). A 
medence hasznosítását az is indokolja, hogy a medencetér túlfolyója közvetlenül a Dunába van vezetve.  
Szikkasztó blokk (forrás: Pureco) 

 
 
Csapadéktároló tartályok (forrás: 
Leier) 

 
 

 
A Kelenhegyi úti víztározó helyszínrajza 

 
Esőkert (forrás: Montgomery County Dennis Avenue) Forrás: Alaszka Skagway 

 
Forrás: Zöldinfrastruktúra füzetek 3. - Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken 

 

http://www.pureco.hu/
https://www.leier.hu/
file://///BFVT-DC1/Common/Gellerthegy_KSZ_67_I/Doc/:%20https:/mygreenmontgomery.org/2016/green-streets-drive-runoff/
https://www.alaskawatershedcoalition.org/taiya/skagway-garden-city/)
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1.3 Tájékoztató, útjelző táblák 
kihelyezése, tematikus utak kijelölése 

Költségbecslés: 

 

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:  

   
Cél egy egyedileg tervezett, egységes információs 
rendszer létrehozása a teljes parkterületen. Az 
információs pontok tájékoztatást nyújtnak a park 
különböző rekreációs funkcióiról, a kilátópontokról, 
a nevezetes turisztikai célpontokról, illetve azok 
megközelíthetőségéről. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani az alábbi főbb gyalogos útvonalakra, ahol 
burkolat anyaghasználatával és a burkolatban 
illesztett feliratokkal is lehet segíteni a tájékozódást, 
de a főbb csomópontokban tájékozódást segítő 
információs pontok kialakítása különösen fontos: 
► Gellért tér – Citadella 
► Döbrentei-tér – CitadellaTabán – Antal lépcső – 

Citadella 
► Filozófusok kertje – Északi lejtők – Déli lejtők – Gellért tér 
 

   
Forrás: College of Charleston Trail, USA - https://asg-architects.com/portfolio/coc-dixie-graphics/ 

 

 

  

https://asg-architects.com/portfolio/coc-dixie-graphics/
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1.4. Parki berendezési tárgyak 
megújítása 

Költségbecslés:  

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:  

    
Az információs rendszer arculatával összhangban, egységes megjelenéssel rendelkező közterületi bútorok és 
berendezési tárgyak elhelyezése szükséges: padok, madárbiztos hulladékgyűjtők, kutyaürülékgyűjtő stb. Az 
elemrendszer megtervezésekor a vandálbiztonság, az időtállóság, a visszafogott formavilág (anyag és 
színhasználat) kiemelt szempont. Továbbá olyan parküzemeltetési szempontokat is javasolt figyelembe venni, 
illetve az alábbi témákkal kapcsolatban az üzemeltetőkkel egyeztetést folytatni, mint a karbantartás 
szempontjából megfelelő anyaghasználat, utólagos szerelhetőség, hulladékgyűjtők esetén a megfelelő 
űrtartalom, „varjúbiztos” kialakítás és praktikus üríthetőség. Az utcabútorok üzemeltetéséről, 
karbantartásáról gondoskodni kell! 
 

   
Nyugágyak és támfalra épített padok 

 

 

1.5. Közvilágítás fejlesztése, 
díszvilágítás 

Költségbecslés:  

   
(díszvilágítás kiemelt 
állami beruházás 
keretében) 

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:  

   

A közvilágítás biztosítása azon túl, hogy kötelező önkormányzati feladat, a köz- és közlekedésbiztonság javítása 
mellett a parkterület arculatát is befolyásolja, valamint a természeti értékekre (a fényszennyezés káros 
élettatni hatásai miatt) is jelentős hatással van. LED fényforrás alkalamzása esetén fontos a megfelelő korrelált 
színhőmérsékletű és spektrális eloszlású LED fényforrás alkalmazása, amely nem növeli a mesterséges éjszakai 
világítás által okozott környezeti terhelést (lásd bővebben az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős 
Államtitkársága és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott A fényszennyezésről – világosan! c. 
kiadvány). Az értékes természeti területeken külön követelmények megállapítása szükséges a közvilágítás 
tekintetében (alacsony energiaigény (LED technika); lefelé világító, irányított fényű lámpatestek; mérsékelt 
fényáramú lámpatestek (1000-2000 lumen); időjárásálló és törésbiztos lámpaoszlopok), törekedve az 
élővilágra károsan ható, indokolatlan fényszennyezés kiküszöbölésére. 
A kivilágítás mértékét a terület flórájának természetességi fokát figyelembe véve diverzifikálni szükséges. Ahol 
a parkterület természetközelibb élőhelyeket vonultat fel – és nem jellemző az intenzív területhasználat – a 
kivilágítás mértékét csökkenteni kell (ritkábban telepített világítótestek vagy talajközeli világítás). Az „Öko út” 
nyomvonalán nem javasolt a kivilágítás. 
A meglévő hálózat rekonstrukciója és a jelenleg hiányzó, közvilágítással nem rendelkező szakaszok kiépítése 
során törekedni kell az egységes városképi megjelenésre. A közvilágítási infrastrukúra műtárgyaival szemben 
követelmény a korszerű, alacsony energiafelhasználású, gazdaságosan fenntartható, visszafogott formavilágú 
(anyag- és színhasználat) kialakítás. A közvilágítási hálózatnak meg kell felelnie a Budapest Világítási 
Mestertervében foglalt elvárásoknak, valamint az üzmeltető BDK Kft. egyéb műszaki követelményeinek, 
lehetővé téve az okos technológiák fogadására is alkalmas infrastruktúrát. A közvilágítási infrastruktúra 
meghatározása során figyelembe kell venni a világörökségi terület esti látképének védelmét, valamint a 
felesleges fényszennyezés csökkentését, ezért a köz- és a díszkivilágítás esetén is világítási látványvédelmi 
tervet kell készíteni.  

A Gellért-hegy sétányainak megvilágítását és a Citadella díszkivilágítását a világörökségi látvány igényeit szem 
előtt tartva szükséges megfogalmazni. A díszkiválgítási infrastruktúrával szemben elvárt a korszerű, 
gazdaságos és alacsony energiafelhasználású, valamint a felesleges fényszennyezést minimalizáló kialakítás. A 
díszkivilágításnak meg kell felelnie a Budapest Világítási Mestertervében meghatározott elvárásoknak. 
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A mesterséges fényforrásokból származó fény, amely kívül jut a területen, sértheti a világörökségi terület esti 
látképét. Az éjszakai városkép látványának védelme érdekében a világörökségi területeken, valamint a kiemelt 
területeken létesítendő köz- és díszvilágítás esetén világítási látványvédelmi tervet kell készíteni. 
Taposólámpák alkalmazása kerülendő, a kifejezetten horizont fölé irányuló fények csak a töredéke hasznosul. 
Az alkalmazandó lámpatest fényeloszlásának összhangban kell lennie a megvilágítás céljával. Olyan 
fényeloszlású, jellemzően kis sugárzási szögű lámpatestet kell alkalmazni, amellyel minimalizálható a 
megvilágítandó objektum mellé és fölé jutó fény. 

 
Pálos Sziklatemplom feletti kereszt díszvilágítása (forrás: BDK Kft., fotó: Preisz Dávid) 

 
Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Támogatnád a Citadella díszkivilágításának fejlesztését a 
fényszennyezés csökkentése érdekében?”   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

48% 

41% 

7% 

2% 

2% 
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1.6 Kilátópontok rendezése, kilátás 
biztosítása 

Költségbecslés: 
 ld. 1.1, 1.4 

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

   
A Gellért-hegyről nyíló panoráma a hegy egyik 
legjelentősebb adottsága, melyet a kilátópontok 
tárnak fel. Az utóbbi időben a kilátópontok állapota 
nagyon leromlott, 2 db jelenleg elzárt. Fontos lépés  
a meglévő megnyitott és elzárt kilátópontok 
felújítása, valamint biztonságossá tétele. Kertészeti 
beavatkozások szükségesek az egyes kilátópontok 
körül, hogy megnyissuk a kilátást, és azt ne zavarják 
az utóbbi időben elszaporodott gyomfák. A kor 
igényeihez igazodva interaktív ismeretterjesztő 
táblák kihelyezése is szükséges, amelyek által a 
parkhasználó megismerkedik az előtte feltáruló 
panoráma nevezetességeivel. Egyes kilátópontokon 
hagyományos távcsövek is kihelyezhetők. 
Anyaghasználata lehetőleg a területen előforduló anyagok (mészkő, dolomit) felhasználásával javasolt. 

