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BEVEZETŐ 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/B. § (2) bekezdés c) 

pontja tartalmazza a településrendezés feladata és 

eszközei között a fővárosra vonatkozóan a Duna‐parti 

építési szabályzatot (DÉSZ), amelyet a településszer-

kezeti terv (TSZT) és a Fővárosi rendezési szabályzat 

(FRSZ) alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-

testülete dolgoztat ki és állapít meg. 

A törvény 14/B. § d) pontja szerint „a Duna‐parti 

építési szabályzat az építés helyi rendjének biztosítása 

érdekében a fővárosi önkormányzat az országos tele-

pülésrendezési és építési követelményeknek megfele-

lően a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és 

a Margitsziget területének felhasználásával és beépí‐

tésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 

értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűző‐

dő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötele-

zettségeket Duna‐parti építési szabályzatban állapítja 

meg.” 

A törvényi előírásnak megfelelően a Duna‐parti építé‐

si szabályzat hatályterületét a Duna főmedrével köz-

vetlenül határos, a Földhivatalban 2013. 06. 08‐án 

nyilvántartott telkek alkotják, de a vizsgált terület 

kiterjed a településszerkezeti egységek figyelembe 

vételével szakmai szempontból bővített területre. 

Ezek együttesen alkotják az alátámasztó munkarész-

ben szereplő tervezési területet.  

A szabályzat hatálya alá eső tervezési terület 

összmérete így  842,7 ha. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 19/A. § (5) bekezdésnek megfelelően „a 

szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább 

egy telek mélységben be kell mutatni a szomszédos 

környezet jellemzőit”, ezért a vizsgált terület a terve‐

zési területnél legalább egy teleksorral nagyobb. A 

vizsgált terület nagysága a településszerkezeti adott‐

ságokat figyelembe véve 3712,7 ha, a Dunát magába 

foglaló folyóvíz/állóvíz medre és partja (Vf és Vá) 

területfelhasználási egység területe nélkül 2264,1 ha. 

A DÉSZ készítése a fővárosi önkormányzat megbízása 

alapján kezdődött el 2014‐ben. A megalapozó munka-

részek elkészültek a Duna teljes fővárosi szakaszára 

vonatkozóan. A tervi munkarészek elkészítésére a 

TSZT és az FRSZ jóváhagyását követően nyílt csak 

mód.  
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Az Étv. 62. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a 

fővárosi önkormányzat felhatalmazást kapott, hogy 

rendeletben állapítsa meg a Duna‐parti építési sza-

bályzatot. Azokra a vizsgált területekre, melyekre 

nem terjed ki a jogszabály által előírt lehatárolás, 

továbbra is az illetékes kerületek feladata a település‐

rendezési eszközök megalkotása és jóváhagyása. 

A Duna‐parti építési szabályzat hatálybalépéséig a 

14/B. §‐ban meghatározott területekre vonatkozóan 

a fővárosi kerületi önkormányzat által elfogadott 

településrendezési eszközöket kell alkalmazni.  

A DÉSZ a helyi építési szabályzatokra vonatkozó ren-

delkezésekkel összhangban ütemezetten készül. 

A DÉSZ II. üteme a II. kerület parti területeire készül. 

A II. kerület vizsgált területének nagysága 66,71 ha, 

míg a tervezési terület csak 7,2 ha. 

Jelen dokumentáció az alábbiak szerint szerkesztett: 

I. kötet: Megalapozó vizsgálat a főváros teljes 

Duna menti területére, az összefüggések, háló‐

zati elemek bemutatása céljából (az I. ütemhez 

készült dokumentációjához képest történt aktu-

alizálások szürke színnel kiemelve). 

II. kötet: Megalapozó részletes vizsgálat és Alá‐

támasztó javaslat a II. ütem – II. kerület – terüle-

tére. 

III. kötet: Duna‐parti építési szabályzat a II. ütem 

– II. kerület – területére (jóváhagyandó munka-

rész). 
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A II. KERÜLETI DUNA-PART HELYE A TELE-

PÜLÉSSZERKEZETBEN 

A belső zóna menti partszakasz 

A tervezési területet képező II. kerületi Duna-parti sáv 

a TSZT-ben meghatározott Duna menti zónában talál-

ható, a mögöttes vizsgált terület a belső zónába tar-

tozik (részletesebben lásd I. kötet, 1.9.1. 

Területfelhasználás vizsgálata fejezetében).  

A II. kerület vonatkozásában a Csalogány utca (kerü‐

lethatár) és a Margit híd budai hídfője közötti part-

szakasz mentén többfunkciós városias területhaszná‐

lat, szakaszosan változó, igen homogén jellegű városi 

karaktert hordozó beépítés jellemző.  

A beépítés módja, valamint a területhasználat a Mar-

git hídtól északra jellemzően változatos, intézményi 

és lakódominancia váltakozik.  

A partszakasz kiépített, az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI 

rendeletének 13. §-a által meghatározott egyes sza-

kaszai műemléki védettség alatt állnak. Budapestnek 

e kialakult, sok helyen világvárosi jelleggel bíró város-

részei között a Duna városi főutcaként érvényesül. 

A Szigetek és Budavár-Belváros céltérség partszaka-

szai 

A Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési kon-

cepció a Duna menti területeken differenciált funkció‐

jú fejlesztési céltérségeket határolt le (bővebben lásd 

I. kötet, 1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció és az 

integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai fejezetében).  

A Szigetek és a Budavár-Belváros céltérségekbe tarto-

zó II. kerületi tervezési partszakaszra és a mögöttes 

vizsgált területre sajátos jellegű beépítés és terület-

használat a jellemző. Az ingatlanok kevés helyen nyúj-

tanak fejlesztési lehetőséget. A Budavár-Belváros 

céltérség partszakaszán a vizsgált terület intenzíven 

beépített, a kialakult városszövet megfelelő és jó 

állagú épületekből áll. A gépjármű közlekedés fő 

nyomvonalai a partok közvetlen közelében vannak 

kialakítva, a vízpart itt gyalogosan gyakorlatilag meg-

közelíthetetlen. 

A vízzel való közvetlen kapcsolat jellemzően a Buda-

vár-Belvárosi céltérségi szakaszban kihelyezett úszó‐

művekről és állóhajókról élhető meg. (Részletesebb 

vizsgálat a I. kötet 1.9. Az épített környezet vizsgálata 

és a II. kötet 2.3. Értéktérkép-épített környezet c. 

fejezetekben található.) 
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1.1 A HATÁLYOS FŐVÁROSI  ÉS KE-

RÜLETI  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

DOKUMENTUMOK 

A jelen vizsgálat során a II. kerületre vonatkozóan az 

alábbi fővárosi és kerületi településfejlesztési doku-

mentumok kerültek elemzésre: 

 Budapest 2030 

 Budapest 2020 

 II. kerület ITS (2015) 

BUDAPEST 2030 

HOSSZÚ TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

Összvárosi viszonylatban a Duna vízfelülete jelenleg 

mind közlekedési, mind turisztikai szempontból alul-

hasznosított, a kikötési kapacitások szűkek, a vízparti 

hozzáférés nehézkes. A város és a Duna minél erőtel-

jesebb élő kapcsolatára van szükség, az értékes parti 

területek válhassanak a város szerves részeivé. 

A nyolc differenciált funkciójú céltérségre osztott 

Duna menti II. kerületi partszakaszának vízivárosi 

területe a Budavár-Belváros fejlesztési céltérség 

területének része. A céltérségre az örökség, a ha-

gyomány, a kultúra, valamint az idegenforgalom 

erősítése mellett a Duna-parti korzó fejlesztése lett 

meghatározva, mint fejlesztési irány.  

A II. kerületi partszakasz Margit hídtól északra eső 

területe a Szigetek fejlesztési céltérség területének 

része. A céltérség több fejlesztési irány lett kijelölve:  

 városias fejlesztés a budai és pesti partokon 

 sport, rekreáció, turizmus, minőségi zöldfelü‐

let-fejlesztés és funkciókínálat-bővítés a szi-

geteken 

 természetvédelem 

Jelenleg a turizmusfejlesztés elsőrendű célterülete is 

elsősorban a belső városrészekre korlátozódik, mely-

nek része a budai korzó is. A partok, a kikötők megkö‐

zelítéséhez szolgáló területek jelentősen alulértékel-

tek, minőségük nem méltó a világörökséghez, de az 

általános elvárásoknak sem. Egyre sürgetőbb igény, 

hogy a belső idegenforgalmi térség minőségi szintje a 

városközponttól elvárható szintre emelkedjen, az 

attraktív partszakaszok bővüljenek.  

 

 

Szigetek és Budavár-Belváros Budapest II. kerület 

területét érintő célok 

Cél: Egészséges környezeti feltételek megteremtése 

Feladat  A biológiailag aktív felületek meg-
őrzése és újak létesítése, a zöldfe-
lületi intenzitás növelése eszköze 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A zöldfelületi arány megfelelő 
jogi szabályozása 

 A fák és fasorok védelmének 
megerősítése a szabályozási 
környezetben 

Feladat: A kibocsátások (emisszió) csök-
kentése / Az érintettség és a konf-
liktusok csökkentése (immisszió) 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A passzív akusztikai védelem 
támogatása 

 A konfliktusok csökkentése 
megfelelő térszerkezet kiala-
kításával  

Cél: Az egyedi városkarakter értékalapú megőrzése 
és fejlesztése 

Feladat  A települési örökség – a történeti 
táj - védelme 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Körültekintő értékfeltárás, a 
védendő területek pontos 
lehatárolása 

 Szakszerűen és pontosan meg-
fogalmazott szabályozás és 
értékvédelmi rendelet meg-
alkotása. 

 A magas színvonalú közterület-
felújítási projektek kivitele-
zésének folytatása. 

Feladat  A városkaraktert meghatározó 
látvány védelme, a magasházak 
elhelyezésének szabályozása 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Kilátás- és sziluettvédelem 
szempontjainak feltárása és 
elemzése a településrende-
zési eszközök készítése so-
rán. 

 Egységes, a város értékes ele-
minek látványvédelmét biz-
tosító szabályozás kidolgozá‐
sa. 

 Városi szinten egységes szabá‐
lyozás kidolgozása a magas 
építmények elhelyezésére 
vonatkozóan. 

Cél: A Dunával együtt élő város 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Feladat  A Duna-partok elérhetőségének, 
közcélú hasznosításának megte-
remtése 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Duna-stratégia és a részletes 
megvalósíthatósági tanul-
mánytervek kidolgozása 
(pénzügyi eszközök biztosí‐
tására). 

 A part menti sávok szabályozá‐
sa közhasználat biztosításá‐
ra. 

 A Duna menti parthasználatok 
rendezése (hajózás, parko-
lás, vendéglátás, egyéb fize-
tős vállalkozások részesedé‐
sével), 

 Forgalomcsillapítás az elválasz-
tó hatás csökkentése érde-
kében. 

 A parti sáv átjárhatóságának 
biztosítása érdekében a te-
lepülésrendezési tervek fe-
lülvizsgálata. 

Feladat  A Duna-part menti turisztikai és 
rekreációs területek fejlesztése és 
decentralizálása. 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A vízparti megközelítés rende-
zetlenségének felszámolása 

Feladat  A Duna menti közlekedési elemek 
elválasztó hatásának csökkentése 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A biztonságos gyalogosközleke-
dés megteremtése a rakpar-
tokon. 

 A rakpartok gépjárműforgal-
mának csökkentése. 

 Egyedi megoldások keresése 
(gyalogoshidak, aluljárók) 
egy-egy adott szakaszon az 
elválasztó hatás csökkenté‐
sére.  

Feladat  Gyalogos és kerékpáros kapcsola-
tok megteremtése a Duna szigete-
ivel. 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Önálló gyalogos – kerékpáros 
hidak építése 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST 2020 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

A Főváros stratégiai fejlesztési irányait a Budapest 

2020 határozza meg. Ebben a Duna menti zóna város-

fejlesztési tengely, a Dunával együtt élő város kiemelt 

területi cél. 

A Duna menti zónába tartozó területek fejlesztését 

úgy kell megvalósítani, hogy az újrahasznosítással egy 

időben a fejlesztett területek a városi szövet szerves 

részévé váljanak. 

A belső zóna elsődleges fejlesztési fókuszterülete a 

„Városmegújítási Program” tematikus céljának. A 

belső zónát képező, történeti értéket hordozó kiemelt 

városközponti térség minőségének fejlesztése és 

értékeinek megőrzése a város identitástudatának 

fontos tényezője. A történeti városrészek fokozatos 

és folyamatos megújulása a budapesti városfejlődés 

egyik kulcskérdése. 

A látnivalók területi koncentráltságának enyhítése, új 

területek és funkciók bekapcsolása, a pontszerű re‐

kreációs fejlesztések összekapcsolása, a zöldterületek 

mennyiségének és minőségének fejlesztése hozzájá‐

rulnak a lakosság és a Duna kapcsolatának erősítésé‐

hez.  

A belső zónában tervezett projektek között szerepel a 

belvárosi Duna-partok komplex közterületi rehabilitá‐

ciója, melynek elsődleges célja a Duna-partokhoz való 

hozzáférés kialakítása. 

A II. kerületet érintő projektek 

2.6. Dunai gazdasági program: kikötő fejlesztés 
és a Duna-part gazdasági hasznosítása 

3.27. Budapesti és regionális kerékpáros közle-
kedés programja 

3.40. A Duna integrálása Budapest közlekedési 
rendszerébe 

4.2. A belvárosi Duna-partok komplex közterü‐
leti rehabilitációja (III. ütem) 

4.10. Felhévíz Fürdőnegyed 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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II. KERÜLET ITS (INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJ-

LESZTÉSI STRATÉGIÁJA) 

Budapest Főváros II. Kerületének Integrált Település-

fejlesztési Stratégiáját (ITS) a kerület Önkormányzati 

Képviselő-testülete a 191/2015.(VI.25.) sz. határoza-

tával elfogadta, egyúttal a 135/2011.(IV.28.) sz. hatá‐

rozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégi-

át hatályon kívül helyezte.  

