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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Gellért-hegyi zöldfelület egyszerre közpark és természetvédelmi terület, ezért rekreációs, kulturális fejlesztése 

csak az itt található egyedülálló természeti, tájképi és épített örökség védelmének biztosítása mellett javasolt. A 

parkban rejlő lehetőségek kihasználásához, a parkot érintő kihívások megfelelő kezeléséhez és a különböző 

tulajdonosi és használói érdekek összehangolásához a park egészét átfogó, egységes fejlesztési stratégiai terv 

szükséges. Ennek megfelelően a jelen stratégiai terv meghatározza a közpark jövőképét, a fejlesztés céljait és az 

ütemezett megvalósításhoz szükséges beavatkozásokat. 

 

Tervezési folyamat 
 

A tervezési folyamat első lépéseként egy szakértői helyzetelemzés és értékelés szolgáltat alapot a célok és 

intézkedések meghatározásához. A terv a partnerek (érintett kerületi önkormányzatok, Budapest Fejlesztési 

Központ stb.) bevonásán túl, széleskörű társadalmi részvétellel, többek között rekordszámú (5828 db) kitöltést 

elérő, online társadalmi egyeztetéssel került kialakításra. Ennek eredményeként részletes intézkedési javaslatok 

kerültek meghatározásra, ütemtervvel és nagyságrendi költségbecsléssel kiegészítve. 

 

 

A stratégiai terv tervezési folyamat 
 

Helyzetelemzés összefoglalása 
 

A belvárosban, a Duna partján magasodó Gellért-hegy rendkívül sokoldalú közpark. A park értékes geológiai 

adottságai, növény- és állatvilága miatt védett természeti terület, páratlan panorámája révén világörökségi 

helyszín és több műemléki épület helyszíne, mint például a Citadella, a Rác fürdő és a Sziklatemplom, a Jubileumi 

park pedig a későmodern kertépítészet egyik kimagasló alkotása. Emellett a park története során mindig szakrális 
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helyszín is volt. Mindezen tényezők miatt, a park nem csak a lakossági rekreáció fontos színtere, de turisztikai 

szempontból is kiemelt helyszín.  

A park kiváló adottságai mellett sok körülmény lerontja a park rekreációs értékét, megnehezíti a park 

fenntartását és használatát. A domborzati adottságok, szintkülönbségek és a nem megfelelő csapadékvíz-

elvezetés miatt fokozott az erózióveszély, illetve nehéz a terület megközelíthetősége és bejárhatósága. A park 

több épülete és egyes részterületei jelenleg használaton kívül állnak vagy nem látogathatók (Citadella, Rác fürdő, 

FŐKERT telephely, Kelenhegyi víztározó, illemhelyek, elzárt kilátók).  

A fenntartási hiányosságokból olyan problémák is adódnak, mint például az értékes növényállomány között 

terjedő invazív gyomfajok jelenléte. A park alapvető infrastrukturális hiányokkal is küzd. Az illemhelyek, 

információs és tájékoztató táblák, hulladékgyűjtők, ivókutak, közvilágítási elemek hiányoznak vagy leromlott 

állapotúak, a csapadékvíz elvezető rendszer nem képes kezelni az egyre gyakoribb záporvizeket. 

Alapinfrastruktúra mellett a közlekedési infrastruktúra sem megfelelő. Központi fekvése ellenére a hegy nehezen 

megközelíthető a belváros irányából, a park megközelítése mind a gyalogosok, mind közösségi közlekedés 

szempontjából fejlesztésre szorul. A jelenlegi közösségi közlekedési viszonylat járatsűrűsége és kapacitása nem 

megfelelő a turisztikai forgalom kiszolgálására. Ugyanakkor a turistabusz-forgalom környezeti konfliktust okoz a 

parkban és a környező lakóterületeken. A gyalogos utak állapota jellemzően leromlott, sok esetben 

balesetveszélyes.  

Az infrastruktúrális fejlesztések mellett a park funkciókínálata is megújításra szorul. A park északi és déli oldala 

két eltérő képet mutat, főként a funkciókkal való ellátottság tekintetében. Ennélfogva a parkban egyszerre 

vannak jelen túlhasznált és az alulhasznosított területek. 

A helyzetelemzést és -értékelést részletesebben az I. kötet tartalmazza. 

 

Fejlesztési koncepció 
 

A koncepció egyik legfontosabb alapelve az értékalapú fejlesztés, mely egységesesen 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 

zöldinfrastruktúrális fejlesztése  

► Külső és belső kapcsolatok erősítése 
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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, természeti 

és épített örökségéhez igazodó, inkább kiszolgáló, mintsem további forgalmat generáló létesítmények 

elhelyezése indokolt. 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. 

A külső kapcsolatok erősítése érdekében kiemelten fontos a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, ami elsősorban 

a közösségi és a gyalogos közlekedésre irányulhat. Ennek megfelelően 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 menetrend szerint közlekedő autóbuszokat 

alacsony káros anyag kibocsátású (elektromos) járművekre kell cserélni. A Citadella jelentette turisztikai célpont 

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

turisztikai forgalomhoz kapcsolódó parkolási igényeit célszerű közösen kezelni.  

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. A park és a hegy 

közlekedésfejlesztése során alapvető feladat az akadálymentesítés, ami a domborzati adottságok 

figyelembevételével kialakítandó, lépcsőmentes útvonalakkal biztosítható. Az állami tulajdonú területek 
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fejlesztésére a Kormány részéről is határozott szándék van (múzeum kialakítás, sétány megújítás, sikló 

megépítés, átfogó közterületi megújítás és szabadidős pihenőpark fejlesztés)1, ami tovább erősíti a különböző 

partnerek együttműködésének szükségességét.  

A koncepció alapján az alábbi fő beavatkozási területek és projektelemek kerültek meghatározásra. Ezek 

prioritásához a lakossági támogatottság, a szakmai szempontok, illetve a beavatkozás költsége ad támpontot.  

 

 
 

 

Projektek 
Lakossági 

támogatott
ság 

Prioritás Költség- 

A
la

p
in

fr
as

tr
u

kt
ú

ra
, k

lím
av

éd
e

le
m

  

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)  

●●● ●●● ●● 

2.2. Parki faállomány megújítása   ●●● ●●● 

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

K
ö

zl
ek

ed
é

s 

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   ● ● 

 
1 1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat, 1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat 
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Projektek 
Lakossági 

támogatott
ság 

Prioritás Költség- 

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

  ● ● 

Ép
ít

et
t 

kö
rn

ye
ze

t 

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

●●● ●● ●●●● 

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 

 

 

A prioritási sor lehetőséget ad különböző forgatókönyvek végigfuttatására. Három lehetséges forgatókönyv 

rajzolódik ki az alábbiak szerint.  

 

Alap szcenárió (magas prioritású projektek) 

• sürgős alapinfrastruktúra-javító intézkedések 

• alacsony költségű biodiverzitás-növelő intézkedések 

• alacsony költségű rekreációs funkciók elhelyezésére vonatkozó projektelemek 

Bővített szcenárió (közepes + magas prioritású projektek) 

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

fejlesztése) 

Optimista szcenárió (alacsony+közepes+magas prioritású projektek) 

az alapcsomag és a bővített csomag elemein túl a jelentős költségvonzatú (de jellemzően megtérülő) 

projektelemek 

 

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.  
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

A tervi munkarészeket részletesebben a II. kötet tartalmazza.
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