  
 

   
 

1.7. Közbiztonság javítása Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

  
Átfogó koncepció és üzemeltetési hiányosságok miatt az évek során a korábban telepített 
és működtetett funkciók egy része megszűnt, vagy átalakult, a park egyes részein a 
közbiztonság leromlott. CCTV kamerarendszer kiépítésével biztosítható hatékonyabban 
a park, melynek segítségével megelőzhetőek, valamint könnyebben felderíthetőek az 
esetleges bűncselekmények. A térfigyelő kamerák telepítése elsősorban a tervezett 
vendéglátóhelyeknél, illetve azoknál a területeknél szükséges, ahol időszakosan nagy 
létszámú tömeg megjelenése várható: pl. fogadóterek, játszóterek környéke. A főbb 
gyalogos utak térfigyelő-rendszerekkel való ellátása a magas költségek okán nem reális. 
A közvilágítás fejlesztése, vészjelző oszlopok telepítése, valamint parkőrség szervezése 
javíthatja az odalátogatók biztonságát. 
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1.8. Fogadóterek kialakítása Költségbecslés:  
ld. 1.1, 1.4 

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

  
Fogadóterek kialakítása szükséges ahhoz, hogy a 
terület megfeleleően be tudja tölteni közparki 
funkcióját a városban, ahol az infrastruktúrák 
biztosítják a megérkezés élményét, valamint irány 
mutatást adnak a terület funkcióinak használatához 
és megtalálásához. A tervezési terület határán lévő 
fogadóterek funkcionális működését a csatlakozó 
városszerkezet determinálja, míg a belső 
fogadótereket a park dinamikája határozza meg. A 
következő területeken szükséges fogadóterek 
kialakítása: 
• Hegyalja út – Krisztina körút csomópontja, 
• Tabán – Gellért-hegy közötti kapcsolat 

fogadótere, 
• Hegyalja út – Sánc utca találkozása, 
• Citadella nyugati vége, 
• Citadella út – Szirtes út találkozása, 
• Gellért tér. 

  

 

1.9 Smart park megoldások alkalmazása  Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

 
Smart megoldások alkalmazása a park használata és üzemeltetése terén. Az elsősorban turisztikai igényeket 
kiszolgáló parki WiFi lefedettségen túl okos padok, parki látogatók (játszóterek, fitnesz terek, futósávok stb.) 
automatikus forgalom/kihasználtság számlálása megoldandó feladat. Az üzemletetésben is korszerű 
megoldások alkalmazása kívánatos. Az öntözőrendszerek és a park okos vízmérőinek telekommunikációs 
hálózatra csatlakoztatásával a hibajelzés fogadás, vezérlés és mérés távolról megvalósítható. A vezeték nélküli 
hálózati eszközök mikrohullámú antennáinak elhelyezéséhez a közvilágítási alapinfrastruktúra, vagy a 
telepítendő vészhívó oszlopok felhasználása javasolt, az integrált megoldások kevesebb műtárgy elhelyezését 
igénylik. 

Javasolt 
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Forrás: https://www.okospad.hu  ; https://www.ontozocentrum.hu/  

 

1.10. Zajárnyékoló építmény 
növénytelepítéssel a Hegyalja út mentén  

Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

 
A Filozófusok kertjétől északkeletre található parkrész fejlesztésével (Lásd. 4.9. Multifunkcionális tér 
kialakítása) a terület látogatottsága növekedhet. A multifunkcionális tér többféle kikapcsolódási lehetőséget 
nyújt, de a Hegyalja út nagy forgalmából eredő zajterhelés zavarná e funkciókat, ezért az út mellett kisebb, 
tájba illesztett töltéssel a Hegyalja út felé nyitott teret le lehet zárni, ezáltal csendes pihenőtérré lehet alakítani 
ezt a területet. (A továbbtervezés során a töltés megvalósíthatósága statikai és élővilág védelmi szempontból 
vizsgálandó.) 

 

 

2.1. Erdővegetáció-rekonstrukciója, 
invazív fajok eltávolítása  

Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:   

   
Alapvetően cél az eredeti vegetáció rekonstrukciója, így a kocsányos tölgyelegyes és kocsánytalan tölgyes-
gyertyánosok és a gyertyán elegyes cseresek visszaállítása, hogy valódi természeti táj fogadja az erre sétálót. 
A most túlnyomóan magas kőrissel és mezei juharral borított lejtőkön mulasztás volt, hogy pár évtizeddel 
ezelőtt nem történt meg a gyertyánosítás, mert most a hosszú életű másodlagos “pionír” növényzet alatt kell 
felhozni az eredetileg domináns fajokat. Szükséges lépés a jelenleg széles körben elterjedt invazív fajok 
eltávolítása.  
A hegy meredek szikláin, sasbércein szikla- illetve szurdokerdők rentabilitását végezzük el a jelenleg 
elszaporodott gyomfák fokozatos eltávolításával. Az északi lejtőkön cél a korábbi gyertyános-tölgyesek pótlása, 
rekonstrukciója sávosan: az alsó szinteken a gyertyán és a kocsánytalan tölgy, valamint kocsányos tölgy és 
folyammenti kőris javasolt, míg a felsőbb szinteken a gyertyánok mellé csertölgy és virágos kőris is javasolt; az 
utóbbi szórványosan most is jelen van. A terv szerint összesen 210 gyertyán kiültetése tervezett.  
A gyertyános-tölgyesek fölött a cserestölgyesek rekonstrukciója a cél. Elsősorban csertölgyet és kocsánytalan 
tölgyet, kisebb részben barkócát javasolt telepíteni, a cserjeszintbe a környező állományokba is bevitt 
cserjefajokat érdemes ültetni. 

https://www.okospad.hu/
https://www.ontozocentrum.hu/
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A molyhos-tölgyes szálerdők rekonstrukciója már egészen közel a hegytetőhöz javasolt. Az alábbi fajok 
telepítése szükséges: molyhos tölgy, kocsánytalan tölgy, kisebb mértékben csertölgy, virágos kőris, helyenként 
lisztes berkenye, sajmeggy, valamint cserjefajok – cserszömörce, benge, borbolya, fagyal. Egészen a 
Citadellához közel cserszömörcés bokorerdő létesítése indokolt. 
A növénytelepítésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az egyéb tájépítészeti szempontokra is, mint például a 
szabadterek kialakítása, kilátás biztosítása. Az elmúlt időszakban is történtek olyan fatelepítések, amelyek a 
tér funkcióját, kilátását nem vették figyelembe. Továbbá figyelembe kell venni a természeti értékekben gazdag 
élőhelyfoltokat, ahol értékmegőrző munkák folytatása javasolt. 
A sziklás területek karbantartásához javasolt egy állandó, technikailag képzett és felszerelt sziklabiztosító 
egység működtetése, melynek feladata a sziklák biztosítása és azontúl a repedésekben megtelepedő 
gyomfajok eltávolítása, a fás-cserjés állomány kilátást biztosító, szakszerű karbantartása, a szétszórt hulladék 
összegyűjtése. 

 

  
Rekonstruált molyhos tölgyes-virágos kőrises-cserszömörcés növényzet a déli oldal felső részén (Forrás:„A 

Gellért-hegy erdővegetáció-rekonstrukciója, 2017” c.) 
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2.2. Parki faállomány megújítása Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:   

   
A részletes fakataszter adatok alapján megállapítható, hogy a Gellért-hegyen magas a kiszáradt faegyedek (168 
db) vagy súlyosan sérült faegyedek (40 db) száma. Illetve a faegyedek között számos invazív (spontán terjedő) 
faegyed található (278 db). Azonnali beavatkozásként a balesetveszélyes fák eltávolítása szükséges, majd ezt 
követőn a beteg és elöregedett faegyedek eltávolítása és pótlása, valamint az invazív sarjak eltávolítása és 
honos, termőhelyre jellemző fafajjal történő pótlása szükséges. A pótlásoknál és a fakivágásoknál figyelembe 
kell venni a kilátópontokról (akár potenciálisan) feltáruló panorámát.  

 

 

2.2. Ökologikus szemléletű 
zöldfelület fejlesztés 

Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:   

   
Az ökologikus zöldfelület-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési projektelemek (mint például a vadvirágos rét, 
biodiverz évelőágyak, madárbarát cserjefoltok kialakítását). Ezeket a fenntartási feladatokhoz szervesen 
kapcsolódó zöldfelület fejlesztéseket a 3.7. Üzemeltetési feladatok fejezetben részletezzük.  
 

 
 

 

 

 

3.1. Gellért-hegyi sikló kialakítása a 
turistabuszok kitiltása mellett  

Költségbecslés:  

     