Az egyes akcióterületeket kijelölésének szempontjai 

az alábbiak voltak: a problémaforrások és az azokat 

megoldani kívánt fejlesztési elképzelések sűrűsödései, 

az összehangolt beavatkozások egyszerre érintsék a 

terület városképé, közlekedését, infrastruktúráját és 

gazdasági életét, a korábbi fejlesztési tervekkel és 

megvalósított beruházásokkal való összhang, vala-

mint a kerületrészek nagy méretét vették figyelembe.  

A II. kerület Önkormányzata kerületrészenként jel-

lemzően két-két akcióterületet jelöl ki az alábbiak 

szerint: 

 Bel-Buda kerületrész 

o Bel-Buda városközpont akcióterület 

o Újlak akcióterület 

 Középső dombvidék kerületrész 

o Látó-hegy és környéke akcióterület 

o Pasarét akcióterület 

 Pesthidegkút kerületrész 

o Pesthidegkút városi alközpont akcióterület 

o Pesthidegkút sportcentrum akcióterület 

A vizsgált területet egyedül az Újlak akcióterület érin-

ti.  

„Az akcióterület a belváros legrosszabb helyzetben 

lévő területe, amelyet egyaránt sújtanak a közlekedé‐

si problémák, az erős légszennyezettség, a rossz utak 

és leromlott lakóépületek, illetve a szolgáltatásokkal 

való elégtelen ellátottság.  

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja olyan 

komplex funkcióbővítő rehabilitáció megvalósítása, 

amelynek eredményeképpen javulnak a terület városi 

szintű ellátási viszonyai és környezeti feltételei, közös-

ségi terei élettel töltődnek fel, a termálvízkincsre 

alapozva jelentősen növekszik a kerületrész idegen-

forgalmi vonzereje, valamin a Duna-part épületegyüt-

tesének Duna felőli látvány valóban méltóvá válik az 

UNESCO által kinyilvánított világörökségi minősítés-

hez.  

További cél, hogy az akcióterületi fejlesztések a III. 

kerületi beavatkozásokkal összhangban valósuljanak 

meg, és ezek együttes eredményeként egy, a kerület-

határon átívelő, erőteljes városi funkciókat tömörítő, 

élettel teli tér alakuljon ki.” (ITS, 2015) 

A vizsgált és tervezési terület szempontjából fontos 

célja: „a közterületek rehabilitációja és közlekedés-

szervezési beavatkozások révén csökkenjen a gépjár-

műforgalom terhelése, váljon biztonságosabbá a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés, alakuljanak ki 

élettel teli közösségi terek és gondozott zöldfelüle-

tek”, valamint „a terület történelmi értékű épített 

környezetének, műemléki építészeti együtteseinek a 

városarculat számára is többletet adó rehabilitációja 

valósuljon meg”. 

II. KERÜLET ITS  

Akcióterületek 

 

 

Újlak akcióterület (ITS, 2015) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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EGYÉB FŐVÁROSI FEJLESZTÉSI KONCEPCI-

ÓK, STRATÉGIÁK 

BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK 

FEJLESZTÉSI TANULMÁNYTERVE ÉS HASZ-

NOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA  – 2013 

A 463/2013. (03.27.) sz. Főv. Kgy. határozattal elfoga-

dott Budapest Duna menti területeinek fejlesztési 

tanulmányterve és hasznosítási koncepciója (Duna 

tanulmány) Budapest városfejlesztési koncepciójának 

2011-ben készült, 2012. nyarán aktualizált helyzet-

elemzésén alapul, és a koncepció által kitűzött cél-

rendszer egy kiemelt területére – „a Dunával együtt 

élő város” – fókuszál. 

A tanulmány célja, hogy alapot nyújtson hosszú távú 

célok területi és projektorientált leképezésének, fel-

tárja a közép- és rövidtávú fejlesztési lehetőségeket, 

ezzel előkészítve az integrált településfejlesztési stra-

tégiát. Ahogyan a Budapest 2030, a Duna tanulmány 

is két fejlesztési céltérségbe sorolja a II. kerületet: 

Szigetek és Budavár-Belváros. 

Feladatként az alábbiakat határozza meg: 

 Intenzív fejlesztés a parton. 
 Sport, rekreáció, turizmus, minőségi zöldfelület-

fejlesztés és funkciókínálat bővítés a szigeteken. 
 Természetvédelem. 

A Margitsziget és a szemben lévő partokra vonatko-

zóan meghatározott fejlesztési feladatok, amelyek a 

II. kerületet is érinti: 

 A kulturális és rekreációs funkciók fejlesztése. 
 Az épített értékek védelmének erősítése. 
 A folyam bal partjának északi felében: a városrész 

és a vízpart kapcsolatának helyreállítása. 
 A folyam bal partjának déli felében: a partszakaszt 

a mögöttes értékes városrész igényeinek figye-
lembevételével kell kialakítani (terhelés-
csökkentés, parkolóhely-bővítés). 

 Mindkét oldali parton: a terület vonzását növelő 
attraktív, jó minőségű építészet és környezet ki-
alakítása. 

 Elválasztott rendszerű csatornahálózat megépíté‐
se. 

A Fürdőnegyedre vonatkozóan meghatározott fejlesz-

tési feladatok: 

 Világörökségi terület részét képező területen a 
városkép és az épített értékek védelmének foko-
zott érvényesítése. 

 A fürdők rekonstrukciójának folytatása átfogó, 
nagyvonalú koncepció mentén. 

 A terület és a Duna kapcsolatát – amelyet a leg-
utóbbi közlekedésfejlesztések is tovább rontottak 
– javítani kell, az itt kialakult közlekedési folyosó 
elválasztó hatásának csökkentése hosszú távú terv 
keretében megoldást találni. 

A Budai várra vonatkozóan meghatározott fejlesztési 

feladat, amely a II. kerületet is érinti: 

 Világörökségi területen elsődleges cél a látvány és 
az értékek védelme. 

 

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT 

FEJLESZTÉSE, TEMATIKUS FEJLESZTÉSI 

PROGRAM – 2014 

A vizsgált területet érintő fővárosi projektek: 

 Budapest árvízvédelmi műtárgyainak fejlesztése  

 A Duna integrálása Budapest közlekedési rend-

szerébe (hajózás fejlesztése)  

 Köztulajdonú kikötői infrastruktúra kialakítása  

 Budapesti és regionális kerékpáros közlekedés 

fejlesztése és kerékpáros szolgáltatás-fejlesztés  

 Felhévíz Fürdőnegyed program kidolgozása  

 Király Fürdő fejlesztése  

A tervezés során illeszkedni kell a közelmúltban meg-

valósult beruházásokhoz, különös tekintettel az euró‐

pai uniós támogatással megvalósult beruházások 7 

éves fenntartási időszakára: 

 Budai fonódó villamoshálózat Bem rakparti ága 

(2016) 
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1.2 A KÖZTERÜLETEK VIZSGÁLATA 

A közterület az épített környezet alakításáról és vé‐

delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény fogalom-

meghatározása szerint: „közhasználatra szolgáló 

minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás 

ekként tart nyilván”. 

A fenti törvény 30/E. § szerint: „a közterület egységes 

kialakítása érdekében a települési önkormányzat – 

szabadtér-építészetet, kertépítészetet, gyalogos és 

gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelveze-

tést, hírközlést is magába foglaló – közterület-

alakítási tervet készíttethet. A közterület-alakítási 

tervet az önkormányzat képviselő-testülete hagyja 

jóvá.” 

A tervezési terület teljes egészét, valamint a vizsgált 

terület jelentős részét (56%-át) is közterületek képe-

zik. 

A közterületek alakjuk alapján lineáris elemekként és 

téri elemekként (teresedésekként) is csoportosítha-

tók. Általános sajátosságuk, hogy egymásba kapcso-

lódnak, hálózatot alkotnak, e mellett azonban minden 

közterületi elem sajátos jelleget hordoz. A közterüle-

tek minőségét számos tényező, elsősorban a telepü‐

lésszerkezetben elfoglalt helyük, az épített környezet 

minősége határozza meg.  

Az emberek életük jelentős részét töltik el közterüle-

ten, ezért ezek színvonala a települési lét minőségé‐

nek fontos meghatározója, ennek megfelelően részle-

tes vizsgálatuk és elemzésük jelen tanulmányban is 

kiemelt hangsúlyt kap. 

1.2.1 A KÖZTERÜLETEK ELHELYEZKE-

DÉSE, KIALAKÍTÁSA  

A II. kerületi Duna-part mentén a folyammal és egy-

mással párhuzamosan helyezkednek el a meghatáro-

zó közterületek változó szélességgel. A legszélesebb 

területsávot a kerületi partszakasz középső felében, a 

Margit híd hídfője térségében foglalják el. A hídtól 

északra azonban a tervezési területet képező közterü‐

leteket a HÉV telke elválasztja a belső fekvésű közte-

rületektől, így ezek keresztirányban teljesen átjárha-

tatlanok. A Duna-part teljes kerületi szakasza a gyalo-

gosok számára gyakorlatilag megközelíthetetlen. 

Ennek egyik fő oka a közterületek jelenlegi használati 

módja. A közvetlen part menti sávban halad az alsó 

rakparti út, gyalogos felület itt nincs kialakítva. 

 

 

1.2.2 A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A vizsgált közterületek célzott használatuk alapján 

közlekedési célú közterületre (utcákra, terekre) és 

zöldterületekre tagolódnak. Az eltérő használatú terü‐

letrészek egymásmellettisége nem konfliktusmentes. 

A közlekedési célú közterületek használata elsősorban 

az igénybevétel, a forgalom nagysága alapján külön-

böző. Ennek megfelelően eltérő elvárások fogalmaz-

hatók meg az alacsony sebességű helyi gépjárműfor-

galomra, gyalogos és kerékpáros közlekedésre hasz-

nált közterületekkel kapcsolatban és a forgalmasabb, 

nagyobb sebességgel használt utak közterületeivel 

szemben. A két típus alapvetően más - más kialakítás-

sal rendelkezik, alkotórészeivel szemben is eltérő 

elvárások fogalmazhatók meg (burkolatok, térfalak, 

növényzet, formák, irányok, ritmusok, váltások).  

A Margit híd térsége forgalmi csomópont és egyben 
találkozási hely, hiszen valamennyi tömegközlekedési 
eszközzel, kerékpárral, gyalog és autóval is könnye-
dén megközelíthető, akár a pesti oldalról is.  

A gyalogosforgalom a Margit híd közelében, elsősor-
ban a villamos-, busz- és HÉV-megállóknál összponto-
sul. A híd közelében fürdők, éttermek, lakóépületek 
egyaránt növelik a közterületek forgalmát.  

 

A zöldterületek használata elhelyezkedés szerint szin-
tén nagyon különböző. A szélesebb, a forgalomtól 
jobban védett parkrészeket a környék lakói is elősze-
retettel használják. A többi közterületi zöldterületen 
és zöldfelületen a gépjármű forgalomból származó 
nagy környezeti terhelés vagy a nehéz megközelíthe-
tőség miatt a gyalogosforgalom kisebb mértékű. 

A terület északi részén, a Slachta Margit rakpart és a 
HÉV vonal között hosszan elnyúló, többnyire kihasz-
nálatlan zöldterület húzódik, benne egy kutyafuttató 
található. 

 

1.2.2.1 IDEIGLENES HASZNÁLAT 

Állandó térbeli jelenlét helyett időszakosan megjele-

nő egyszeri, vagy ismétlődő használat az uszoda előtti 

parkolókban alakult ki, hagyománnyá vált, hogy itt 

hétvégi piacot rendeznek. A rendezvényhez építmé‐

nyek nem létesülnek, ez sem funkcionális, sem város-

képi szempontból nem indokolt. 

1.2.2.2 TÖBBSZINTŰ KÖZTERÜLET-

HASZNÁLAT 

A vizsgált területen a Margit híd hídfőjében három 
szinten bonyolódik az utasforgalom a tömegközleke-
dési eszközök megállói között. A felújított aluljáró 
megfelelő, komfortos környezetet és feltételeket 
nyújt az átszálláshoz. 

A közelmúltban felújított térségben az akadálymente-
sítés megoldott. 

A hídfő alatti közlekedési területek sivár, forgalom 
által erőteljesen befolyásolt, zaj- és légszennyezés 
által egyaránt terhelt terekben húzódnak. 

1.2.3 A KÖZTERÜLETEK TULAJDONVI-

SZONYAI 

A közterületek tulajdonosai részben a fővárosi, rész-

ben a kerületi önkormányzat. A terület északi részén 

a Slachta Margit rakpart telke, a mellette elhelyezke-

dő zöldterülettel és a HÉV területe is a kerületi ön-

kormányzat tulajdonában állnak, az Árpád fejedelem 

útjának telke pedig a fővárosi önkormányzat tulajdo-

nában van. 

A déli és középső területek, a hídfő térség és a part 

menti telkek nagyrészt a fővárosi önkormányzat, 

kisebb részt az állam tulajdonolja. A fürdők előtt elhe-

lyezkedő parkterületek a kerületi önkormányzat tu-

lajdonában vannak. 

A lakó-, valamint nem igazgatási vagy oktatási funkci-

ót ellátó egyéb épületek magántulajdonban vannak. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.4 A KÖZTERÜLETEK ÉPÍTÉSZETI ÉS 

VÁROSKÉPI MEGJELENÉSE, AR-

CULATI ELEMEK 

A Duna-part első számú turisztikai vonzerejét az in-

nen feltáruló panoráma adja, a rakpartról a belvárosi 

szakaszon, mind a budai, mind a pesti oldalon az 

értékes eklektikus városszövet és az abból is kiemel-

kedő építmények meghatározók. További fontos 

látványelemet képeznek a tervezési területen a budai 

oldal természetes magaslatai, a Margit híd és a fürdők 

előtt végig elnyúló ligetes zöldterület is.  