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  
A Citadella turisztikai forgalma napjainkra oly mértékben megnövekedett,  hogy az azt kiszogláló turista- és 
városnéző autóbuszok mind a Gellért-hegyi lakosságot, mind a látogatókat jelentősen zavarják. A helyi 
lakosságnak a Sánc utcai és Szirtes úti autóbusz forgalom  nagy mértékű zaj-, rezgés- és légszennyezésse okoz 
problémát. A panoráma nyújtotta élményt a turisták számára a Szirtes úti parkolónál és az odavezető 
kiszolgálóúton kialakult állapatok drasztikusan csökkentik. 
A felmerülő problémákra mindkét célcsoport számára minden igényt kielégítő megoldást találni meglehetősen 
nehéz. Olyan kompromisszumos megoldás szükséges, amely a Citadellára látogatók utazási igényeit ki tudja 
szolgálni, de a helyi lakosság mindennapjait nem lehetleníti el, és a park környezeti értékekeit sem teszi tönkre. 
Egy Gellért-hegyi sikló üzemeltetése környezetbarátabbá tenné a Citadella megközelítését, ugyanakkor a 
kiépítése környezeti terheléssel is járna (fakivágás a felszíni szakaszon, a felszín alatti szakaszon 
veszélyeztetheti a karsztos természeti értékeket). A beruházásról csak a részletesebb tervek környezeti 
hatásvizsgálata alapján lehet dönteni. 
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Forrás: BFK 
A budavári siklóval ellentétben a Gellért-hegy domborzati adottságai miatt a tervezett speciális kötöttpályás 
közlekedési eszköz utasszállító kapacitásának elegendőnek kell lennie a jelenlegi és a távlati forgalmi igények 
számára is, mert az ide látogatók többségének a Citadella gyalogos megközelítése nem jelent alternatívát a 
nagy magasság különbség miatt. A sikló fejlesztés lehetővé teheti a Gellért-hegyről a környezetszennyező 
turistabuszok kitiltását (jelenleg naponta akár 200 dízelbusz is megfordul hegyen) és a Szirtes úti parkolóhely 
megszüntetését is. Környezeti szempontból a közlekedési fejlesztés hátránya, hogy a sikló az Orom utcától a 
Citadelláig felszínen vezetne, amely műszaki megoldás 10-20 m-es sávban fakivágást eredményezne. A 
tervezett Döbrentei téri indulóállomás és az Orom utca között felszín alatti nyomvonalvezetés tervezett. A 
felszínre érkezést követő kitérőszakasz biztosítaná a siklón a párhuzamos közlekedést. 
Az autóbuszok elhelyezésének problémáját a Budai Vár és a Gellért-hegy vonatkozásában egy közös turistabusz 
koncepció képes megoldani. A fővárosi és az I. kerületi önkormányzat közös elképzelése szerint a Déli 
pályaudvar üzemi területén, a Mészáros utcánál létesülne mindkét turisztikai látványossághoz kapcsolódó 
autóbusz tárolási kapacitás. Innen a turistákat a Rác fürdő melletti indulóállomáshoz vagy a várba elektormos 
buszokból álló ingajáratokkal juttatnák el. Az ingajáratok közlekedtetése többlet átszállást jelent a turista 
csoportoknak. Ennek megelőzésére javasolt 2-3 turistabusz számára megállóhely kialakítása a Döbrentei téri 
indulóállomás közelében, ahol az utascsere megtörténhet.  
A Gellért-hegyi sikló építésének esetleges meghiúsulása, időbeli eltolódása esetén, vagy a megvalósulásáig 
megfontolandó csak környezetkímélő elektromos autóbuszok közlekedtetése a hegyen. A turista- és városnéző 
buszok kitiltása vagy elektromosra történő cserélése mellett a közösségi közlekedési útvonalon közlekedő 
autóbuszpark fejlesztése is javasolt kedvezőbb környezeti besorolású vagy elektromos autóbuszok 
beszerzésével. 

Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Mi a véleményed a Sikló létrehozásáról?” 
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3.2. Antal lépcső meghosszabbítása Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás:  

   
Az Antal lépcső a meglévő kialakításában nem képezi a Gellért-hegyi gyalogos hálózat szerves részét, a Szirom 
utcai gépjármű közlekedésre is alkalmas kapcsolat mellett gyalogos lépcsőként köti össze az Orom és Bérc 
utcákat. A turisztikai szerepet betöltő kiemelt sétány hálózaton túl a helyi lakosság számára javasolt érdemi 
alternatív kapcsolatot biztosítani a hegy északi oldala, a lakóterületek és a Citadella között. Az Antal lépcső 
meghosszabbításával a Tabán irányából, a kiemelt sétány útvonalhoz kapcsolódva létesülne a környező 
lakosság számára új gyalogos kapcsolat. 
A tervezett meghosszabbítás kialakításánál törekedni kell arra, hogy az útvonal ne kínáljon a túristák számára 
alternatív lehetőséget a kiemelt sétányokkal szemben. Az újonnan létesülő lépcsőszakaszt a meglévőhöz 
hasonlóan mintegy 1,5-2,0 m szélességűre javasolt megépíteni. A Bérc utcától induló lépcső a megszüntetésre 
javasolt Szirtes úti parkolóhoz érkezik, ahol becsatlakozik a Citedella sétányba. 

   
Antal lépcső meghosszabbításának kezdőpontja 

 
Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Mit gondolsz az Antal lépcső meghosszabbításáról?” 

 
 

• elektromos 
buszokból álló 
ingajárat a 

• 100 db/nap 
turistabusz  

• 125 db/nap 
városnéző busz 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

34% 

30% 

12% 

8% 

16% 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

42% 

5% 

14% 

4% 

34% 
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3.3. A Tabán és a Gellért-hegy összekötésére 
gyalogos kapcsolat fejlesztése 

Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás: 

 
A Gellért-hegy és Tabán között jelenleg a Naphegy utca magasságában található kijelölt gyalogos-átkelőhely, 
amely kapcsolat továbbvezetése a Gellért-hegyi területek felé a meglévő rézsű okozta magasságkülönbség 
miatt nem megoldható. Javasolt a meglévő gyalogátkelőhelyet keleti irányba áthelyezni, ahol a domborzati 
adottságok lehetővé teszik a gyalogátkelőhelyet követően a kiemelt sétányhoz történő csatlakozást. 
A gyalogátkelőhely áthelyezésének köszönhetően kedvezőbb gyalogos kapcsolat alakítható ki a Tabán és a 
Gellért-hegy között, valamint az új kapcsolat mind a kiemelt sétányhoz, mind annak lehetséges folytatásaként 
az Antal lépcsőhöz csatlakozhat. A Hegyalja út biztonságos keresztezése miatt az új gyalogos-átkelőhelyet 
javasolt nyomógombos jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyként kialakítani. Hosszú távon a gyalogos forgalom 
számottevő élénkülése esetén a gyalogos-átkelőhelyet szükséges összehangolni a szomszédos jelzőlámpás 
csomópontokkal.  
A Sánc utcai buszmegálló és a gyalogos-átkelőhely között a Hegyalja út déli oldalán a meglévő járdát szélesíteni 
javasolt, míg az északi oldalon a hiányzó gyalogos infrastruktúra elemet ki kell építeni a Naphegy utcáig. 
A Rákóczi úti közlekedési folyosó tervezett humanizálását követően a közlekedési tengely budai szakaszát is 
felül kell vizsgálni. A pesti oldal forgalomcsillapítása után a Hegyalja út Döbrentei tér és BAH csomópont közötti 
szakaszán elképzelhető a közúti forgalom mérséklése irányonként egy forgalmi sávra és a közösségi közlekedés 
számára önálló forgalmi sáv biztosítása. A Hegyalja út – Rákóczi út tengely átalakításának eredményeként a 
Tabán és a Gellért-hegy között egyszerűbbé válhat a gyalogos-átkelőhely fejlesztése, továbbá a két park 
Hegyalja út menti részein csökken a zaj- és légszennyezés. A jövőbeli forgalomcsillapítással egyidőben 
megvizsgálandó a Döbrentei téri közúti csomópontban a műtárgyak megszüntetése és szintbeni jelzőlámpás 
csomóponttá történő átépítése. 

Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Ha a Tabán és a Gellért-hegy között új gyalogoskapcsolat 
jönne létre, szerinted milyen gyakran használnád?” 

 
 

3.4. Korlátozott behajtás a Szirtes út 
kiszolgálóút hálózati szerepet betöltő 
szakaszára, ennek megfelelően a 
parkoló rendezése 

Költségbecslés: - Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

 

A Szirtes úton keresztül érhető el a Citadella, illetve a díjköteles személygépjármű és autóbusz parkoló. A 
férőhelyhiány miatt a Szirtes út felső szakaszán is várakoznak a turistabuszok. 
A sikló megvalósulása esetén a Gellért-hegyen mindenképp tiltani kell a turista- és a városnéző autóbuszok 
közlekedését, valamint akár teljes mértékben korlátozni a turisztikai látványosság személygépjárművel 
történő megközelítését is. A Citadellához és a Budai Várhoz kapcsolódó parkolási igényeket az I. kerület 
kevésbé frekventált részén kell megoldani. Ilyen helyszín lehet a Mészáros utca menti vasúti üzemi terület. A 
két turisztikai látványosság gépjármű elhelyezési problémái csak közös koncepció alapján kezelhetők 
ésszerűen. 
A tervezett fejlesztések eredményeként a Citadella sétánynál a meglévő parkoló megszüntethető, a felhagyott 
parkolót zöldfelületként, a park részeként célszerű hasznosítani. A terület alkalmas a meghosszabbítani kívánt 
Antal lépcső fogadására. 
A Citadella épületének elérése miatt a Szirtes út felső szakaszának kiszolgálóút szerepe nem szünthető meg, 
de javasolt a Margitsziget vagy Budai Vár mintájára a behajtást korlátozni. A Szirtes út Kelenhegyi úti végén  
sorompó elhelyezése szükséges, így csak engedéllyel vagy megkülönböztető jelzéssel közlekedő gépjárművek 
hajtatnak be az érintett útszakaszra. A szomszédos ingatlan gépjármű kiszolgálása a Számadó utca felől 
biztosított. 

  

Soha nem használnám 

Ritkán használnám 

Időnként használnám 

Gyakran használnám 

Nagyon gyakran használnám 

7% 

21% 

21% 

44% 

7% 
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4.1 Hegyi futókör kijelölése Költségbecslés: 

 

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   
Javasolt egy olyan hegyi futókör kijelölése, amely 
nem igényel komolyabb infrastruktrális 
beruházást, hanem felfestéssel, útburkolati 
jelekkel, útjelző táblákkal jelöli ki a futási 
útvonalat . Javasolt hossza: 2500 m 
Útvonalkijelölési szempont, hogy sportolási 
lehetőséget biztosítson azok számára, akik 
természetközeli helyen, akár meredek 
domborzaton szeretnének sportolni. Az útvonal 
lehetőleg a kevésbé ferekventált szakaszokat, 
területeket érintve javasolt kialakítani a zavaró 
hatás mérséklése érdekében. Egyes szakaszokon 
elképzelhető, hogy az utat szélesíteni kell, hogy az 
arra járó gyalogosokat ne zavarják a futók. Az 
útvonalon szükséges a meglévő burkolatok, 
lépcsők felújítása, javítása, hogy biztonságosak legyenek.  