1.2.4.1 KÖZTERÜLETEK ARCULATA, 

ANYAGHASZNÁLATA, UTCABÚ-

TOROK, INFORMÁCIÓS REND-

SZEREK 

A közúti felületek és azok mentén elhelyezkedő járda 

és kerékpárút-felületek aszfalt, míg a kiépített parkok 

és terek esetében (Germanus Gyula park, Elvis Presley 

tér) a gyalogos felületek részben térkő burkolatúak, 

részben pedig burkolat nélküliek, szórt kavicsosak. 

Padok, játszótéri bútorok, szemétgyűjtők, valamint 

növénytartók a felújított tereken (Margit híd budai 

hídfő, Bem tér) megfelelő, használható állapotban 

vannak. Az alsó rakpartok mentén egyáltalán nem 

találhatók utcabútorok.  A közterületek szélessége, 

valamint a rakpart rézsűje miatt nincs hely az állapo-

tot fejleszteni.  

A Margit hídtól délre futó villamos-pálya megállóinál 

információs táblák, valamint az azokban elhelyezett 

hangosbemondó rendszer szolgálják a várakozók 

kényelmét. 

 

Közutak burkolatai 

 

Margit híd budai hídfőjének térburkolata felújítás után 

 

Játszóterek, sétányok burkolatai 

1.2.4.2 TELEPÜLÉSKÉPBEN BETÖLTÖTT 

SZEREP, LÁTVÁNYOK 

A terület településképi megjelenésében jelentős 

szerepe van a part menti közterületeken elhelyezkedő 

zöldfelületeknek, a sok sávra osztott közlekedési 

területeknek, ugyanakkor a határoló területen elhe-

lyezkedő nagyszámú, országos és helyi jelentőségű 

épített értéknek is.  

A rakparti közúti közlekedés és parkolás településképi 

szempontból igen kedvezőtlen, ezt csak némiképp 

ellensúlyozza a mögötte húzódó nagy lombkoronájú 

ligetes terület. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a terület déli része a 

Margit híd hídfőjéig világörökségi helyszín, ettől 

északra, a terület középső része pedig a világörökségi 

helyszín védőövezetének területéhez tartozik.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.4.3 KIEMELT TÉRBELI HELYEK KÖR-

NYEZETE (SZOBROK ÉS KÖRNYE-

ZETÜK) 

Közterületen, vagy közhasználat céljára átadott terü‐

leten álló közcélú műtárgyat (művészeti-, kegyeleti 

szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, 

közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti 

műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor, önálló 

reklámhordozók) nevezünk köztárgynak (OTÉK), ame-

lyek a városkép arculatot meghatározó elemei közé 

tartoznak. 

A vizsgált közterületeken az alábbi köztéri szobrok 

állnak: 

 Bem József szobra,  

(Istók János alkotása, 1934) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przemyśl 1914-1915  

(Sződy Szilárd alkotása, 1932)  

 
 Lantot pengető nő  

(Tar István alkotása, 1966) 

 

 Sportlovas  

(Pátzay Pál alkotása, 1954) 

 

 Germanus Gyula (állítva 1989.ben)  
(Hűvös László alkotása, 1930) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.5 A KÖZTERÜLET KAPCSOLATAI A 

KÖRNYEZŐ TERÜLETEKHEZ 

1.2.5.1 KÖZTERÜLETEK VÍZKAPCSOLATA 

A II. kerületi partszakaszon a víz gyakorlatilag megkö‐

zelíthetetlen, annak elérése a part kialakítástól füg-

gően csak kevés helyen lehetséges. A vizsgált part 

jelentős hosszán (mintegy60%-án) a partfal rézsűs 

kialakítású, ahol jellemzően csak vizuális kapcsolat 

létezik a köztérhasználó és a víz között. A parthosszá‐

nak mintegy 20%-án lépcsős kialakítású, ami a víz 

közvetlen elérését biztosítja.  

Az Üstökös utca és a Bem József tér közötti rövid 

szakaszon merőleges partfal van kialakítva.  

 

 

’A’ metszet 

 

’B’ metszet 

 

’C’ metszet 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A vizsgált területen lévő közterületek csak kis része áll vizuális kapcsolatban a vízfelülettel. 

Északról déli irányba haladva három jellemző szakaszra bontható a parti sáv:  

Az 1. szakasz a Szépvölgyi út és a Zsigmond tér közötti terület. A rakparti út, a HÉV pálya és az Árpád fejedelem útja 

közel azonos szintmagasságban helyezkedik el. Itt a Duna-part rézsűs partfala mentén nincs gyalogos felület, jelen-

legi kialakításában és állapotában a rézsű sem alkalmas gyalogos forgalom lebonyolítására. A partfal mellett halad 

a 2x1 sávon nagy forgalmi terhelésű Slachta Margit rakpart. A rakpart és HÉV pálya között, zöldterületben vezetett, 

szintben és fizikai korláttal is elválasztott gyalogút, valamint kerékpár és gyalogos forgalmat is bonyolító utak kerül-

tek kialakításra. A HÉV pályától nyugatra az egy oldalról beépített, 2x1 sávos kialakítású Árpád fejedelem útja hú‐

zódik. Az épületek homlokzatának vonala előtt egy keskeny járda, valamint parkolósáv található.  

 

1. szakasz jellemző metszete (’A’ metszet) 

   

   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az 2. szakasz a Zsigmond tér és a Margit híd budai hídfője közötti terület. Itt a legszélesebb a parti sáv. A felső és 

alsó rakpart magassága ennek déli végében válik szét, az eddig felszíni vezetésű HÉV pálya itt bukik terepszint alá. 

A széles közterületek felszínét forgalmi felületek (2x2, helyenként 2x3 sávos utak), parkolók, a déli részen széle-

sebb zöldterületek töltik ki. Az épületek, főként az intézmények előtt merőleges, két oldali parkolók, valamint egy 

keskeny gyalogos sávok kerültek kialakításra. A területen húzódó, két oldalról kerítéssel határolt HÉV pálya itt is 

átjárhatatlan akadályt képez. A HÉV nyomvonal, és az alsó rakpart között vegyes gyalogos és kerékpáros nyomvo-

nalak haladnak keskeny zöldterületben.  

A közvetlen vízpartnak csak rövid déli szakaszán található kiépített gyalogosfelület, a Duna rézsűs partfala, ahogyan 

a Zsigmond tértől északra lévő szakasz is, itt sem alkalmas gyalogos forgalom lebonyolítására. A partfalat helyen-

ként a vízhez vezető lépcsők szakítják meg, amelyek a közterületek, parkok közvetlen vízkapcsolatának kialakításá‐

hoz felhasználhatók lennének.  

 

2. szakasz jellemző metszete (’B’ metszet) 

   

   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az 3. szakasz a Gyóni Géza tértől a Csalogány utcai kerülethatárig húzódik. A Duna védmű rendszere itt kétszintes, 

amelynek felső szintje a Bem rakpart, alsó szintje a Nino Rotta rakpart. Az alsó part részben függőleges támfal, 

részben pedig lépcsős kialakítású, teljes hosszában műemléki védettség alatt áll. Az alsó rakparton szakaszosan 

gyalogos felület is ki van alakítva, de a felső rakpartról csak két helyen adott a lejutás lehetősége. A felső, Bem 

rakparton külön, zöld sávval elválasztott kerékpáros és gyalogos út került kialakításra. A villamosvonal, valamint a 

kerékpáros nyomvonal korláttal, valamint szintbeli eltolással is el van választva egymástól. A villamosvonal mellett 

a Bem tértől északra 2x2 forgalmi sáv, attól délre 1 sáv és mellette párhuzamos parkolásra kijelölt felületek húzód-

nak. Az épületek homlokzatának síkjával párhuzamosan keskeny járda húzódik.  

 

3. szakasz jellemző metszete (’C’ metszet) 

  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna közelsége egyaránt jelent előnyt és hátrányt. 

A terület a Duna mellett fekszik, azonban ez az adott-

ság nem kihasznált, a vízpart nehezen megközelíthető 

a folyó mellett húzódó rakparti utak, villamos és HÉV 

nyomvonalak miatt.  

1.2.5.2 A DUNA-PARTI KÖZTERÜLETEK 

ÉS A MÖGÖTTES KÖZTERÜLETI 

RENDSZER KAPCSOLÓDÁSA 

A tervezési terület közterületeinek és a mögöttes 

közterületeknek megfelelően sűrű rendszere kiala-

kult, de ennek használata korlátozott. Mindenekelőtt 

a parkolás megoldatlansága akadályozza a hálózatsze-

rű használatot, a könnyű eljutásokat különböző irá‐

nyokba. A terek és azokat összekötő útvonalak a kerü‐

letben két- három gócpontot hoznak létre, a gócpon-

tokon belül a létrejött terek jellemzően egymástól 

gyalogos távolságban vannak, kapcsolatuk, jellegük a 

közterületek minőségét és használatát egyaránt befo-

lyásolják. 

A tervezési területhez kapcsolódó közterületek szé‐

lessége és légtéraránya alapján kirajzolódik a dunai 

hidak közlekedési jelentősége, hálózati szerepköre. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.5.3 KÖZTERÜLETEK ÉS CSATLAKOZÓ 

FUNKCIÓK/INTÉZMÉNYEK KAP-

CSOLATAI 

A terület intézményi ellátottsága kedvező, köztük 
helyi, fővárosi és országos vonzáskörzetűek egyaránt 
megtalálhatóak. Ezek megközelítése a vízparttal ellen-
tétben megfelelő, melyről számos közlekedési eszköz 
gondoskodik.  

 

1.2.6 A FENNTARTHATÓSÁG SZEM-

PONTJAINAK ÉS AZ AKADÁLY-

MENTESSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE 

KÖZTERÜLETEKEN  

A vizsgált és a tervezési területen, a közterületek 

egységes koncepció mentén történő tervezésének 

és kialakításának hiányában, a fenntarthatóság 

elemei sem lelhetők fel. A partközeli sétány, vagy 

a városi tömbök előtti parkolók sivársága, a fás 

növényzet hiánya nem segíti kedvező klimatikus 

feltételek érvényesülését. A dunaparti fekvésű 

terület jó átszellőzésére eleve kedvezőek a feltéte-

lek, ennek ellenére a hősziget-hatást generáló 

burkolt felületek túl nagyok.  

A gyalogos és a kerékpáros forgalmi nyomvonalak 

nincsenek védve a gépjárműforgalom hatásaitól, 

így azok használati komfortja, továbbá a levegő‐

minőség rossz. 

A közvilágítás rendszere hagyományos, a parkok 

területén kiépítésre vár. Hatékony, energiatakaré‐

kos hálózat nincs kiépítve. 

A csapadékvizek hasznosítása, a parkok gondozá‐

sára történő felhasználására tervek sincsenek. 

A vizsgált elemek tükrében a humánkomfort javí‐

tása a térség fejlesztésének kiemelt célja kell, hogy 

legyen. 

A gyalogos közlekedés az intenzívebb gyalogosforga-
lom helyein sem akadálymentesített, mely a tömeg-
közlekedési eszközökről való átszállást is megnehezíti 
a fogyatékkal élők számára. 

Az alsó és felső rakpart között, kerekesszékkel a II. 
kerületi Duna-menti szakaszán egyetlen helyen sem 
lehet keresztüljutni. 

 

 

A Margit híd hídfőjének kerékpáros „megközelíthetősége” 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

Észak-Buda II. és III. kerületének lakossága, va-

lamint Dél-Buda XI. és XXII. kerületének lakossá‐

ga együttesen meghaladja a 400.000 főt.  

A két budai térség (továbbá a csatlakozó agglo-

merációs területek) közötti utazási igények kizá‐

rólag az Alkotás utca vonalán, vagy a Duna-

parton tudnak lebonyolódni a településszerkeze-

ti adottságok folytán, a két szerkezeti jelentősé‐

gű vonalat ezáltal közlekedési folyosó szerepbe 

kényszerítve. 

A fenti adottságok napi 80.000-130.000 (jelentős 

részben tömegközlekedési) utazást eredmé‐

nyeznek a Duna-part vizsgált szakaszán, ami a 

város egészét tekintve is nagy fontossággal bír, 

ugyanakkor az érintett területeken komoly prob-

lémákat eredményez. 

1.3.1 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS  

A budai Duna-part II. kerületi szakaszának meg-

határozó közúti elemei a 

 Slachta Margit rakpart – Angelo Rotta 

rakpart, mint I. rendű főútvonal,  

 Lajos utca – Árpád fejedelem útja – Bem 

rakpart – Fő utca által alkotott II. rendű 

főútvonal, 

 Margit híd – Margit körút által alkotott II. 

rendű főútvonal. 

A Slachta Margit rakpart – Angelo Rotta rakpart 

(a Margit hídtól északra 16.000 E/nap/2 irány, a 

Margit hídtól délre 26.000 E/nap/2 irány forga-

lommal) a Budai alsó rakpart II. kerületi szakasza. 

A 2x1 forgalmi sávos főútvonalnak a vizsgált 

terület többi úthálózati elemével csak egyetlen 

helyen, a Margit hídnál található csomóponti 

kapcsolata. 

A Lajos utca – Árpád fejedelem útja – Bem rak-

part – Fő utca által alkotott útvonal a Margit 

hídtól északra 2x2 forgalmi sávval és az Árpád 

fejedelem útja esetében kétoldali autóbusz sáv-

val is rendelkezik (a forgalomterhelése 51.000 

E/nap/2 irány). A Margit hídtól (pontosabban a 

Bem tértől) délre a Bem rakpart és a Fő utca 

egyirányú utcapárt alkot (áganként 14.000 

E/nap/2 irány forgalommal). A Fő utca két for-

galmi sávjából az egyik autóbusz sáv. A Bem rak-

part esetében a két forgalmi sáv mellett szélső 

fekvésű villamospálya található (az 1970-ben 

elbontott pálya 2015 évben épült meg újra). 

A Margit híd (55.000 E/nap/2 irány forgalommal) 

a pesti Nagykörút – Budai körút jelentette II. 

rendű főútvonal része. Az 1876 évben épített 

dunai átkelő 2x2 forgalmi sávval és középfekvésű 

villamos pályával rendelkezik.  

 

Margit híd 

A főváros budai oldala közúthálózatának kialaku-

lását jelentős mértékben befolyásolták a dom-

borzati adottságok, egyrészt a Duna-partot köve-

tő észak-déli közúthálózati elemek számára ren-

delkezésre álló hely a folyóig nyúló hegyeknél 

csak korlátozottan állt rendelkezésre, másrészt a 

hegyvidékről levezető fontosabb utakat megha-

tározták az erre alkalmas völgyek. A II. kerület 

esetében ilyen természetes útvonalat jelent a 

kerület északi határán a Szemlőhegy, Zöldmál, 

Csatárka kerületrészek kapcsolatát biztosító 

Szépvölgyi út (25.000 E/nap/2 irány forgalom 

terheli a 2x1 sávos keresztmetszetet). A kerület 

déli határán a Rózsadomb és a Várhegy között 

átvezető Csalogány utca (11.000 E/nap/2 irány 

forgalommal) rendelkezik hasonló természeti 

meghatározottsággal. Az útvonal vizsgált terület-

re eső szakasza nagyvonalúan, 2x2 sávos ke-

resztmetszettel épült ki, azonban a szélső sávok 

a terület telken belüli parkoló hiánya miatt vára-

kozósávokként funkcionálnak. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A kerület Duna-parti területeinek közlekedését 

meghatározó útvonalak fontosabb csomópontjai 

a többsávos keresztmetszet és a nagy forgalom 

következtében jelzőlámpás forgalomirányítással 

rendelkeznek. Az egyetlen különszintű csomó‐

pont a Margit híd hídfőjénél a három, részlete-

sen bemutatott, fontos közúti elem egymással 

alkotott keresztezése.  

Az alsó rakpart jelentette infrastruktúra építés-

jogi helyzete azonban nem tekinthető maradék-

talanul rendezettnek. A Margit hídnál mintegy 

500 m hosszon az útpálya egy része árvízvédelmi 

mű besorolású területen, a III. kerületi közigaz-

gatási határnál az egyik forgalmi sáv a Duna tel-

kén, tehát nem közlekedési célú közterületen 

helyezkedik el.  

A vizsgált terület közúthálózatának forgalmi 

rendjét a Környezeti vizsgálat helyszínrajz szem-

lélteti, meghatározó jelentőségű közutjainak 

kialakítását mintakeresztszelvények mutatják be 

a Közlekedési vizsgálatok fejezet végén. 

A vizsgált terület (és annak környezete) nagyvá‐

rosias, zártsorú beépítéssel rendelkezik, ami 

jelentős szintterületű beépítést eredményez, 

számos forgalomvonzó létesítménnyel: 

 irodaházak (Bécsi Center, Óbuda Gate,…) 

 sport-létesítmények (Császár-Komjádi 

uszoda, Veli bej törökfürdő, Szent Lukács 

gyógyfürdő, Király fürdő), 

 egészségügyi létesítmények (Budai 

Irgalmasrendi Kórház, Országos Reuma-

tológiai és Fizikoterápiás Intézet), 

 szállodák (Császár hotel, Novotel Buda-

pest Danube), 

 igazgatás (Budapesti Katonai Ügyészség, 

Külgazdasági és Külügyminisztérium). 

1.3.2 PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI  KÖZLE-

KEDÉS  

A vizsgált területet érintő, vagy azon áthaladó 

közösségi közlekedési járatok hétköznap reggeli 

időszakban biztosított legkisebb követési ideje, 

és legnagyobb kapacitása az alábbi táblázatban 

kerül bemutatásra: 

járat követési idő 

reggel 

irányonkénti 

kapacitás 

9-es autóbusz 7,5 perc 960 utas/óra 

11-es autóbusz 2,5 perc 1.800 utas/óra 

26-os autóbusz 1 15 perc 480 utas/óra 

39-es autóbusz 20 perc 0 utas/óra) 

91-es autóbusz 15 perc 300 utas/óra 

109-es autóbusz 8,5 perc 840 utas/óra 

111-es autóbusz 10 p. csak 

csúcsidőben 

840 utas/óra 

191-es autóbusz 15 perc 300 utas/óra 

226-os autóbusz 1 télen nem 

közlekedik 

-- 

291-es autóbusz 20 perc 225 utas/óra 

H5 HÉV 4 perc 16.600 utas/óra 

4-es villamos 4 perc 5.295 utas/óra 

6-os villamos 4 perc 5.295 utas/óra 

17-es villamos 7,5 perc 1.600 utas/óra 

19-es villamos 7,5 perc 1.600 utas/óra 

41-es villamos 15 perc 800 utas/óra 

1: feltárja a sziget teljes területét. 

1.3.2.1 KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

A vizsgált terület autóbusz-közlekedése szem-

pontjából meghatározó jelentőségűek az egy-

mástól távol fekvő városrészek közötti közvetlen 

kapcsolatot nyújtó 9 és 109 járatok.  

A 9-es járat (lényegében a 6-os busz utódjaként) 

Óbuda – Kőbánya kapcsolatot, a 109-es járat 

Óbuda – Buda kapcsolatot biztosít. 

A Rózsadomb térségét – ráhordó jelleggel – az 

M3 metróvonal Nyugati pályaudvar megállójával 

a Margit hídon áthaladó 91, 191, 291 autóbu‐

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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szok, az M2 metróvonal Batthyány téri megálló‐

jával 11, 39, 111 jelű autóbuszok kötik össze. 

A vizsgált területet csak érintik a Margit hídnál a 

Margitszigetet az M3 metróvonallal összekötő 

26, 226 autóbuszjáratok.  

1.3.2.2 KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI 

KÖZLEKEDÉS  

A II. kerületi Duna-parton helyezkedik el a négy 

Budapesti HÉV vonal közül a legforgalmasabb, a 

Batthyány tér – Békásmegyer – Szentendre kö‐

zött közlekedő. Megállók a vizsgált terület északi 

határán a Szépvölgyi útnál és a Margit hídnál 

üzemelnek. 

A Margit hídi megállónál a nagykörúti villamos- 

közlekedés jelentősége miatt „utas lépcső” je-

lentkezik. A megállótól északra a vonal terhelése 

54.000 utas/nap/2 irány, míg attól délre csupán 

36.000 utas/nap/2 irány. 

A Margit hídon közlekedik a nagykörúti 4-6-os 

villamos, mely Európa legforgalmasabb járata. 

 

Európa legforgalmasabb villamos vonala 

2016 évben készült el a Budai fonódó villamos, 

amely a Bécsi úti vonalat összekapcsolja egyrészt 

a Margit körútival (Széll Kálmán tér), másrészt a 

Duna-partival. Az új vágánykapcsolatok és a Bat‐

thyány tér – Margit híd között újraépített vá‐

gányhálózat következtében Észak-Buda, Közép-

Buda és Dél-Buda a villamos közlekedése össze‐

kötésre került. A villamos-közlekedés fejlesztése 

automatikusan a Duna-parti autóbusz közleke‐

dés (az egykori 86-os járat) visszafejlesztését is 

eredményezte a Bogdáni út – Batthyány tér sza‐

kaszra. 

 

Budai fonódó villamos tervei 

Budapest közösségi közlekedésének település-

szerkezetet meghatározó jelentőségű eleme lesz 

távlatban a vizsgált területet az északi határánál, 

a Kolosy térnél érintő Észak-déli regionális gyors-

vasút (5-ös metró). A hatályos TSZT szerinti fej-

lesztés lényege a Szentendrei, a Csepeli és a Rác-

kevei HÉV-vonalak összekötése a pesti belváros 

alatt.  

1.3.3 HAJÓZÁS  

A Duna II. kerületi partvonalán a Margit hídtól 

északra nem található úszómű, a híd vonalától 

délre is csupán egy helyszín biztosítja a kikötést a 

II/4-7 raszterben. Az üzemi célokat szolgáló kikö‐

tő a 260 m-es hosszával elfoglalja a Vitéz utca – 

Kacsa utca közötti teljes partszakaszt.   

  

Üzemi kikötő a Margit hídtól délre 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Margit híd pillérei melletti partszakaszok a 

településszerkezeti terv 6. Védelmi, korlátozási 

területek tervlapja szerint ún. hajóbiztonsági 

szempontból tiltott területek, ahol kikötő nem 

létesíthető. 

A Duna budapesti szakaszán közlekedő menet-

rendszerinti D11, D12, D13 hajójáratok nem 

rendelkeznek kikötővel a II. kerületi partszaka-

szon.  

A parthasználatot – amely a kikötő létesítéshez a 

víz oldali megfelelőség mellett szintén szükséges 

– a 3/2013 (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. 

A parthasználat díja differenciáltan, a partsza-

kasz területi elhelyezkedése (földrajzi együttha-

tó: 1,0-6,0) és a kikötő funkciója (kikötői együtt-

ható: 0,2 – 8,0) figyelembe vételével került meg-

határozásra.  

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületek használatáról szóló rendelet húsz 

kikötő típust nevesít, melyek közül a Szépvölgyi 

út – Zsigmond tér közötti partszakasz esetében 

nyolc féle létesítése megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  

 vízitaxi kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 csónak kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 múzeumhajó, 

 sportlétesítmény. 

A Zsigmond tér – Csalogány utca közötti partsza-

kasz esetében szintén nyolc féle létesítése meg-

engedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  

 vízitaxi kikötő, 

 kabinos turistahajó kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 motoros kishajó kikötő, 

 rendezvényhajó kikötő, 

 tároló és karbantartó kikötő, 

 múzeumhajó. 

 

 

1.3.4 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS 

KÖZLEKEDÉS  

1.3.4.1 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS  

A Duna nyugati partján lévő kerékpáros infra‐

struktúra része az EuroVelo6 nemzetközi kerék-

párútnak, ugyanakkor az országos kerékpár úthá‐

lózat 1 Felső-Dunamente kerékpárút eleme 

(azon belül az 1. A Visegrád-Budapest szakasz). 

 

Kerékpárút a Zsigmond tértől délre 

A Duna-part Margit hídtól északra eső szakaszán 

a kerékpárút a HÉV vonal és az alsó rakpart ré‐

szét képező Slachta Margit rakpart között épült 

meg. A HÉV elválasztó hatása miatt a kerékpárút 

és a vizsgált terület közúthálózata között csak a 

Szépvölgyi útnál és a Margit hídnál létezik kap-

csolat. 

A kerékpáros infrastruktúra a Margit hídtól délre 

eső szakaszon a felső rakpart részét képező Bem 

rakparton kétirányú kerékpárútként épült meg. 

A Margit hídnál és a Kacsa utcánál kapcsolódik a 

Duna-parti elem a más kerékpáros hálózati ele-

mekhez.  

A Bem tértől délre, a Fő utcában egyoldali irány-

helyes kerékpársáv került kijelölésre a busz sáv 

közösségi közlekedés átszervezésének részeként 

történt megszüntetésekor.  

A Margit hídon – annak felújításakor – az északi 

oldali járda meg lett osztva a gyalogosok és a 

kerékpárosok között. A két útpályán pedig ke-

rékpáros nyomok kerültek kijelölésre. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2014 évben kezdte meg az üzemszerű működé‐

sét a MOL BuBi közösségi kerékpáros rendszer, 

amely a főváros közösségi közlekedésének része. 

A 96 budapesti gyűjtő állomás közül 3 található a 

vizsgált területen 

 Császár-Komjádi uszoda (Budán a leg-

északabbra lévő állomás), 

 Margit híd-Buda, 

 Bem József tér.  

1.3.4.2 GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A Duna-parton a Bem tér és a Csalogány utca 

közötti szakaszon – mintegy 440 m hosszon – az 

alsó rakpart lépcsős partfallal éri el a Dunát. A 

lépcsős szakasz mintegy harmada kikötőként 

üzemel, nem közelíthető meg az útpályát határo-

ló szalagkorlát miatt.  

 

Lépcsős partszakasz a Bem tértől délre 

Az alsó rakpart esetében a Margit hídtól északra 

a gyalogos infrastruktúrát egy kerékpárúttal 

közös gyalogos út jelenti. A hídtól délre a támfal 

mellett található egy gyalogos járda, amely lé‐

nyegében parkolóként funkcionál, ezért érdemi 

gyalogos forgalom nem is terheli.  

A felső rakparton – a Margit hídtól délre eső 

szakaszán – a folyó oldali gyalogos járda fontos 

szerepet tölt be a turizmushoz kötődő gyalogos 

forgalomban. 

A két rakpart között gyalogos közlekedési lehe-

tőség csak Margit hídnál létezik. 

A vizsgált területen lévő Germanus Gyula park – 

kis területe miatt – érdemi látogatóforgalmat 

nem vonz. 

A beépítést tömbökre tagoló közterületek közé 

önálló gyalogos út is tartozik – Zsigmond köz – 

csökkentve a gyaloglási távolságokat. 

 

Zsigmond köz 

Gyalogos forgalmat szolgáló különszintű kapcso-

lat csak a Margit híd budai hídfőjében került 

kialakításra, amely elsősorban a HÉV és a nagy-

körúti villamos megállóinak elérését biztosítja. 

1.3.5 PARKOLÁS  

1.3.5.1 TELKEN BELÜLI PARKOLÁS 

Parkolás szempontjából a II. Kerületi Önkor-

mányzat közigazgatási területén a parkolás helyi 

rendjének megállapításáról szóló 38/2012 (XII. 

14.) rendelet van érvényben. 

A rendelet a II. kerület közigazgatási területét 

három zónára tagolja. A Duna-part – a BVKSZ-

ben meghatározott lehatárolás szerinti – belső 

zóna, ahol 50%-os kedvezmény biztosított az 

OTÉK normatívák alapján számított értékekhez 

képest. 