 

 

4.2 Természetvédelmi és geológiai 
tanösvény 

Költségbecslés:  

 

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   
Az északi lejtőkön egy természetvédelmi és geológiai 
tanösvény kijelölése javasolt, mely érinti a Citadellát, 
és egy-két kilátópontot is. A tanösvény 10 db 
állomásból áll, és interaktív, szórakoztató formában 
mutatja be a hegy természeti (pl.: sárgás habszegfű, 
budai imola) és geológiai (pl.: sasbércek) értékeit, 
valamint a terület hévizeit, forrásait. A tanösvény 
állomásain táblák kerülnek kihelyezésre, melyek szín 
és formavilágukban illeszkednek a park berendezési 
tárgyaihoz.  

Javasolt útvonal 

Javasolt útvonal 
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(Forrás: http://geckogroup.com/) 

 

4.3 Fitneszpark kialakítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság:  

  

Prioritás: 

  
Az utóbbi években Budapesten is megjelent a 
lakossági igény a különböző kültéri kondiparkok, 
fitneszparkok iránt. A városban egyre több ilyen 
létesítmény épül, így a Gellért-hegyen is 
elengedhetetlen a telepítésük. Javasolt kialakítani 
egyet a hegy déli oldalán a Csúszdás játszótér feletti 
sík gyepes területen, valamint az északi oldalon a 
Filozófusok kertjében, a víztározótól keletre fekvő 
területen. 

   
Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Kültéri fitneszpark létrehozását mennyire támogatnád? 

 
 

 

Javasolt helyszín 

Alternatív helyszín 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

18% 

31% 

24% 

15% 

12% 
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4.4. Rendszeres landart kiállítási 
helyszín biztosítása 

Költségbecslés: - Lakossági támogatottság:  

  

Prioritás:  

  
A rekreációs és közösségi fejlesztéseken kívül 
javasolt művészeti elemeknek is teret adni a 
parkban. A Gellért-hegy már jelenleg is vonzza a 
színvonalas street-art alkotásokat. A hely 
szelleméhez (genius loci) igazodó kortárs 
művészeti alkotások megjelenése tovább 
erősítené a zöldterület képzőművészeti szerepét, 
és érdekes ötvözetet teremtene a hegy 
történetiségével. A street-art mellett a landartnak 
is helye van a területen. A landart számára, mint a 
természeti környezet formavilágát és kellékeit 
(térszínformák, sziklák, kövek, növényzet stb.) 
felhasználó és belőlük   szabadtéri installációkat 
létrehozó művészeti irányzatnak, kifejezetten 
alkalmas helyszín lehet a hegy. Ezért a közpark akár 
művészeti eseményeknek, programoknak is helyet adhat, kiszélesítve a park programkínálatát. Így például a 
Budapesti Őszi Fesztivál eseményeinek a Gellért-hegy is helyet adhatna landart, vagy éppen street-art 
alkotások időszakos megjelenítésével. Az időszakos kiállítások egy-egy jelentősebb alkotása akár állandó 
jelleggel meg is őrizhető a park területén. A program megvalósítása  a Kulturális, Turisztikai, Sport és 
Ifjúságpoltikai Főosztály koordinálásval kortárs alkotók, alkotóműhelyek bevonásával valósulhatna meg. 
A kiállítási hely kialakítására mintaként említhető az osloi EKEBERG szoborpark, amely jelentős szabadtéri 
kiállító tér helyi és nemzetközi viszonylatban is. A nagy kiterjedésű zöldterület 2013 óta biztosít helyet a 
művészeti alkotásoknak, eddig 42 szobor került lehelyezésre itt.  

   
A Gellért-hegy sziklafalán megjelenő street-art alkotások (forrás: Budapest Avantgarde) 

 
Szurovecz Roland, Almási 

Balázs, „Happy-end” 

 
Kornelia Konrads, 2008 

Németország,„The passage”  

 
Almási Balázs, Balatonboglár    

„Időkapszula”  2013 

 

Javasolt helyszín 

Alternatív helyszín 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – II. kötet Tervi munkarészek  
  

 

40 
 

4.5. Új játszótér kialakítása Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás:  

 
A park déli oldalán több játszótér is megtalálható, 
melyek egy része kiváló színvonalat képvisel, mint 
például a Csúszdás játszótér egy része, azonban a 
Rezeda utcai és a Verejték utcai játszóterek felújítása, 
fejlesztése javasolt. Míg a déli oldal játszóterekkel jól 
ellátott, a park északi oldalán jelenleg egy játszótér 
sem található. A környező lakóterület és a látogatók 
számára a Filozófusok kertjének közelében, az Antal 
sétányon egy új színvonalas játszótér létrehozása 
javasolt.  

    
 

 

4.6 Extrém sportpark kialakítása Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

 
Új rekreációs funkcióként, extrém sportpark kialakítása 
javasolt, amelynek egyik  lehetséges helyszíne lehet a 
hegy déli oldalán található Kelenhegyi víztározó 
jelenleg elzárt területe. A sportparkban a különböző 
extrém sportokhoz (gördeszka, kerékpár, görkorcsolya 
stb.) tartozó pályák kialakítása szükséges. A víztározó 
belsejében a medencetér könnyen alkalmassá tehető 
falmászó és boulder teremmé. A sportpark amellett, 
hogy javítja a fiatalok sportolási lehetőségeit, kiváló 
találkozóhelyet biztosít számukra. Fontos szempont az 
időjárásálló és vandálbiztos anyaghasználat, valamint a 
park arculatához illő építmények alkalmazása. . A 
sportpark biztonságos üzemeltetéséhez állandó 
szakszemélyzet és karbantartás szükséges. 

Javasolt helyszín 

Alternatív helyszín 

Javasolt helyszín 

Alternatív helyszín 
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Kelenhegyi víztározó belseje                                                   Mászófal (forrás: Spider Club) 

  
Göredeszkapálya 
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4.7 Integrált parkrész vagy kutyafuttató 
kijelölése 

Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás:  

 
A park megújításával kapcsolatos közösségi tervezés 
során is kiderült, hogy a kutyatulajdonosok és a nem 
kutyások közötti érdekellentét éles vitát generál. 
Arra a kérdésre, hogy támogatná-e kutyafuttató 
létesítését, szinte egyenlő arányban oszlanak meg a 
válaszok. Szintén a kérdőívből derül ki, hogy a 
válaszadók többsége csakis zárt kutyafuttatóban 
tudja elképzelni a kutyafuttatást. Ahhoz, hogy 
mindenki, így a kutyatulajdonosok is élvezhessék a 
parkot, integrált parkrészek és zárt ügyességi pálya 
létesítése szükséges. 

 

   
Városligeti kutyás élménypark  

Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Kutyafuttató létrehozását mennyire támogatnád? 
„A kutyafuttatással kapcsolatban melyik véleménnyel értesz a leginkább egyet? ”  

 

Javasolt helyszín 

Alternatív helyszín 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

Csak zárt kutyafuttatókban lehessen levenni a kutyákról a pórázt 

Helyenként szabadon futhassanak a kutyák, és zárt kutyafuttatók nem 
is kellenek 

Az egész parkban szabadon futhassanak a kutyák, és zárt kutyafuttatók 
nem is kellenek 
 

Helyenként szabadon futhassanak a kutyák, de legyenek zárt 
kutyafuttatók is. 

Az egész parkban szabadon futhassanak a kutyák, de legyenek zárt 

kutyafuttatók is 

15% 

25% 

24% 

18% 

17% 

9% 

28% 

8% 

20% 

35% 
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4.8 Vízarchitektúrák kialakítása Költségbecslés:  

 

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

 
A zöldfelületek mellett a vízfelületek bizonyítottan 
légkondicionáló hatással bírnak, és mérséklik a 
felszínhőmérsékletet, ezáltal kellemesebb és élhetőbb 
légkört teremtenek a városokban. A Gellért-hegyen 
szükséges a meglévő vízarchitektúrák felújítása (pl. az északi 
lejtőn lévő dísztó), valamint nagy vonzerővel bíró új 
szökőkutak, csobogók telepítése a Jubliumi parkban, illetve 
a Filózofusok kertjében. A vízarchitektúra elemek egységes, 
esztétikus arculattal kerülnének telepítésre.  