A vizsgált terület nagyvárosias, zártsorú beépíté‐

se telken belüli parkolási lehetőségei jelentős 

mértékben elmaradnak a rendeltetésszerű hasz-

nálathoz szükséges mennyiségtől, emiatt a köz-

területi parkolók fontos szerepet töltenek be. A 

közterületi parkolók jellemzően telítettek. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Parkoló autókkal telített mellékutca 

1.3.5.2 FIZETŐ PARKOLÁS 

A vizsgált terület a Slachta Margit rakpart –

Angelo Rotta rakpart kivételével a Budapest fő‐

város közigazgatási területén a járművel várako-

zás rendjének egységes kialakításáról, a várako-

zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolá‐

sának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) 

rendelet szerint ún. várakozási övezetbe tartozik. 

Itt a közterületi parkolók használata időben kor-

látozott és térítésköteles. A Margit hídtól északra 

5-ös díjtételi övezet, az átkelőtől délre pedig 2-es 

díjtételi övezet található. 

http://www.bkk.hu/parkolas/kozteruleti-

parkoloink/varakozasi-hozzajarulasok/ 

A korlátozott várakozási övezeten belül lévő 

több mint 1.200 parkoló meghatározó területe 

az Árpád fejedelem útja nyugati oldalán (Zsig-

mond köz – Harcsa utca közötti szakasz) lévő 

szerviz út közel 220 parkolója.  

Az alsó rakparton lévő mintegy 170 várakozóhe-

lyet – mivel használata ingyenes és időben sem 

korlátozott – jelenleg P+R parkolóként használ-

ják.  

 

Slachta Margit rakpart a Margit hídtól északra 

1.3.5.3 P+R PARKOLÁS  

A II. kerületi partszakasz Budapest belső 

zónájában lévő terület. Ennek megfelelően a 

fővárosi közlekedési rendszer részét képező 

kijelölt P+R parkoló nem található. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna-partot alkotó, meghatározó jelentőségű közutak mintakeresztszelvényei, valamint a közútháló‐

zat és a közösségi közlekedés hálózata:  

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – II. ÜTEM II. KERÜLET 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 25 
 

 

 
 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

26 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

 
 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – II. ÜTEM II. KERÜLET 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 27 
 

 
 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

28 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 29 
 

1.4 A TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁ-

GOK ÉS A ZÖLDFELÜLETI REND-

SZER VIZSGÁLATA  

1.4.1 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A tervezési terület, illetve a csatlakozó vizsgált 

terület természeti adottságainak részletes leírása 

az I. kötet 1.7.1. Természeti adottságok fejezeté‐

ben olvasható. E helyen csak néhány konkrétabb 

jellemzőt sorolunk fel. 

A vizsgált területen, illetve közvetlen szomszéd-

ságában jelentős hidrogeológiai kincs rejtezik 

hőforrások, barlangok formájában (a vizsgált 

terület északi részének megnevezése – Felhévíz 

– innen eredeztethető). 

A tervezési terület potenciális vegetációinak 

helyén árvédelmi mű és észak-déli irányú városi 

közlekedési vonalak húzódnak, így a tervezési 

terület északi végén létesített extenzív parksá‐

von kívül sem honos, sem ruderális társulás nem 

vegetál. 

Beljebb, a vizsgált terület nyugati sávjában (első‐

sorban az egykori elöntéses területeken) parkok 

létesültek, növényzetük jelentős. 

1.4.2 TÁJTÖRTÉNET  

A tervezési terület, illetve a csatlakozó vizsgált 

terület tájtörténeti leírása az I. kötet 1.7.2.1. 

Tájtörténet fejezetében olvasható. Ennek rövid 

summájaként elmondható, hogy a tervezési te-

rület és a vizsgált II. kerületi partvonal viszonylag 

keveset változott, bár az országos szintű vízren-

dezésekig árterület volt. A vízrendezések során a 

part elsősorban magassági értelemben módo-

sult. 

1.4.3 TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE  

A tervezési terület és a vizsgált terület keleti 

sávja gyakorlatilag közlekedési folyosóként üze-

mel. Közút, helyi érdekű vasút és árvízvédelmi 

mű található a parti sávban a vizsgált terület 

északi részén. 

A vízpart megközelíthetősége – gyalogos szem-

pontból – erősen korlátozott. 

Part menti sétány a Margit hídtól délre került 

kialakításra a felső rakparton. A vízpart elérése 

itt is korlátozott, annak ellenére, hogy kikötők is 

üzemelnek itt. 

1.4.4 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TER-

MÉSZETI ÉRTÉKEK  

Védett és egyéb értékes természeti területek 

jellemzése (flóra, fauna, geológiai) 

Országos szintű védelmet élveznek az ex lege 

védett barlangok, ilyen a Molnár János barlang, 

mely a vizsgált terület határán van. 

Szintén országos szinten védettek az ex lege 

védett források, ilyenek a felhévizi hőforrások: 

pl. Malom-tó forrása, Lukács fürdő, Császár-

Komjádi uszoda forráscsoportjai. 

Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó 

övezete biztosítja a kapcsolatot a 

természetközeli területek között. Az országos 

ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetébe 

tartozik a Duna medre és partja. 

Egyéb értékes (védelemre érdemes) természeti 

területek 

A vizsgált területen egyéb védelemre érdemes 

természeti érték nem található. 

Táji, tájképi értékek (egyedi tájértékek) 

Tájképi-városképi értéket képvisel a Duna-parti 

sziluett, épített örökségünk integráns része. 

A Duna-part világörökségi terület. 

A II. kerületi Duna-part szakaszon egyedi tájérték 

nem található. 

1.4.5 A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

ELEMEI 

A tervezési területen, a Szépvölgyi út és a Zsig-

mond tér közötti szakaszon (vízműterületnek 

védelmet nyújtva) fásított, extenzív parksáv léte-

sült. Növényállománya – a szakasz végén – az 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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„Árpád fejedelem útja” megnevezéssel olvasha-

tó. 

 

A vizsgált területen alábbi fajokból álló növényál-

lományok találhatóak: 

Zöldterületek növényállománya: 

Bem József tér 

fekete fenyő  Pinus nigra 

magas kőris  Fraxinus excelsior 

szívlevelű hárs  Tilia cordata 

vadgesztenye  Aesculus hippocastanum 

 

Gyóni Géza tér 

bugás csörgőfa  Koelreuteria paniculata 

díszalma   Malus sp. 

díszcseresznye Cerasus fruticosa 

 ’globosa’ 

gömb juhar  Acer platanoides 

   ’globosum’ 

júdásfül   Cercis siliquastrum 

kínai nyár  Populus simonii 

korai juhar  Acer platanoides 

nyugati ostorfa  Celtis occidentalis 

szivarfa   Catalpa bignonioides 

szívlevelű hárs  Tilia cordata 

 

Zsigmond tér 

fehér nyár  Populus alba 

hegyi juhar  Acer pseudoplatanus 

platán   Platanus x hybrida 

szívlevelű hárs  Tilia cordata 

vadgesztenye  Aesculus hippocastanum 

 

Közterületi fasorok állománya: 

Bem rakpart 

japánakác  Sophora japonica 

korai juhar  Acer platanoides 

magas kőris  Fraxinus excelsior 

ezüst hárs  Tilia tomentosa 

 

Árpád fejedelem útja 

bugás csörgőfa  Koelreuteria paniculata 

fehér nyár  Populus alba 

gömb juhar  Acer platanoides  

’globosum’ 

nyugati ostorfa  Celtis occidentalis 

platán   Platanus x hispanica 

szivarfa   Catalpa bignonioides 

ezüst hárs  Tilia tomentosa 

 

friss telepítés: juharok 

 

Jelentős zöldfelületű telekterületek: 

A Szent Lukács Gyógyfürdő (és ORFI) kertje, 

melyben „évszázados” platánok (Platanus 

acerifolia) élnek a közelmúltban felújított kert-

ben. 

1.4.6 ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉS 

ZÖLDFELÜLETI INTENZ ITÁS 

 

Rekreációs zöldfelületekkel való ellátottság 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Meghatározó zöldfelületi elemek a vizsgált területen: 

 Közhasználatú területek 

Gyóni Géza tér 

Germanus Gyula park, Elvis Presley park, 

Zsigmond tér 

Bem rakparti sétány 

 Korlátozottan közhasználatúak  

Lukács Fürdő kertje 

 Közhasználat elől elzárt területek 

Hild udvar 

 Kondicionáló területek 

rakparti sáv (HÉV vonala mellett) 

 

Zöldfelületi intenzitás vizsgálata 

A zöldfelületi intenzitás a másik meghatározó 

indikátora a zöldfelületi ellátottságnak, és ezáltal 

a települések élhetőségének. A zöldfelületek 

közvetetten, illetve közvetlenül hatással vannak 

a városklímára, közvetett módon pedig az élővi-

lágra és az emberre is. A Zöldfelület Intenzitás 

érték (ZFI) a zöldfelület intenzitását jellemző %-

érték, mely az adott területre eső zöldfelületek 

arányát (területi kiterjedés és borítottság minő‐

sége is) fejezi ki. Az érték nagysága nem egyezik 

a zöldfelületek tényleges nagyságával (pl. egy 

zárt lomkorona szint alatt lévő szilárd burkolat 

nem érzékelhető a felvételeken). 

A zöldfelületi intenzitás vizsgálata a Budapesti 

Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesz-

tési Tanszék kutatási eredményeinek felhaszná‐

lásával történt, amely a Landsat TM5 műhold 

2010. július 14-én rögzített műholdfelvételének 

felhasználásával készült. Az NDVI vegetációs 

index (a növényzet biológiai aktivitását, vitalitá‐

sát, és jelenlétét kifejező számérték) alkalmazá‐

sával nyert zöldfelület intenzitás értékeket 25 x 

25 méteres raszter-hálóban tartalmazza az adat-

bázis. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 

Duna menti területeken a ZFI érték nagyon ala-

csony a II. kerületi partszakaszon. A vizsgált terü‐

let nyugati fele – a tervezési területen kívül – 

rendelkezik közkertekkel, fasorokkal, melyek ZFI 

értéke magasabb. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5 KÖRNYEZETVÉDELEM - VÁROS-

ÜZEMELTETÉS  

1.5.1 FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ  

A tervezési területen és a vizsgált területen ge-

netikai talajtípusok bolygatatlan formában már 

nem lelhetők fel. A Duna menti elhelyezkedés 

okán eredetileg öntéstalajok alakultak ki a terü‐

leten. Jelen állapotban a magas- és mélyépítési 

tevékenység folytán a terület zöme beépített, 

burkolt. Ily módon a terület talajának levegőzése 

és vízháztartása erősen gátolt. A területet a Du-

na-parti árvédelmi mű megépítéséig a folyó el-

lepte, átáztatta, ez most már nem tapasztalható, 

s a talajvíz sem tud a Dunába folyni. 

A térség földtani felépítését az alábbi ábrákkal 

mutatjuk be. 

Fedetlen földtani térkép  

 

forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia 

- foraminiferás agyagmárga, „Kiscelli” agyag 

- mészkő, mészmárga, foraminiferás agyag-

márga 

- halmaradványos homokos agyag”Tardi” ré‐

tegek, foraminiferás agyag 

Felszíni földtani térkép 

 

forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia 

 

- homok, kőzetlisztes homok 

 

A területen jelentős (beavatkozást igénylő) talaj-

szennyezés nem ismert. 

 

1.5.2 FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI 

VIZEK 

A területen meghatározóan fontos a Duna víz-

minőségének védelme. Mivel a tervezési terület 

csatornázott, így kommunális és technológiai 

eredetű szennyvíz közvetlenül a Dunába nem 

kerül. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából a 

27/2004. KvVM rendelet szerint a terület „foko-

zottan érzékeny”, illetve a felszín alatti vízminő‐

ség védelmi „kiemelten érzékeny” területek közé 

sorolt. 

A 219/2004. Korm. rendelet szerint a terület 

„fokozottan érzékeny” és a terület „felszíni 

karszt”. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A terület érinti a „Magyarország felülvizsgált, 

2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve”-ben kije-

lölt felszíni víztestet, így az itt tervezett beavat-

kozásoknak összhangban kell lenniük a víztestre 

vonatkozó intézkedési tervekkel. 

Felszín alatti első vízadó rétegek elhelyezkedé-

se, talajvíz mélysége  

 

 

forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia 

1.5.3 LEVEGŐMINŐSÉG  

A vizsgált terület a 4/2002. KvVM rendelet sze-

rint a „Budapest és környéke légszennyezési 

agglomeráció”-ba tartozik. 

A vizsgált területen mérőállomás nem üzemel. A 

legközelebbi a Széna téri állomás. A mérőállomás 

adatait csak tájékoztató jelleggel közöljük. 

A Széna téri mérőállomás adataihoz képest a 

vizsgált területen alacsonyabb értékek tapasz-

talhatók, mivel a Duna völgye – mint légcsatorna 

– folyamatosan frissíti a terület levegőjét. A ha-

tályos határértékeket a légszennyezés nem éri 

el. 

 

CO – hé: 10.000 g/m3 órás 

 

 

NO2 – hé: 100 g/m3 órás 

 

 

SO2 – hé: 250 g/m3 órás 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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O3 – hé: 120 g/m3 órás 

 

 

PM10 – hé: 50 g/m3 24 órás 

 

 

benzol – hé: 10 g/m3 24 órás 

forras:levegominoseg.hu/automata-merohalozat 

A határértékeket a 4/2011. VM rendelet rögzíti. 

A Zsigmond téri szennyvíz-átemelő jelentős 

szaghatással terheli közvetlen környezetét. 

Városklimatológia 

A vizsgált területsáv a TSZT 2015-ben felsorolt 

fővárosi klímatípusok közül a „vízfelszín-közeli, 

Duna menti” és a „mesterséges alapú, vegyes 

beépítésű, átmeneti városi” klímatípus határvi-

dékén terül el. 

1.5.4 ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS  

A tervezési területen az alsó rakparti út forgalmi 

terhelése jelentkezik. 

A vizsgált terület egyik legmeghatározóbb kör-

nyezeti konfliktusa az Árpád fejedelem útja for-

galmának zajterhelése. A 2007-es stratégiai zaj-

térkép alapján az Árpád fejedelem útja küszöb-

érték feletti sávba eső zajterheléssel érintett, az 

egész napi terhelés (Lden) 75-80 dB közötti.  

 

Közúti forgalom zajterhelése – nappal (06-22 h) 

 

Közúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22-06 h) 

 

Vasúti forgalom zajterhelése – nappal (06-22 h) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Vasúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22-06 h) 

 

forrás: Budapest stratégiai zajtérképe 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–

EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján a 

vegyes és gazdasági területek esetében a gyors-

forgalmi utaktól és elsőrendű főutaktól származó 

közlekedési zaj terhelési határértéke nappal 65 

dB éjjel 55 dB. 

A vasúti forgalom, a HÉV révén jelentkezik a 

területen, de terhelése nem éri el a határértéke-

ket. 

Liszt Ferenc Repülőtér zajterhelése – L den 

A repülőtér zajterhelése a vizsgált területet csak 

kis mértékben érinti, a határértékeket nem éri 

el. 

1.5.5 VÁROSÜZEMELTETÉS – HULLA-

DÉKKEZELÉS  

A vizsgált területen keletkezett hulladékok gyűj-

tése és kezelése megoldott. 

A legjelentősebb hulladékkezelési/köztisztasági 

probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból 

fakad: a területen gyakori az illegális hulladék-

elhelyezés, amelynek felszámolása a felelős hiá‐

nyában az érintett önkormányzatokat terheli. Az 

elhagyott hulladékok különösen az közhasznála-

tú zöldterületeken jelennek meg. 

1.6 KATASZTRÓFAVÉDELEM  

A terület katasztrófavédelmi vizsgálatát a földtani 

viszonyok, a tevékenységből fakadó korlátozások és 

az árvízvédelem tekintetében végeztük. 

1.6.1 FÖLDTANI KORLÁTOZÁSOK  

A vizsgált területet felszínmozgás-veszély, illetve nyílt 

karszt jelenléte nem érinti. 

A területet alábányászottság nem érinti, jellemzően 

sík terület, kedvezőtlen morfológiai adottsággal nem 

bír. 

A vizsgált terület a Duna parti árvízvédelmi mű kiépí‐

téséig árterület volt, s rendszeresen elöntötte a folyó. 

Ily módon a területen friss, kevéssé megülepedett, 

tehát kisebb teherbírású rétegek jellemzőek. 

 

Földtani korlátozás, építés alkalmasság 

 

(forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 

 

 

 

 

 

Az építési alkalmassági térkép alapján a vizsgált terü‐

let beépíthetősége korlátozott az egykori elöntések 

szerves hordalékai és a ma is magas talajvíz miatt. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.6.2 TEVÉKENYSÉGBŐL FAKADÓ KOR-

LÁTOZÁSOK  

A vizsgált terület veszélyes üzemmel, illetve annak 

veszélyességi zónájával nem érintett. 

1.6.3 ÁRVÍZVÉDELEM  

A magassághiányos töltésszakaszokat a mértékadó‐

nak tekintett árvízszint (MÁSZ) 1,3 m-rel növelt szint-

jéhez képest értelmezzük. A városi védművek kiépí‐

tettsége a magassági biztonság tekintetében jelenleg 

korántsem teljes körű. A MÁSZ szintjétől való elmara-

dás azt jelenti, hogy a 891 cm-es Vigadó téri vízállás 

esetén a folyó vízállása a védmű koronaszintjével 

azonos magasságban lenne, nagyobb vízállás, hullám-

zás hatására helyi védekezés nélkül pedig elöntést 

eredményezne. 

 

A Duna nagyvízi mederszakaszának zonációja 

Az érintett védelmi-szakasz a Buda-Közép árvízvédel-

mi szakaszhoz része, a kerületben a töltés hossza 

2 222 (10+205 – 12+427 tkm, szelvényezés szerint 

9+865 – 12+087 tkm) méter. A töltés magassága se-

hol nem emelkedik a szükséges MÁSZ+1,3 m szint 

fölé. 

 

 

A védelmi-szakasz teljes egésze része a MÁSZ+1,3 m 

szint alatt van 110-132 cm-rel, jellemzően 85 cm-rel. 

Itt árvíz esetén a töltés magassághiányát megszünte-

tendő, ideiglenes védekezésre van szükség. 

Különös figyelmet érdemel a töltés 20 m-es szakasza 

(11+190 – 11+210 tkm, szelvényezés szerint 10+850 – 

10+870 tkm), amely még a MÁSZ szintet sem éri el. 
 

1.7 KÖZMŰVESÍTÉS  

1.7.1 VÍZIKÖZMŰVEK  

1.7.1.1 VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁ-

TÁS (IVÓVÍZ-, TŰZOLTÓVÍZ-, 

ÖNTŐVÍZ-, TERMÁLVÍZ ELLÁTÁS) 

IVÓVÍZ ELLÁTÁS 

Budapest területén, így a vizsgált területen is az ivóvíz 

és az oltóvíz biztosítását, valamint a hálózat karban-

tartását a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. A vizsgált 

terület vízellátása, mely teljes körű, az északi vízbázi-

sok (Szentendrei-sziget, Káposztásmegyeri Duna-

part), valamint a Margitsziget felől történik, ahonnan 

a kitermelt, majd a Budaújlaki gépházak által továbbí‐

tott ivóvíz nagy átmérőjű főnyomó-vezetékeken jut el 

a tározó, és ellennyomó medencék felé, valamint a 

felhasználók ellátását biztosító gerinc-, és elosztóhá‐

lózathoz.  

A vizsgált terület északi részén található a Budaújlaki 

vízműtelep. A telepet 1881-ben helyezték üzembe, és 

ma a legrégebbi működő fővárosi gépház. A 

Budaújlaki vízbázist 3 db aknakút, 3 db csáposkút és 

egy galéria (vízszintes perforált gyűjtőcső kavicságy-

ban) alkotja, víztermelő kapacitása 25 000 m3/nap, 

szerepét tekintve pedig csúcsüzemű vízbázis, azaz 

időszakosan, csúcsüzemben (pl. nyáron), illetve szél-

sőséges (aszály) üzemi állapotokban üzemel. A gép-

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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ház feladata a Duna-parti és margitszigeti kutak egy 

része által kitermelt vizek kiemelése, valamint a Bé‐

kásmegyer és Krisztinaváros közötti területek vízellá‐

tásnak biztosítása (1. számú, Budai alap nyomászóna). 

Az 5. számú, Csatárka nyomászóna, valamint a 7. 

számú, Felsőjózsefhegyi zóna ellátását szintén a 

Budaújlaki vízműtelep egy-egy gépháza biztosítja. A 

vízszolgáltatásban betöltött szerepén kívül a gépház 

(III. Árpádfejedelem útja 50/A) épülete ipari műem-

lék. 

 

Budaújlaki vízműtelep (forrás: maps.google.com) 

A vízbázis kijelölt belső és külső védőterületein, vala-

mint a hidrogeológiai „A” és „B” védőzónáiban meg-

engedett tevékenységeket a 123/1997 (VII.18.) sz. 

Korm. rendelet 5. sz. melléklete szabályozza. A vízbá‐

zis védelmét szolgáló védőövezetek, melyek túlnyúl-

nak a vizsgált területen, jelentős fejlesztési korláto-

zást jelentenek. A belső védőterületen csak a vízkivé‐

tel, és annak üzemeltetését szolgáló létesítmények 

helyezhetők el. A külső védőterületen már néhány 

hasznosítás engedélyezhető, de szigorúan a szenny-

vízelvezetés biztosításával. A hidrogeológiai „A” védő‐

területen belül szélesebb körű hasznosítás engedé‐

lyezhető, azonban ugyan olyan feltételekkel, mint a 

külső védőterület esetében. 

A vizsgált terület vízellátását az 1. sz. Budai alap nyo-

mászóna biztosítja, aminek ellennyomó medencéi a 

régi, 1882-ben, és az új, 1943-ban üzembe helyezett 

Krisztina medence. A régi medence térfogata 4 500, 

míg az újé 19 160 m3. Mindkettő fenékszintje 145,9 m 

Bf. A Krisztina medence és gépházból történik a Lipóti 

(9. sz.), a Dianai (16. sz.), a Vári (8. sz.) és a Sashegyi 

(17. sz.) nyomászónák ellátása. 

A Csatárka nyomászóna (5. sz.) ellennyomó medencéi 

a Csatárkai 1 200 m3-es, és a Ruthén utcai 3 000 m3-es 

medencék. A fenékszintjeik rendre 282,3 m Bf és 

280,0 m Bf.  

A Felsőjózsefhegyi nyomászóna (7. sz.) ellennyomó 

medencéi a régi, 1882-ben üzembe helyezett 480 m3-

es és az új, 1957-ben üzembe helyezett 660 m3-es 

Felsőjózsefhegyi medencék. 

A vizsgált területen több, nagy átmérőjű vezeték 

halad: 

 DN 1200 sentab (sb) – gömbgrafitos öntött-

vas (göv) – acél (a) főnyomóvezeték a 

Slachta Margit rakpart – Angelo Rotta rak-

part vonalában szeli át a kerületet. 

 DN 800 öntöttvas (öv) vezeték halad az Ár-

pád fejedelem útja – Bem rakpart alatt az 

Üstökös utcáig. 

 DN 600 göv vezeték halad a Bécsi út irányá‐

ból a Zsigmond téren át az Árpád fejedelem 

útján az Üstökös utcáig. A vezeték Üstökös 

utca – Gónyi Géza tér közötti szakasza új 

nyomvonalon átépült. A Margit hídig DN 800 

göv mérettel, a Bem rakparton egy szakasz 

pedig DN 600 göv vezetékkel létesült az át-

építés során. Az új vezeték a Gyóni Géza tér-

től délre két DN 500 a vezetékkel csatlakozik 

a DN 800 öv vezetékre, ami a Bem József ut-

cában DN 600 göv mérettel halad tovább. 

 DN 800 göv az Üstökös utcában. 

 DN 1000 sb főnyomóvezeték a Csalogány ut-

cában. 

A hálózat vezetékeinek anyagát tekintve a főnyomó‐

csövek főként sb, öv és göv anyagúak, míg az elosztó‐

hálózaté KPE, öv, göv, és néhány szakaszon eternit 

(ac). 

A vizsgált területen csupán 4 ivókút található: 

 Slachta Margit rakpart és Szépvölgyi út ke-

resztezésétől délre lévő zöld területen, 

 Zsigmond téri játszótéren, 

 Elvis Presley parkban, 

 Bem József téren. 

TŰZOLTÓVÍZ ELLÁTÁS 

Az oltóvízigényeket az ivóvízhálózatról biztosítják 17 

db földalatti és 27 db földfeletti tűzcsap segítségével. 

A tűzcsapok 100 m-es ellátási körzeteit megvizsgálva 

kijelenthető, hogy az Elvis Presley park északi részét 

kivéve a vizsgált terület teljesen lefedett. 

TERMÁLVÍZ ELLÁTÁS 

A vizsgált területen található a Szt. Lukács Gyógyfürdő 

és Uszoda. A gyógyvize a Molnár János barlangból 

származó, nátriumot is tartalmazó kálcium-
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magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos 

hévíz, melynek fluoridion-tartalma is jelentős. 

A gyógyfürdő területén 7 db termálkút, illetve forrás 

található, melyek a következők: 

 Antal kút (minősített ásványvíz, kataszteri 

száma: B-8): 1955-ben létesítették, talpmély-

sége 41,6 m, vízhozama 350 l/perc, hőmér-

séklete 50 °C. 2013-as és 2014-es évben nem 

történt vízkitermelés a kútból. 

 Római forrás (minősített ásványvíz): 1967-

ben létesítették, talpmélysége 4,0 m, vízho-

zama 1 600 l/perc, hőmérséklete 21 °C. 

2014-ben 644 475 m3-t termeltek ki belőle. 

 Boltív forrás: Vízhozama 2 100 l/perc, hő‐

mérséklete 21 °C. 2014-ben 109 820 m3 volt 

a kitermelt vízmennyisége. 

 Török forrás: Talpmélysége 3,5 m, vízhozama 

900 l/perc, hőmérséklete 21 °C. 2014-ben 

6 133 m3 volt a kitermelt vízmennyisége. 

 Lukács IV. kút (minősített gyógyvíz, kataszteri 

száma: B-12): 1965-ben létesítették, talp-

mélysége 135,2 m, vízhozama 1 200 l/perc, 

hőmérséklete 51 °C. 2014-ben 539 010 m3 

volt a kitermelt vízmennyisége. 

 Lukács V. kút (minősített ásványvíz, kataszte-

ri száma: B-60): 1979-ben létesítették, talp-

mélysége 156,0 m, vízhozama 1 000 l/perc, 

hőmérséklete 52 °C. 2014-ben 267 707 m3 

volt a kitermelt vízmennyisége. 

 Lukács VI. kút (kataszteri száma: B-68): 1991-

ben létesítették, talpmélysége 161,0 m, víz-

hozama 1 000 l/perc, hőmérséklete 44 °C. A 

2013-as és 2014-es évben nem történt vízki-

termelés a kútból. 

A Római és Boltív források együttes, engedélyezett, 

kitermelhető vízmennyisége 803 000 m3. A 2014-es 

évben a kitermelt vízmennyiség az engedélyezett 

94%-a volt. 

A török forrás, a Lukács IV., V. és VI. kutak együttesen 

megengedett kitermelhető vízmennyisége 1 576 800 

m3. A 2014-es évben a kitermelt vízmennyiség az 

engedélyezett 52%-a volt. 

  

Szt. Lukács Gyógyfürdő ivócsarnoka és ivókútja (forrás: 

lukacsfurdo.hu) 

A Lukács gyógyfürdő területén található egy ivócsar-

nok, amiben a Római forrás, a Boltív forrás és a Török 

forrás kapott helyet. 