   
Kisléptékű vízarchitektúra elemek  - csapadékvízelvezetés design integrálása a járófelületekre 

 

4.9 Multifunkcionális tér kialakítása Költségbecslés:  

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

 
A Filozófusok kerjének alsó térszínén, a Hegyalja út melletti tereplépcsős területet multifunkciós térré alakítva 
alkalmassá válhat kisebb, a parkterület érzékenységének megfelelő rendezvények (szabadtéri foglalkozások) 
megtartására, de egyúttal találkozóponttá is válhat, amelynek kiszolgálására a meglévő illemhelyet javasolt 
megújítani, komfortponttá alakítani, illetve kisebb vendéglátóhellyel (büfével, kávézóval) kibővíteni. Az 
illemhely felújítását követően az üzemeltetését a vendéglátóhely feladataként kell meghatározni 

  
Jelenlegi állapot                                                                           Javasolt multifunkcionális tér 

  

Javasolt helyszín 
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5.1. A Citadellában kulturális, 

ismeretterjesztő, vendéglátó, szakrális, 

egyéb funkció kialakítása 

Költségbecslés:  

     

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

A Kormány az 1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozatával szándékát fejezte ki a Citadella-erőd területén a 
Magyar Szabadságharcosok Múzeumának létrehozásával és a Citadella sétány megújításával kapcsolatban. 
Ennek keretében megtörténik a Citadella erőd épületének helyreállítása, valamint épületgépészeti és 
belsőépítészeti korszerűsítése. A folyamat elősegítésére a 2018. XLIX. törvény (Budapest-törvény) is 
módosításra került olyan rendelkezéssel, amely szerint a Citadella erőd és környezete telkein építési, 
telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható. A törvény végrehajtási rendelete [339/2020. (VII. 10.) 
Korm. rendelet] a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította és 
meghatározta a konkrét építési előírásokat is. A kormányhatározat szerint a beruházás megvalósítója a 
Várkapitányság NZrt. A határozott és konkrét kormányzati szerepvállalás miatt ebben a projektben a Fővárosi 
Önkormányzat mozgástere jelentősen leszűkült, csak, mint együttműködő tud részt venni, valós ráhatása az 
itteni fejlesztésekre nincs. 

 
Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Mennyire támogatnád múzeum, színház, egyéb kulturális 
funkció elhelyezését a Citadellában?” 
 

 

 

 

  

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

38% 

10% 

16% 

12% 

25% 
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5.2. Illemhelyek megújítás, kapcsolódó 

vendéglátóhely kialakítása  

Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság:

illemhely:        

vendéglátóhely:     

Prioritás: 

   

A parkban a látogatóforgalomra méretezett számú 

illemhelyet kell biztosítani. Az illemhelyeket úgy 

kell elhelyezni, hogy átlagosan 300 m-en belül 

megközelíthetők legyenek. Ezek kialakítása során 

is törekedni kell a hely karakterét nem zavaró, 

egyszerű tömegformálásra és építészeti 

kialakításra. Elvárás a praktikus használhatóság, a 

funkció felismerhetősége érdekében egységes 

megfogalmazás, a természetes környezethez való 

illeszkedés. Az illemhelyek kialakítása a 3 tervezett 

vendéglátó egységgel egy épületben történik, 

igénybe véve a tervezendő sikló felső állomásánál 

is kialakítandó vendéglátó egység illemhelyét is. 

Üzemeltetésük a vendéglátóhely feladata. A Gellért-hegy legfőbb idegenforgalmi vonzereje a Citadella, ezért 

a vendéglátás is erre a területre koncentrálódik. Ugyanakkor szükséges, hogy a Gellért-hegy olyan részein 

(elsősorban a Jubileumi park területén) is létesüljön, vagy felújításra kerüljön vendéglátóhely (büfé, kávézó), 

ahol a kialakítandó funkció miatt jelentősebb látogatószám növekedés várható és a terület nem megfelelően, 

vagy egyáltalán nem ellátott. A területen elhelyezkedő használaton kívüli szociális épületek e célokra 

átalakíthatók, bővíthetők. Teherhordó szerkezeteiket megtartva, átalakítva, külső, belső átalakítást követően 

bővíthetők vendéglátás funkcióval, az illemhely funkciókat megtartva. 

Az alábbi 2 látványterv a főbb gyalogos útvonalak, illetve játszóterek közelében használaton kívüli illemhelyek 

megújítási lehetőségét mutatja.   

  

 
Meglévő illemhely épület átalakítása a Cerka-firka játszótérnél – funkció: vendéglátás – illemhely 

(látványterv) 

Vendéglátóhely 

Illemhely 

Vonzáskörzet 
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5.3 Bontandó épületek eltávolítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

  
A Gellért-hegyen számos használaton kívüli és kevésbé jó állapotú épület található. Ezek egy része a fejlesztési 
elképzelések mentén felújítandó, egy részük azonban elbontásra javasolt, mivel felújítások és üzemeltetésük 
még a park fejlesztése után sem reális. Ez utóbbiba tartozik néhány rossz állapotú, üzemen kívüli, egykori 
illemhely és kifogásolt megjelenésű vendéglátó kioszk. 

  

 
Meglévő illemhely épület átalakítása, bővítése a Dísztónál – funkció: vendéglátás – illemhely (látványterv) 

Online közösségi tervezés kérdése és eredménye: „Mennyire támogatnád vendéglátóhely funkció 
létrehozását?” 

Nagyon támogatja 

Támogatja 

Nem tudja 

Ellenzi 

Nagyon ellenzi 

25% 

21% 

17% 

25% 

12% 
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5.4 Kálvária létesítése Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

 
A Gellért-hegyen sok egyéb funkcó mellet a 
szakrális is jelen van, erre példa az 1931-ben épült 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom. 
Ugyanakkor a funkció már XVIII. századtól a 
Gellért-hegyhez volt kapcsolható: kálvária és  
hozzávezető stációk épültek, illetve a kálvária 
kápolnával is rendelkezett, amely a Citadellától 
északkeletre helyezkedett el a hegy lejtőjén. A 
kápolna megsemmisült a II. világháborúban, míg 
az utolsó stációt 1951-ben bontották el. Ezen  
történelmi előkép okán a Szentimrevárosi 
Egyesület (Adamis Géza és Török Tamás tervei 
alapján) javasolta, hogy a Gellért-hegyen újra 
felépüljön egy kálvária, lehetőséget adva a 
fővárosi és a Budapestre zarándokoló híveknek a 
keresztútjárásra. A tervezett kálvária egy lehetséges útvonala a Sziklatemplomtól Citadelláig vezetne; az út 
hossza kb. 850 m, a szintkülönbség 130 méter. A megvalósítás a művészileg kivitelezett stációk mellett a 
környezet (lépcsők, térvilágítás) helyenkénti felújítását, kiegészítését is igényli. 

       
Korábbi kápolna a Gellért-hegyen  

  

Javasolt útvonal 

Javasolt helyszín 
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5.5 Felhagyott víztározó területének 
újrahasznosítása  

Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

A Gellért-hegy déli lejtőin a Kelenhegyi út, Minerva 
út mentén lévő Fővárosi Vízművek Zrt. telkén 
található egy használaton kívüli, felszín alatti 
víztározó medence. A tulajdonos Fővárosi Vízművek 
Zrt. korábban már többször próbálkozott, és 
jelenleg is szándékában áll a tározó más célú 
hasznosítása. A telek területe kb. 1,8 ha, 
beépítettsége kb. 2,9%, a föld alatti medencetér 
nettó alapterülete 3450 m2. A Kelenhegyi úti 
víztározó hasznosítására több alternatíva merült 
már fel: extrém park, landart helyszín temetkezési 
helyszín (urnatemető), illetőleg az összegyűjtött 
csapadékvíz tározása.   
 
A medencetér tekintve, hogy korábban víztározóként üzemelt nagy valószínűséggel alkalmas lehet a Gellért -
hegy Déli oldáról érkező csapadékvizek befogadására. Ezen funkció megvalósításához szükség lehet az 1.2 
projekt leírásban is említett csapadékvíz-gazdálkodási koncepióban meghatározni azon vízmennyiségeket, 
melyek a területről várhatók. Mind a minimum, mind a maximum értékek fontos tervezési alapadatok, hiszen 
a későbbi üzemeltetés során problémás lehet, ha kevés a csapadék, nincsen elég utánpótlás és pang a víz, ami 
a tározó üzemeltetését és a  további hasznosítást nehezíti. Az is vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze, a jelenlegi 
csapapdékvíz-elvezető rendszert milyen mértékben kell átalakítani, kiegészíteni, hogy a csapadékvizek a 
tározóba érkezzenek. A csapadékvíz felhasználására vonatkozóan a WC-k szürkevízzel történő ellátása, a 
víziarchitectúrák vízutánpótlása, az öntöző rendszer (részbeni vagy teljes) csapadékvízzzel történő 
üzemeltetése lehet alternatíva. Ezek a kérdések mind költség-haszon elemzést igényelnek.  
 
A medencetér hasznosítására másik megoldás lehet temetkezési emlékhely, azaz urnatemető 
(urnacsarnokház) létrehozása is,  amelyre Szoboszlai István építész dolgozott ki koncepcionális terveket. A 
funkcó meglévő igényeket szolgálna ki, mivel Budapesten a temetések 65-70%-a hamvasztással történik, 
viszont  a felekezettől független, zárt térben történő temetkezés lehetősége nagyon kevés a fővárosban. A 
medencében lehetőség lenne jelentős számú urnahely létrehozására, ezen kívül a belső térben urnasírhely és 
családi urnakripta kialakítására lenne lehetőség. A kialakítás nem igényel jelentős építést, átépítést, különleges 
épületgépészeti kialakítást, a temperált, közel azonos hőmérséklet és a természetes szellőzés megfelelő. Az 
építmény átalakítási munkái, az urnatemető létrehozása, működtetése szakaszosan is megvalósítható, a 
bővítés, a következő temetőszakasz építési költsége a már működő rész bevételéből biztosítható, az új részek 
megépíthetők a működő egységek zavarása nélkül. A hely exkluzivitása miatt a szolgáltatás exkluzív áron 
értéksíthető; a tervező számításai szerint az urnatemető 5 év után már nyereséget tudna termelni. 
Ugyanakkor az is szempont lehet ennek a funkciónak a kiválasztásakor, hogy  a temetkezések/ urnalátogatások 
kapcsán mennyire növekszik meg a gépkocsival történő megközelítése a helyszínnek, a parkolással kapcsolatos 
hatások, a nem kifejezetten pihenni, feltöltődni vágyó emberek bevonzása egy zöldterületre negatív hatású 
lehet.  
 