Az ivóvízbázishoz hasonlóan, a termál kutaknak is 

vannak kijelölt belső és külső védőterületei, valamint 

a hidrogeológiai „A” és „B” védőzónái, amikben a 

megengedett tevékenységeket a 123/1997 (VII.18.) 

sz. Korm. rendelet 5. sz. melléklete szabályozza. 

 

 

1.7.1.2 CSATORNÁZÁS  

A vizsgált területen a Fővárosi Csatornázási Művek 

Zrt. (FCSM) üzemeltetésében lévő egyesített rendsze-

rű csatornahálózat gondoskodik a szenny- és csapa-

dékvizek összegyűjtéséről, és elszállításáról. A terüle-

ten a csatornahálózat teljes körűen kiépített. 

A vizsgált terület Zsigmond köztől északra fekvő ré‐

szének szennyvizei Közép-Buda I., a délre fekvő terü‐

letek pedig a Közép- Buda II. vízgyűjtő területhez 

tartoznak. Mindkét vízgyűjtő terület szennyvizeit a 

Budapest Központi Szennyvíztisztító telep (BKSZT) 

fogadja és tisztítja. 

 

Zsigmond téri szivattyútelep (forrás: maps.google.com) 

A Közép-Buda I. vízgyűjtő terület szennyvizeit a vizs-

gált területen található a Zsigmond téri szivattyútelep 

fogadja, és továbbítja a Kelenföldi szivattyútelepre a 
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2009-ben megépült budai Duna-parti főgyűjtőn ke-

resztül. A szivattyútelepre északról, a Bécsi útról egy 

150/225 cm-es beton anyagú tojásszelvényű, a Lajos 

utcából pedig egy 210/210 cm-es beton folyókás 

körszelvényű egyesített rendszerű csatorna csatlako-

zik, míg délről, a Frankel Leo útról egy ø 60 cm átmé‐

rőjű PE (polietilén) anyagú csatorna köt rá. 

A budai Duna-parti főgyűjtő a Zsigmond tér és Zsig-

mond köz között az alsó rakparton halad ø 120 cm-es 

átmérővel, majd az Elvis Presley téren át a Lipthay 

utca vonalán ø 140 cm-es mérettel halad tovább déli 

irányba. A Bem József teret elhagyva a Kacsa utcáig ø 

180 cm, majd a Csalogány utcáig ø 200 cm, utána 

pedig ø 210 cm-es átmérővel épült meg a vasbeton 

csatorna. 

A vizsgált területen a Germanus Gyula parkban egy 

térszíni, 38 l/s-os, a Frankel Leó úti gyalogos aluljáró‐

ban pedig egy térszín alatti 28 l/s-os névleges üzemi 

kapacitással rendelkező szennyvízátemelő található. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat tehermente-

sítésének céljára záporkiömlőket alakítottak ki, ami-

ken egy adott vízmagasság felett a kevert, szenny- és 

csapadékvíz átbukik, és rövid úton a befogadóba, 

jelen esetben a Dunába jut. Ilyen záporkiömlőt a 

vizsgált területen a következő helyeken található: 

 Lukács utcai közcsatorna záporkiömlő – 100/210 

cm-es tégla függőleges oldalfalú szekrényszel-

vény (SZ1), 

 Zsigmond téri szivattyútelep Duna-parti kiömlője 

– 170/225 cm-es beton tojásszelvény (T). 

További csapadékvíz bevezetések az alábbi helyeken 

találhatóak: 

 Harcsa utcai egyesített– 200/250 té SZ1, 

 Kavics utcai egyesített- 200/250 té SZ1, 

 Zsigmond közi egyesített– 80/120 b T, 

 Elvis Presley park vonalában csapadék- ø 30 PVC, 

 Üstökös utcai egyesített - ø 140-100 vb, 

 Margit híd budai hídfő déli oldalán csapadék - ø 

120 vb, 

 Bem József utca egyesített – 330/120 b fekvő 

téglalapszelvény (N4), 

 Kacsa utca szennyvíz – 63/95 té T. 

A vizsgált területen a Margit híd budai hídfőjében a 

gyalogos aluljáróban egy, az FCSM által üzemeltetett 

nyilvános illemhely található. Az illemhely naponta 6-

22 óra között tart nyitva. 

1.7.2 ENERGIA 

A térség energiaellátása a jelenlegi energiaigények-

nek megfelelően teljesen kiépítettnek tekinthető. 

1.7.2.1 VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

A térség középfeszültségű ellátását az ELMŰ 10 kV-os 

kábelhálózat biztosítja, amelynek táppontjai a Vérme-

ző, Katona József, Kőtér és Kaszásdűlő 120/10 kV 

alállomások. A Vérmező alállomás és a Kaszásdűlő 

alállomás között üzemelő 120 kV-os elosztóhálózat 

földkábelei az alábbi nyomvonalakon létesültek a 

vizsgált területen: Varsányi Irén utca – Kacsa utca – 

Fő utca – Bem József tér – Üstökös utca – Árpád feje-

delem útja. 

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló ren-

delkezéseket, köztük a biztonsági övezet terjedelmét 

és a biztonsági övezetben végezhető tevékenységeket 

a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza. A vizsgált 

terület esetében nagyfeszültségű hálózat csak földká‐

belként létesült, ennek védőtávolsága 1,5–1,5 métert 

jelent.  Ez a védőtávolság a vezeték szélső pontjától 

vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért 

távolságokra lévő függőleges síkokig értendő, melyen 

belül a területhasznosítást az ágazati előírások korlá‐

tozzák. 

A középfeszültségű hálózatot tekintve az 

alállomásokból kiinduló 10 kV-os kábelek a vizsgált 

terület 10/0,4 kV transzformátorainak energiaigényét 

teljes mértékben kielégítik. 

A kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózat 

jellemzően földkábelként létesült. Néhány utcában 

oszlop helyett az épületek homlokzatai között kifeszí‐

tett sodronyokon került elhelyezésre a közvilágítási 

lámpatest, ilyen a Liptay utcában, a Frankel Leó utcá‐

ban és a Harcsa utcában üzemel. 

 

Légvezetékes közvilágítási hálózat (forrás: 

maps.google.com) 
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2001. szeptember 1-jétől a főváros köz- és díszvilágí‐

tását a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üze-

melteti a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés 

alapján. 

A nátrium lámpás világításra történő áttérés 2004-

ben fejeződött be – a korábban alkalmazott higany-

lámpák cseréjével –, mellyel jelentős energia megta-

karítás volt realizálható. A főváros közvilágítási rend-

szere az anyagi lehetőségekhez képest követi a kor-

szerű technológiákat, először 2005-ben, majd évről-

évre újabb helyszíneken is megjelentek a LED fényfor-

rások a közvilágítási szolgáltatásban, melyek nem csak 

jelentős energia-megtakarítást tesznek lehetővé, 

hanem várható élettartamuk is többszöröse a ha-

gyományos lámpákénak. 

A területen várhatóan a 2020-ig az amortizált lámpa-

testek cseréjére kerülhet sor, egyéb beruházást a BDK 

Kft. információink szerint nem tervez. 

1.7.2.2 GÁZELLÁTÁS  

Budapest gázhálózata MOL üzemeltetésű gázátadó 

állomásokon keresztül csatlakozik az országos föld-

gázhálózathoz, a vizsgált területen a gázigényeket a 

FŐGÁZ nagyközépnyomású hálózata biztosítja. A 

nagyközépnyomású hálózat táppontjai az Óbudai 

gázgyári nagy/nagyközépnyomású 

gáznyomásszabályzó. A nagyközépnyomású rendszer 

gerinciránya DN 400 mm mérettel létesült az Árpád 

fejedelem útja – Budai alsó rakpart nyomvonalon. A 

nagyközépnyomású rendszernek a Lukács utcánál DN 

300 mm leágazása van, valamint a Margit hidat elérve 

a rendszernek szintén leágazása van DN 200 mm 

mérettel a pesti oldal hálózatához.  

 

Nagy Imre téri nagyközép/kisnyomású gáznyomásszabályzó 

földbe süllyesztve (forrás: maps.google.com) 

A Bem József téren elhelyezett nagykö‐

zép/középnyomású gáznyomásszabályzó táplálja meg 

a Bem József utca – Margit körút nyomvonalon léte-

sült DN 315 középnyomású hálózatot.  

 

Bem József téri földbe süllyesztett nagykö‐

zép/középnyomású gáznyomásszabályzó (forrás: 

maps.google.com) 

A gázvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó elő‐

írások magasabb rendű jogszabályban rögzítettek. A 

földgáz elosztóvezetékek és azok környezetének za-

vartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 

javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítása érdeké‐

ben biztonsági övezetet kell megállapítani, melyet a 

bányakapitányság határozatban rögzít. A bányászatról 

szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet tartalmazza töb-

bek között, a biztonsági övezetben tiltott tevékenysé‐

geket. 

 

Budai alsó rakpart melletti fémházas gáznyomásszabályzó 

(forrás: maps.google.com) 

A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követel-

ményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biz-

tonsági Szabályzata közzétételéről a 79/2005. (X.11.) 

GKM rendelet rendelkezik. 

A nagyközépnyomású hálózat biztonsági övezetének 

terjedelme annak létesítésének idejétől is függ, álta-

lánosságban elmondható, hogy Budapesten a 6 bar 

nyomású vezetékszakaszok biztonsági övezete 5–5 

méter, kivéve az 1970–2002 között létesített vezeték-

szakaszokat, amelyeké 7–7 méter.  
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1.7.2.3 TÁVHŐELLÁTÁS  

A vizsgált terület északi részén jelen van a Fővárosi 

Távhőszolgáltató Észak-Budai távhőrendszere. A 

távhőkörzet hőbázisa az Észak-Budai Fűtőerőmű, 

amelyek rendelkezik szabad kapacitásokkal nagyobb 

hőigények kielégítés esetén is. 

A hálózat a Kolosy téren keresztül érkezik Fv 2 DN 

200/315 IS mérettel a Lajos utcába, valamint az 

Uszály utca – Árpád fejedelem útja közötti tömbbel-

sőben Fv 2 DN 200 mm mérettel létesült. 

A vizsgált területen a hálózat dél felé a Zsigmond 

téren keresztül a Kavics utcáig kiépült. 

A távhőellátáshoz hasonlóan a hűtési igények is kielé‐

gíthetők központosítottan a fogyasztók sokaságánál, 

távhűtő hálózatok létesítésével, amelyek még nem 

kellőképpen elterjedtek. 

 

1.7.2.4 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZET-

TUDATOS ENERGIAGAZDÁLKO-

DÁS LEHETŐSÉGEI 

Az energiahatékonysági fejlesztések és a megújuló 

energiaforrások növekvő használata az egész város 

számára fontos. A Duna térségében az energiahaté‐

konyság növelésérére a lakóépületek, intézmények 

energetikai fejlesztései, a távfűtés lefedettségének 

bővítése, valamint a kombinált hő- és áramtermelő 

létesítmények fejlesztései adnak lehetőséget. A meg-

újuló erőforrások szélesebb körű, fűtési, hűtési, vala-

mint energiatermelési célú hasznosítása szintén to-

vábbi lehetőségeket rejt magában.  

A vízienergia számottevőbb hasznosítására a Duna 

budapesti szakasza nem kimondottan alkalmas, törpe 

erőművek létesítése nehezen képzelhető el. Műszaki-

lag lehetséges megoldás lehet ún. átáramlásos turbi-

nák alkalmazása, viszont egyrészt beruházás-

gazdaságossági szempontból részletes vizsgálatokat 

igényelnek, másrészt a vízfelszín alatti létesítmények 

veszélyforrásként jelennek meg a vízi közlekedés és 

rekreációs tevékenység esetében. 

A víz mozgási energiájának hasznosítása helyett ked-

vezőbb megoldás lehet a hőhasznosítás. Hőszivattyúk 

alkalmazása esetén már viszonylag alacsony hőmér-

sékletű közeg esetében is lehetőség van alacsony 

hőfokú fűtési rendszerek létesítésére, új beruházások 

esetében.  

Ugyancsak lehetőséget hordoz a geotermikus energia 

vagy földhő hasznosítása, amely a hazánkra általános-

ságban jellemző, viszonylag magas geotermikus gra-

diens miatt veendő figyelembe. Hasznosítása ugyan-

akkor részletes megalapozó vizsgálatokat és jelentős 

beruházást igényel. 

Az épületállomány energiaigényének (elsősorban az 

együttes fűtési, hűtési hőigény) csökkentése, az ener-

giahatékonyság mára alapvető követelmény. Emellett 

az optimális primerenergia-struktúra kialakítása szin-

tén fontos kérdés. A megújuló energiaforrások rész-

arány-növelésének kedvező társadalmi hatását is 

számos szakirodalom említi. Lehetőségeinket reálisan 

értékelve elmondható, hogy a földgáz továbbra is az 

energiaszektor meghatározó energiahordozója marad 

még hosszú távon, ugyanakkor a megújuló energia-

források hasznosítási technológiák folyamatosan 

fejlődnek és válnak elérhetővé.  

A napenergiának – amely nem folyamatosan áll ren-

delkezésre – a legjobb alkalmazási lehetősége az 

időszakosan üzemeltetett létesítmények hőenergia-

szükségleteinek kielégítése.  

Elsősorban hőenergia termelés céljából indokolt 

hangsúlyozni a napkollektorok szerepét, mivel alkal-

mazásukkal a nyári használati melegvíz-ellátásban 

számottevő földgáz-megtakarítást érhető el. Napele-

mek alkalmazásával villamos energia termelhető, 

amely a villamoshálózatra táplálható, így a termelés 

és felhasználás helye egymástól elválik. 