A nagy alapterületű és teherbírású medenceépület tetején, illetve a medencetérben (a kegyeleti funkcióktól 
elválasztottan) lehetőség van a szükséges parkolóhelyek elhelyezésére. A telek felszíni, használaton kívüli 
épületei – kulturális tematika mentén történő fejlesztés esetén – speciális kiállítótérként hasznosíthatók, a 
telek többi részén pl. land art park alakítható ki. 

Javasolt helyszín 
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Medencetér bejárata Szoboszlai István építész javaslata 

 
Medencetér belseje 

 
Szoboszlai István építész javaslata 

 

5.6 Kultúrtörténeti jelentőségű 
parkrészek történeti kertként való 
védelme  

Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás: 

   

A Jubileumi park 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. 
A fejlesztéskor a Jubileumi park későmodern kertépítészeti értékeire kiemelt figyelemmel kell lenni, ami felveti 
ezen parkterület történeti kertté való nyilvánításának kérdését is. Kerttörténeti tudományos dokumentáció 
keretében meg kell vizsgálni ennek szükségességét. 

 
A Jubileumi park a 60-as években 
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3.5. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK KÖLTSÉGVONZATA ÉS 

PRIORITÁSI SORRENDJE 
A beavatkozások megkezdése előtt, az előkészítési munka részeként a jelen stratégia terv alapján egy mesterterv 

összeállítása szükséges, amely a megvalósítás (az engedélyezési és kiviteli tervek) irányába mozdítja el a 

projektet. Ezzel együtt a vonatkozó kerületi építési szabályzatok módosítása is szükségessé válhat, mely biztosítja 

a megfelelő jogalapot a koncepcionális javaslatok megvalósulásához. A mesterterv összeállításához a jelen 

tervben az egyes projektek prioritása meghatározásra került a lakossági támogatottság, a szakmai szempontok, 

illetve a beavatkozás költsége alapján. A mestertervben a tervezett beavatkozások csak a rendelkezésre álló 

források alapján állítható össze. Az ütemezés is ennek alapján állítható össze.  

 

 
 

 Projektek 
Lakossági 

támogatottság 
Prioritás 

Költség-
vonzat 

A
la

p
in

fr
as

tr
u

kt
ú

ra
  

1.1.   Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, támfalak, lépcsők 
megújítása 

●●● ●●● ●●● 

1.2.   Eróziós károk mérséklése a csapadékvíz visszatartásával és 
megfelelő vízelvezetéssel (vízérzékeny tervezési megoldások 
alkalmazása) 

  ●●● ●●● 

1.3.   Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése, fogadóterek kialakítása ●●● ●●● ● 

1.4.   Parki berendezési tárgyak megújítása ●●● ●●● ●● 

1.5.   Közvilágítás fejlesztése, díszvilágítás    ●●● ●● 

1.6. Kilátópontok rendezése, kilátás biztosítása    ●●●  

1.7.   Közbiztonság javítása   ●● ● 

1.8. Fogadóterek kialakítása   ●●  

1.9.   Smart park megoldások alkalmazása   ● ● 

1.10. Zajárnyékoló építmény növénytelepítéssel a Hegyalja út mentén    ● ● 

B
io

d
iv

er
zi

tá
s 

 

2.1.   Erdővegetáció-rekonstrukciója (ápolása, invazív fajok 
eltávolítása), vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

●●● ●●● ●● 

2.2. Parki faállomány megújítása   ●●● ●●● 

2.3. Ökologikus szemléletű zöldfelület fejlesztés   ●●● ●●● ● 

K
ö

zl
ek

ed
és

 

3.1.   Gellért-hegyi sikló kialakítása a turistabuszok kitiltása mellett ●●● ●● ●●●● 

3.2.   Antal lépcső meghosszabbítása  ●●● ●●● ● 

3.3.   A Tabán és a Gellért-hegy összekötésére gyalogos kapcsolat 
fejlesztése 

● ● ● 

3.4. Korlátozott behajtás a Szirtes út kiszolgálóút hálózati szerepet 
betöltő szakaszára, ennek megfelelően a parkoló rendezése 

 ●  

R
ek

re
ác

ió
 

4.1.   Hegyi futókör kijelölése ●●● ●●● ● 

4.2. Természetvédelmi és geológiai tanösvény ●●● ●●● ● 

4.3.   Fitneszpark kialakítása ●● ●● ● 

4.4. Rendszeres landart kiállítási helyszín biztosítása  ●● ●●  

4.5.   Új játszótér kialakítása ● ● ●●● 

4.6.   Extrém sportpark kialakítása   ● ●●● 

4.7.   Integrált parkrész vagy kutyafuttató kijelölése ● ● ● 

4.8.   Vízarchitektúrák kialakítása   ● ● 

4.9. Multifunkcionális tér kialakítása (pihenőtér, találkozópont, kisebb 
szabadtéri rendezvények)   

  ● ● 

Ép
ít

et
t 

kö
rn

y

ez
et

 

5.1.   A Citadellában kulturális, ismeretterjesztő, vendéglátó, szakrális 
funkció kialakítása 

●●● ●● ●●●● 
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 Projektek 
Lakossági 

támogatottság 
Prioritás 

Költség-
vonzat 

5.2.   Illemhelyek megújítás (kapcsolódóan kisebb vendéglátóhelyek 
kialakítása) 

●●● ●●● ●● 

5.3. Bontandó épületek eltávolítása   ●● ● 

5.4.   Kálvária létesítése   ● ● 

5.5 Felhagyott víztározó hasznosítása   ● ●●●● 

5.6. Kultúrtörténeti jelentőségű parkrészek történeti kertként való 
védelme  

  ●● ● 

 

 

 

Költségbecslés  Lakossági támogatottság Prioritás  

● -50m Ft ● alacsony ● alacsony 

●● 50-100m Ft ●● közepes ●● közepes 

●●● 100m-1md Ft ●●● magas ●●● magas 

●●●● 1 md Ft felett üres nem ismert    

 

 
A projektek paramétereinek jelmagyarázata 

 

Az Gellért-hegy stratégiai tervének költségvetése indikatív, az egyes projektelemek költsége csak a műszaki 

továbbtervezés során pontosítható. A finanszírozási források megoszlásának további sajátossága, hogy a 

jellemzően zöldfelület-fejlesztéssel összefüggő projektelemek a fenntartási költségek emelkedését is feltételezi. 

 

Az egyes projektek lakossági támogatottsága, költsége alapján felállított prioritási sor lehetőséget ad különböző 

forgatókönyvek végigfuttatására.  3 lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki az alábbiak szerint.  

 

Fejlesztési szcenáriók 

Alapcsomag (magas prioritású projektek) 

• sürgős alapinfrastruktúra-javító intézkedések 

• alacsony költségű biodiverzitás-növelő intézkedések 

• alacsony költségű rekreációs funkciók elhelyezésére vonatkozó projektelemek 

Bővített csomag (közepes + magas prioritású projektek) 

• az alapcsomag projektelemein túl a turisztikai célú, jelentős költségű intézkedések (sikló, 
Citadella fejlesztése) 

Optimista csomag (alacsony+közepes+magas prioritású projektek) 

• az alapcsomag és a bővített csomag elemein túl a jelentős költségvonzatú (de jellemzően 
megtérülő) projektelemek 
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3.6. SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK 
Az építési szabályzatokra vonatkozó javaslatok 

A Gellért-hegy építési szabályozása egyfelől az állam (Citadella telke), másrészről – mivel a főváros hatáskörébe 

tartozó fővárosi rendezési szabályzat jogszabályi előírások miatt építésjogi szabályozási elemeket nem 

tartalmazhat – az érintett kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. 

A Citadella telkén (XI. kerület 5412 hrsz.) megvalósítandó kormányzati beruházásokkal kapcsolatos építési 

előírásokat a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése konkrétan meghatározza (lásd Mellékletek: 

2.6.2. Kapcsolódó egyéb jogszabályok, határozatok melléklete). Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 

épület a fejlesztési elképzelések szerinti tervezett funkciói a főváros szempontjából is előnyösek, támogathatóak, 

ugyanakkor a kialakítást szabályozó rendelkezések átgondolása szükséges elsősorban a 30 méteres megengedett 

legnagyobb épületmagasság tekintetében. A magasabb rendű jogszabály miatt a fent említett vonatkozó 

előírásokat adottságnak kell tekinteni, így javaslatok csak a Citadella telkén kívüli területek esetében 

fogalmazhatóak meg. 

A fővárosi terveszközök esetében két helyen a TSZT módosítása javasolt:  

1. Az I. kerületben, a Bérc utcában az Antal lépcsővel szemben található két (egy 1620 és egy 1454 m2-es) telek, 

amely a TSZT-ben Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület (Lk-2) besorolású, ugyanakkor mind a 

jelenlegi, mind a tervezett használat (lásd 3.2. projekt) a Városi park (Zvp) területfelhasználási besorolást 

indokolja. 

 

 
TSZT 1. Területfelhasználás (részlet) Légifotó 

2. A XI. kerületben, a FŐKERT telephely, valamint a Kelenhegyi vízmű és gépház déli részének Városi parkba (Zvp) 

történő átsorolása ugyancsak javasolt egyfelől a hatályos szabályozás, másrészről – a FŐKERT telek esetében a 

jelenlegi, a vízmű terület esetében a tervezett funkciók (pl. parkterület, land art kiállítóhely stb.) – használat okán. 

 

 
TSZT 1. Területfelhasználás (részlet) Hatályos KÉSZ (részlet) 

 

Lk-2→Zvp 

Lk-2→Zvp 



A Gellért-hegyi közpark stratégia terve – II. kötet Tervi munkarészek  
  

 

53 
 

A hatályos kerületi terveszközök (lásd Helyzetelemzés: 2.6.1. fejezet) közül az I. kerületi több, mint 20 éve, 2000-

ben került jóváhagyásra, amely – magasabb rendű jogszabályi előírások miatt – 2021. december 31-ig maradhat 

csak hatályban. Ebből kifolyólag a Budavári Önkormányzat 2018 májusában a kerület teljes területére egy új 

kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készítését kezdte meg, ugyanakkor a tervezett KÉSZ Gellért-hegyre vonatkozó 

építési előírásai még nem ismeretesek. A XI. kerület esetében a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat 

(KÉSZ-2) viszonylag friss (2020. szeptemberi), ezért szabályozási javaslatok megtételére a Fővárosi Önkormányzat 

részéről, a XI. kerület vonatkozásában csak egy esetleges KÉSZ módosítás során nyílhat mód, míg az I. kerület 

esetében ezek, a folyamatban lévő, készülő KÉSZ majdani véleményezési szakaszában épülhetnek be 

szabályzatba. 

A Szabályozási javaslatok az alábbiak: 

A Városi park (Zvp) területén 

• feltétlenül szükséges, hogy a TSZT-ben Zvp területfelhasználási egységbe sorolt területre kerületektől 
függetlenül azonos építési előírások vonatkozzanak, ezért együtt tervezendő területként kezelendő és a 
főváros kezdeményezésére kerületi építési szabályzat(ok) készüljenek [erre jogszabályi lehetőség: 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (9) bekezdés]; 

• az övezetekben a hatályos KÉSZ-2 szerinti beépítési paraméterek megtartandók, és a Zvp-XI-01 övezet 
paraméterei (beépítés mértéke: 0,5%; épületmagasság: max. 4,5 m) az I. kerület területére is adaptálandó; 

• a Zvp övezet(ek) területén kulturális, turisztikai, vendéglátó rendeltetésű épületeket lehessen csak 
elhelyezni; 

• a Kelenhegyi vízmű telkének övezetében terepszint alatt a kegyeleti (urnatemető) funkció is megengedhető 
legyen, amennyiben az urnatemető létesítése támogatott; 

• az elhelyezendő épületek helyét javasolt a szabályozási terveken feltüntetni „Épület elhelyezésére szolgáló 
terület” megnevezéssel; 

• vendéglátó terasz csak vendéglátóhelyek környezetében, a vendéglátóhelytől számított 15 méteren belül, 
legfeljebb 50 m2 alapterülettel lehessen létesíteni, kizárólag nem szilárd, vízáteresztő burkolat 
kialakításával, a meglévő fák védelme mellett, továbbá a teraszon csak árnyékoló eszköz lehet, egyéb 
építmény nem; 

• pihenőkertet, díszkertet bárhol ki lehessen alakítani; 

• a különböző rendeltetésű parkterületeken az azok elsődleges rendeltetését zavaró, illetve korlátozó 
funkciók nem telepíthetők; 

• a burkolatok átépítése során a gépjármű-közlekedés igényeinek megfelelően kialakításra kerülő burkolatok 
legnagyobb szélessége 8,0 m lehet. 

A Vízkezelési terület/Városi park (K-Vke/Zvp) területen 

• az ivóvízszolgáltatási tevékenységgel közvetlenül összefüggő rendeltetés, illetve vendéglátó rendeltetés 
lehessen elhelyezhető. 
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Közterület-használat szabályozására vonatkozó javaslatok 

A Gellért-hegyi közpark a főváros egyik legnagyobb rekreációs közterülete, amely természeti, kultúrtörténeti, 

látványvédelmi és rekreációs használata okán is védelmet érdemel. A park védelme mennyiségi és minőségi 

szempontból is értelmezhető. Az intenzív használat (nagyszámú látogatóforgalom és rendezvények) és a 

fenntartás hiányosságai a zöldfelület minőségi romlását eredményezi. 

A 3/2013.(III.8.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 

használatát. A rendelet a hatálya alá tartozó közterületeket övezeti kategóriákba sorolja: I. fokozottan kiemelt, 

II. kiemelt, III. minősített, IV. összes többi. A kategóriák szerint megkülönböztetett területeken eltérő a 

közterület-használat lehetősége, korlátozása, a szabályozás szigora és a használatra kiszabott díjszabás. Ez a 

díjszabás a fővárosi önkormányzat számára jelenleg csak bevételi forrást jelent, azonban javasolt, hogy 

szabályozási és ösztönző eszközként is megjelenjen. 

A rendelet alapján a Gellért-hegy a II. kiemelt kategóriába tartozik. A kiemelt kategóriájú területekre elvileg „csak 

különösen indokolt esetben” adható közterület-használati engedély, ami nem pontos megfogalmazás, és a 

megvalósult gyakorlatot tekintve nem is életszerű. Sajnálatos módon e rendezvények közterület-használati 

engedélyezésénél egyelőre kevéssé érvényesül a zöldfelületek védelmének elve és a túlzsúfoltság jellemző, ami 

a zöldfelületek degradálásához vezet. 

A probléma feloldásában eszköz lehet a közterület-használat megfelelő célú szabályozása, mind a díjszabás, mind 

a szabályozás megfelelő differenciálása segítségével, mely segíthet egyfajta területi kiegyenlítést. A park 

terhelését csökkenteni kell annak érdekében, hogy a zöldfelület eredeti funkcióját hosszú távon betölthesse. A 

terhelés csökkenését eredményezheti az, ha egyes területeken a rendezvények száma csökken, valamint két 

rendezvény között elegendő idő marad a park regenerálódásához, kellő pihentetéséhez. 

A 3/2013.(III.8.) Főv. Kgy. rendeletet úgy javasolt módosítani, hogy a közterület-használatok a zöldterületek 

érzékenysége és a rendezvények időtartalma, jellege szerint legyenek szabályozva. 
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3.7. ÜZEMELTETÉSI FELADATOK 
A park megújításával együtt várhatóan megnövekszik a parkterület fenntartási költsége is az új és/vagy 

érzékenyebb funkciók elhelyezése okán. Ugyanakkor a beruházások hosszabb távon költséghatékonyságot is 

eredményeznek. A csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésével csökken az intenzív csapadékesemények miatt 

szükséges kárelhárítások, a megfelelően kiválasztott berendezési tárgyak megkönnyíthetik a park fenntartását is.  

Ezenkívül javasolt a természetkímélő, extenzívebb jellegű parkfenntartás megvalósítása a kevésbé frekventált 

területeken. A természetkímélő parkfenntartás célja a minél gazdagabb faji diverzitás megteremtése, az 

önfenntartó, stabilabb városi élőhelyek elősegítése természetkímélő technológiák alkalmazásával, a 

vegyszerhasználat korlátozásával, valamint alternatív műszaki megoldások megvalósításával. 

     
 

   
 

Zöldfelületek fenntartása 

• növényállomány fokozatos megújítása: faállomány rendszeres ápolása, az elszáradt ágak gallyazása, a 

sérülések kezelése az egyedek egészséges állapotának, minél hosszabb élettartamának biztosítása 

érdekében, cserjefelületek rendszeres felújítása,  

• gyepfelületek rendszeres felújítása, szellőztetése; 

• esztétikus biodiverz zöldfelületek alkalmazása, melyek során olyan vegyes évelő és vadvirágos 

magkeverékek alkalmazására kerül sor, melyek beindítják, meggyorsítják a természetes szukcessziós 

folyamatokat, illetve fenntartásuk az egynyári növényekhez képest jelentősen kisebb költséggel jár; 

• virágos gyepfelületek létesítése, alternatív gyepgazdálkodás, amely a hagyományos, intenzíven, 

rendszeres tápanyag utánpótlással és locsolással fenntartott területek helyett, a gyepes területek 

természetes szépségét, ökológiai sokféleségét meghagyva extenzíven kezeli azokat a területeket, ahol 

elsősorban nem a rekreációt szolgáló gyep biztosítása a fontos (gyepes rézsűk, domboldalak, vagy ahol az 

anyagi ráfordítás ezt nem teszi lehetővé); 
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• a gyomirtásra használt káros vegyszerek helyettesítése a területen leghatékonyabban alkalmazható 

alternatív megoldásokkal (mészkénlé, perzseléses módszer, fagyasztásos módszer, gyomelnyomó 

növények stb.); 

• rovarhotelek létesítése és méhlegelők kijelölése, ahol olyan növényeket alkalmaznak, melyek vonzóak a 

beporzó rovarok számára, és a fenntartás is ehhez alkalmazkodik, különös tekintettel a 

vegyszerhasználatra és a kaszálásra; 

• madárbarát cserjefoltok kialakítása, ahol a madarak számára madárodúk, költőládák és itatók kerülnek 

kihelyezésre; 

• avar ökologikus kezelése, az avar komposzttelepen való hasznosítása, és ezáltal a talajjavítás elősegítése, 

helybeni komposztálás  

 

Parki infrastruktúra üzemeltetése 

• épített infrastruktúra elemek, burkolatok (illemhelyek, ivókutak, utak, sétányok) rendszeres 

karbantartása; 

• parkberendezések, játszó-, sport- és fitnesz eszközök állapotának, biztonságosságának fenntartása az 

eszközök rendszeres karbantartásával; 

• a szilárd burkolatú járdák, lépcsők, támfalak és azok tartozékainak üzemeltetését, valamint a sziklák 

állagmegóvást továbbra is javasolt a Budapest Közút Zrt. hatáskörében megtartani, 

• közműhálózat karbantartása, a meglévő hálózatok esetleges felújítási és fejlesztési igényeinek jelzése a 

közműszolgáltatók felé 

• köztisztaság biztosítása, hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, karbantartása; elszórt hulladék 

összegyűjtése; 

• síkosságmentesítés a növényzetre nem káros anyagok alkalmazásával.  

 

A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet értelmében a védett 

terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata, ezért a tervezési, 

kivitelezési, fenntartási és üzemeltetési feladatokat az államigazgatási szervvel egyeztetett módon kell 

végrehajtani. 
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3.8. KEZELÉSI JAVASLATOK  
 

A fenntarthatóság, a zöldfelület-gazdálkodás finanszírozásának hosszú távú biztosítása érdekében egy olyan 

együttműködési modell kiépítése célszerű, amely a különböző tulajdonosi, kezelői, fenntartói feladatokat 

hatékonyan koordinálja. Az állami, fővárosi és kerületi önkormányzati tulajdonú közterületek, zöldfelületek és 

ahhoz kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrák (pl. kaputérségek) összehangolt fejlesztése és hatékony 

üzemeltetése érdekében az érintett szervezetek közötti rendszeres kooperáció, a több szervezetet érintő 

fejlesztés projektek szervezeteken átívelő menedzselése indokolt. 

A kezelői feladatokat a fővárosi zöldfelületek tekintetében az újjáalakult Várostervezési Főosztály újonnan alakult 

Tájépítészeti Osztálya végzi, az üzemeltetői feladatokat pedig a FŐKERT. A karbantartási, fenntartási munkálatok 

során a jelenlegihez képest egy jóval magasabb fenntartási színvonalat kell majd megvalósítani a parkban. A 

FŐKERT Nonprofit Zrt. tapasztalatai alapján 800-1100 Ft/m2 fajlagos forrásigénnyel kell kalkulálni a zöldfelületek 

éves fenntartása terén. 

A marketing és tájékoztatási program keretében egy interaktív honlap és mobil applikáció segítheti a lakosság 

tájékoztatását. Ezt részben a FŐKERT meglévő kommunikációs felületeinek segítségével, részben a Budapest 

Fatár applikáció fejlesztésével, részben a Zöld Budapest program kommunikációs felületeién (honlap, közösségi 

oldalakon történő kommunikáció) létrehozásával javasoljuk megvalósítani. Az Gellért-hegyi rekreációs 

területekkel, természetvédelmi területekkel kapcsolatos kommunikáció a területtel kapcsolatos témák széles 

körét felölelheti (a tájékozódás és ügyintézés segítése, a Gellért-hegy története, arculat, marketing, események, 

térképi tájékozódás, hírlevél, fórum, társadalmi párbeszéd, kérdések és kérések a fenntartókhoz, 

üzemeltetőkhöz, bérlés, jegyigénylések, rendezvényhelyszín igénylés, közterület foglalás igénylése, egyéb online 

ügyintézés).  

A szponzori bevételek bevonása szintén kiemelten fontos a terület fenntartásánál. Amennyiben a Sikló 

megvalósul, akkor annak tervezett bevételeit a fővárosi alulfinanszírozott zöldfelület-gazdálkodásba vissza kell 

forgatni, de mindezt összvárosi zöldinfrastruktúra szinten, egységesen szabályozva indokolt megtenni. (A 

támogatókat bemutató táblák elhelyezése során fontos szempont, hogy azok száma és elhelyezkedése ne zavarja 

a természeti, tájképi értékeket és a környezetet.) 
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MELLÉKLETEK 

1.2. Feladatok melléklete 

Közösségi tervezés eredményei 

Mit gondolsz a Gellért-hegyi park felújításáról? 
A válaszadók 34%-a szerint csak állagjavításra lenne szükség, emellett 45% szerint az állagjavítás mellett egy-két 

új funkcióra is szükség lenne. Az egyes lakóhely kategóriákon belül érkezett válaszok alapján is többségben van a 

funkcióbővítés iránti igény. A távolabb eső területekről érkezők esetében a funkcióbővítést arányaiban több 

válaszadó emelte ki.  

 

 
 

Miket tartanál fontosnak a park fejlesztése kapcsán? 
A beérkezett válaszok alapján elsődleges fontosságú a meglévő zöldfelületek védelme, megújítása és/vagy 

bővítése. Emellett szintén fontos célok a turistaforgalom számára környezetbarát közlekedési módok biztosítása, 

valamint a meglévő felületek és eszközök megújítása. 
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Az alábbi új funkciók létrehozását mennyire támogatnád? 
A beérkezett válaszok alapján nagyobb arányú támogatottságot jellemzően a természetközelibb funkciók 

élveznek, mint a vadvirágos rétek, madárbarát cserjecsoportok, tanösvény vagy terepfutókör. A Citadella 

fejlesztése, múzeum, színház, vagy kulturális funkció kialakítása is jellemzően támogatott. Kevésbé támogatott, 

konfliktust okozó funkciók a vendéglátóhelyek, rendezvényterek és turisztikai látványosságok. 

 

 
 

Az egyéb funkciójavaslatokra saját szavas válaszok érkeztek. Az 1413 beérkezett javaslat közül legnépszerűbbek 

a klasszikus infrastrukturális javaslatok (pl. mosdó, ivókút, pad), valamint a vendéglátóhelyek voltak, melyek ez 

esetben elsősorban minőségi „street food”-ot, illetve kisvendéglőt jelentenek. Mindemellett a válaszok között 

markánsan jelent meg a Citadella jobb hasznosítása is. 
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A kutyafuttatással kapcsolatban melyik véleménnyel értesz a leginkább egyet? 
A válaszadók többsége szerint mindenképpen szükség van zárt kutyafuttatóra a park területén.  

A többség amellett áll, hogy a kutyákat csak a zárt, erre kijelölt helyeken lehessen elengedni, azonban jelentős 

számú válaszadó szerint igény lenne rá, hogy helyenként szabadon futhassanak a kutyák a park egyéb területein 

is. 
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Mi a véleményed a Sikló létrehozásáról? 
 

A Sikló megépülésének támogatottsága korosztálytól, lakóhelytől függetlenül jellemzően magas, azonban a 

válaszadók közül a távolabb élők körében arányaiban nagyobb támogatottságot élvez. 

 
 

A Sikló támogatottságát a park használati gyakoriságával összevetve elmondható, hogy minden kategóriában 

nagyobb a támogatottság, de a támogatottság és az elutasítás közti különbség a használati gyakoriság 

növekedésével egyre inkább csökken. 

 

 
 

A válaszadók a kérdőívben más kifejtős részeknél is kitértek a Sikló megépülésével kapcsolatos véleményükre, a 

projektoldalon kommentek formájában is több vélemény érkezett. A támogatás, illetve az elutasítás mellett A 

Siklóval összefüggésben két javaslat érkezett be nagyobb számban: 

1. Ne Sikló, hanem Libegő/kabinos lift formájában valósuljon meg a beruházás. A javaslattevők szerint ez 

kisebb beavatkozásokkal, ezáltal kisebb járulékos környezeti kárral jöhetne létre. 

2. Ne Sikló épüljön, hanem kizárólag elektromos buszok járhassanak fel a Citadellához. Ez szintén a kisebb 

környezeti kár miatt érné meg a válaszadók szerint. 
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Mit gondolsz az Antal lépcső meghosszabbításáról? 
A fejlesztés támogatottsága korosztálytól és lakóhelytől függetlenül, minden csoporton belül magas. 

 
 

 

Támogatnád, hogy a Hegyalja út feletti részen vendéglátó pavilon jöjjön létre? 
A beérkezett válaszok alapján összességében az ellenzők száma van többségben.  

 

 
A vendéglátóhelyekkel kapcsolatos attitűdöt a kor nem befolyásolja, azonban a lakóhelyek szerinti megoszlás 

már eltérő eredményeket mutat. A lakóhely közelségével az elutasítás aránya is nő: míg a távolabb esők között 

többen támogatják az új funkciót, addig az I. kerületi válaszadók között a „nagyon ellenzem” válaszok száma van 

többségben. 
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Ha a Tabán és a Gellért-hegy között új gyalogoskapcsolat jönne létre, szerinted milyen gyakran 

használnád? 
A válaszadók között jellemzően időnkénti igény jelentkezik az új gyalogos kapcsolat megteremtésére. A lakóhely 

szerinti differenciált válaszok alapján még a távolabbról érkezők is időnként használnák az új gyalogos útvonalat, 

de arányaiban az I. kerületi lakók használnának leggyakrabban egy ilyen kapcsolatot. 
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Támogatnád a Citadella díszkivilágításának fejlesztését a fényszennyezés csökkentése érdekében? 
A fényszennyezés mértékének csökkenése a válaszadók számára fontos, a díszkivilágítás fejlesztésére nagyarányú 

támogatottság mutatkozik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Felújítási részterületek melléklete 

Funkcióséma 
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