1.7.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra egyrészt a 

távközlési szolgáltatások elérhetőségét, másrészt a 

műsorszórás, kábel TV szolgáltatások nyújtását bizto-

sítja. A vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok a 

közmű infrastruktúrához hasonlóan műszaki megjele-

nésében vezetékes hálózatokból és kapcsolódó léte-

sítményekből tevődnek össze. Az üzemeltetést szol-

gáltatók végzik, a közmű infrastruktúra ellátással 

ellentétben viszont az elektronikus hírközlési szolgál-

tatás alanyi jogú. A hálózatfejlesztéseket igény megje-

lenése esetén a szolgáltatók jellemzően saját beruhá‐

zásban végzik. Ingatlanfejlesztések esetében ugyan-

akkor lehetőség van – és javasolható is – az elektroni-
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kus hírközlési hálózatok alépítményének beruházók 

általi létesítésére, a védőcsövek lefektetésére. 

1.7.3.1 VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍR-

KÖZLÉS 

A térség ellátást biztosító adatátviteli- és távközlési 

hálózatát a Magyar Telekom Nyrt. (korábban MATÁV) 

építette ki és üzemelteti. A vizsgált terület nagy része 

a Sarolta RSS (EWSD kihelyezett fokozat) tápterületé‐

hez tartozik, míg az Üstökös utcától délre eső terüle-

teket a Bem József utcáig a Krisztina EWSD Host szol-

gálja ki kültéri elosztós rendszerű, rézkábellel kiépí‐

tett hálózaton keresztül. A Bem József utca és a Csa-

logány utca közötti előfizetőket a Városmajor AXE 

Host szolgálja ki. 

A központról csatlakozó kihelyezett fokozatok a kerü‐

let nagy kiterjedéséből adódó távolságok miatt kerül-

tek telepítésre, a koncentrált nagyobb igények megfe-

lelő minőségű biztosítása céljából. A kiépült hálózat 

jellemzően földalatti kivitelű, alépítményben, helyen-

ként közvetlenül földbefektetett kábeles rendszerű, 

és valamennyi ingatlan önálló csatlakozással rendel-

kezik. A hagyományos rézkábellel kiépült hálózat 

mellett számos optikai kábeles fejlesztés és kiépítés is 

történt.  

1.7.3.2 VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONI-

KUS HÍRKÖZLÉS 

A vizsgált területen a Harcsa utca – Frankel Leó utca 

sarkán üzemel Magyar Telekom tulajdonú mikrohul-

lámú antenna. Itt két mobil bázisállomás is található 

épületek tetőszerkezetén antennatartón elhelyezve. 

További mobil bázisállomások üzemelnek a Dara 

utcánál, a Margit hídnál a Liptay utcában, a Fekete 

Sas utca – Frankel Leó utca sarkán, a Bem József utca 

– Fő utca sarkán és Vitéz utca magasságában a Bem 

rakpart melletti épületen 

 

Fekete Sas utca – Frankel Leó utca sarkán mobil szektorsu-

gárzók (forrás: maps.google.com) 

A vizsgált területen kívül elhelyezett antennák segít-

ségével a tervezési területen valamennyi vezeték 

nélküli szolgáltató megfelelő lefedettséggel áll ren-

delkezésre. A mobiltelefon-ellátás az igényeknek 

megfelelően biztosított. 

 

Margit híd – Bem rakpart melletti sugárzók, közvilágítási 

kandelábereken elhelyezve (forrás: maps.google.com) 

Bejegyzett magassági korlátozást okozó pont-pont 

mikrohullámú kapcsolat a területet két sávban is 

érinti, egymáshoz közel. 

Egyik magassági korlátozást az Antenna Hungária 

OMK – Gödöllő iránya jelenti, amely a Bem József tér 

és környéke felett jelent 30 méter feletti korlátozást. 

A másik irány a Magyar Telekom Nyrt. Hármashatár-

hegy – Belügyminisztérium között jelent 30 méter 

feletti (40-70 méter közötti) magassági korlátozást a 

Bem József utca és a Bem rakpart felett +/- 50 méter 

széles sávban.  

 

Végpont A Hármashatárhegy 2 

EOV X (m) 245 135 

EOV Y (m) 646 535 

Azimut (fok) 148,3 

Szakasz (km) Ép. korl. (m) 

0-0,52 70 

0,52-1,16 80 

1,16-1,28 90 

1,28-1,6 110 

1,6-2,44 140 

2,44-2,8 110 

2,8-3,18 80 

3,18-4,2 60 
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4,2-4,46 70 

4,46-4,7 80 

4,7-4,98 90 

4,98-5,42 70 

5,42-6,12 40 

6,12-6,32 30 

6,32-6,54 25 

6,54-6,68 20 

Végpont B BM József A. u. 

EOV X (m) 239 484 

EOV Y (m) 650 056 

Sávszél. (m) +/- 50 

Forrás: TSZT 2015 

 

1.8 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET  VIZS-

GÁLATA 

A II. kerületi Duna-part egy különösen értékes és 

nagyon egyedi sajátosságokkal bíró városrész vízpart-

ja. 

A tervezési terület a partszakasz Dunával közvetlenül 

érintkező telkeit foglalja magába, amelyek itt kizáró‐

lag közterületek, nagyobb részben közlekedési, kisebb 

arányban zöldterületek. A különböző használatú köz-

területekre a párhuzamos, sávos területi tagolódás 

jellemző. A kiépített rakparti úton, az észak-déli irá‐

nyú főutakon és az azokon, vagy azokkal párhuzamo-

san haladó kötött tömegközlekedési pályákon nagyon 

intenzív gépjármű forgalom bonyolódik. A part közeli 

területeken a keresztirányú kapcsolatok hiánya aka-

dályozza a folyam gyalogos megközelítését és a köz-

területi zöldterületek rendeltetés szerinti használatát.  

A vizsgált terület a part menti közterületek mögött 

elhelyezkedő beépítésre szánt területrészeket is ma-

gába foglalja egy tömbnyi mélységben. E tömbökben 

számos országos és városi jelentőségű középület és 

közintézmény található, amelyek a városrész hírnevét 

és idegenforgalmi vonzását megalapozták.  

A terület beépítésének struktúrája kialakult, ebben 

számottevő változásra nem lehet számolni. Az értékes 

épületállomány megújítása és hasznosítása itt a fel‐

adat. A közterületi kapcsolatok rendszerének erősíté‐

se, a közterek komfortjának növelése is kiemelt cél-

nak tekintendő.  
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1.8.1 TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜ-

LETHASZNÁLAT  

1.8.1.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZE-

FÜGGÉSEK 

A tervezési terület a kerületi Duna-part egy nagyon 

keskeny sávját foglalja magába, amely településszer-

kezeti szempontból nem képez önálló egységet, ezért 

a városszerkezeti összefüggések legalább a vizsgált 

területre vonatkozó kitekintés során válik értelmezhe-

tővé. 

A vizsgált terület a történelmi Buda sajátos identitású 

része. A terület jelenleg látható fizikai rétegei hosszú 

évszázadok alatt formálódtak. Fejlődésükben a Duna 

meghatározó szerepet játszott.  

A terület geomorfológiai adottságai is különlegesek, a 

település sokáig a Duna észak irányban elkeskenyedő 

teraszán tudott fejlődni. Szélesebb sík területrészek a 

hídfő térségétben vannak.  

A rakpartok mögötti területsávban a kialakult beépí‐

tés vegyes funkciókat hordoz. A terület déli részén 

fővárosi és országos jelentőségű államigazgatási in-

tézmény (a Külgazdasági és Külügyminisztérium), a 

Margit híd hídfőjétől északra híres gyógyfürdők (a 

Szent Lukács Gyógyfürdő, a Császár-Komjádi Sport-

uszoda), valamint jelentős egészségügyi intézmények 

(ORFI) helyezkednek el. Észak felé haladva a város-

központi vegyes területhasználat helyett a nagyváros-

ias, intenzív beépítésű lakóterületek jellemzőek. A 

hídtól északra a beépítésre szánt területek előtt fővá‐

rosi jelentőségű zöldterületek húzódnak. A beépítésre 

szánt területeken alulhasznosított, vagy használaton 

kívüli terület alig található. 
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1.8.1.2 FUNKCIONÁLIS KAPCSOLATOK, 

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG 

Jelen vizsgálat a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

az országos településrendezési és építési követelmé‐

nyekről (OTÉK) 17. §. (1) bekezdése a definiált intéz-

mények jelenlétét rögzíti: „Az intézményterület első‐

sorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, 

szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére 

szolgál.” 

A II. kerületi vizsgált területen több, országos jelentő‐

ségű intézményt találunk. Ezek között kiemelhető, 

országos jelentőségű a Külgazdasági- és Külügyminisz-

térium. A vizsgált területen jellemzően egészségügyi, 

szociális rendeltetésű intézmény található. Két, fővá‐

rosi jelentőségű egészségügyi intézmény (Budai 

Irgalmasrendi Kórház és a Belgyógyászati Klinika), 

valamint gondozó és nevelőotthonok találhatóak a 

vizsgált területen. 

Szintén fővárosi jelentőségű gyógyfürdő (Szent Luk-

ács), valamint a honi sportéletben kiemelkedő színte-

rű sportuszoda (Császár-Komjádi) található a vizsgált 

területen belül.  

Megtalálhatók itt a kisebb lokális szerepkörű intéz-

mények is (pl.: állatorvosi és háziorvosi rendelő), 

amelyek jellemzően a kerület, vagy az adott lakótömb 

ellátását szolgálják. 

Intézmény neve Hrsz. 

Igazgatási rendeltetés  

Külgazdasági- és Külügyminisztérium 14474 

Nevelési, oktatási rendeltetés  

Than Károly Ökoiskola 14581 

Egészségügyi, szociális rendeltetés  

Kaffka Margit Utógondozó Otthon 14587/2 

Gondozási Központ 13485 

Belgyógyászati Klinika 14479/1 

Budai Irgalmasrendi Kórház 13465 

Császár-Komjádi Uszoda 14479/2 

Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda 14481 
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1.8.1.3 ALULHASZNOSÍTOTT, FEJLESZ-

TÉSI POTENCIÁLLAL RENDELKE-

ZŐ TERÜLETEK 

A vizsgált területen, a beépítésre szánt részeken, 

teljesen használaton kívüli terület nem található.  

Az épületek közül a volt Radetzky laktanya műemlék 

épületegyüttesének hasznosítása bizonytalan jelen-

leg. A Bem József utca 3. szám alatti, egykori katonai 

épület bontását megkezdték, helyén a tervek szerint 

irodaépület valósul meg. 

1.8.1.4 KONFLIKTUSSAL TERHELT, 

SZLÖMÖSÖDÖTT, DEGRADÁLÓ-

DÓ TERÜLETEK 

A vizsgált területen alapvető konfliktust jelent az 

országos gyógyintézményeket és zöldterületeket a 

Dunától elválasztó közlekedési folyosók jelenléte, és 

azok forgalmának nyomasztó környezeti terhelése. 

Feltűnően leromlott állapotú a Budai Irgalmasrendi 

Kórház udvari gazdasági épülete, a Szent Lukács 

Gyógyfürdő keleti épületszárnya, valamint azok előte-

reiben lévő zöldterületek.  

A közlekedési területek és zöldfelületek partszaka-

szonként váltakozó minőségben jelentkeznek. Hori-

zontálisan hangsúlyos, az egész tervezési területet 

meghatározó közutak jelentős forgalommal terheltek, 

a hozzá kapcsolódó parkolók száma kevés, sokszor a 

gyalogos sáv rovására jelennek meg (pl.: Angelo Rotta 

rakpart). 

Komfortos szélességű gyalogos sétány egyedül a Bem 

rakpart korzó-szakaszán jellemző, bár itt a közvetlen 

vízfelületi kapcsolat hiánya határozza meg a gyalogos 

mozgásokat. Az alsó rakparton rendszeressé vált a 

szabálytalan parkolás, amely az alsó rakpart gyalogos 

használatát csökkenti, gyakorlatilag ellehetetleníti. 

A kerületi partszakasz északi felén felszínen haladó 

HÉV (H5) vonal meghatározó eleme a településkép-

nek, a várost a víztől elválasztó hatása kedvezőtlen. 
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1.8.2 A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLA-

TA 

1.8.2.1 TELEKMORFOLÓGIA ÉS TELEK-

MÉRET 

A vizsgált terület tömb- és telekszerkezete több kor-

szakot átívelő fejlődés eredményeként alakult ki. A 

meglévő telekstruktúráról általánosságban elmond-

ható, hogy a telekállományt igen változatos, eltérő 

méretű telkek jellemzik.  

A legkisebb telekméreteket a történeti városrész 

beépített területein találjuk. A Margit hídtól délre a 

történelmi Víziváros telekszerkezetét őrző kisebb 

méretű telek jellemzőek. A telkek jellemzően zártsorú 

beépítés mód szerint épültek be, jelentős részükön 

körülépített udvaros bérházak állnak.  Így a térszerke-

zetet zárt térfalak jellemzik. Az idők során a telekmor-

fológiai változás itt viszonylag csekély volt. Nagyobb 

méretű telkeket elsősorban intézmények számára 

alakítottak ki. 

A vizsgált terület Margit híd budai hídfőjétől északra, 

Felhévízi és Újlaki területrészein nagyobb (>3.000 m2) 

méretű telkek jellemzőek, amelyek az itt lévő jelentős 

intézmények (kórház, fürdők területei) kialakítása 

során jöttek létre.  

A kialakult városszövetet tagoló utcák és terek közte-

rületei illeszkednek a határoló, domborzat (Rózsa-

domb) által meghatározott struktúrához. A tervezési 

területen a part menti vonalas infrastruktúrák (HÉV, 

rakparti utak) kialakításakor nagyméretű, hosszan 

elnyúló, lineáris telkek keletkeztek.  
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1.8.2.2 TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT, VA-

GYONGAZDÁLKODÁS 

A tervezési területet alkotó közterületek legnagyobb 

részben fővárosi tulajdont képeznek. Rövid szakaszon 

kerületi önkormányzati tulajdonú közterület találha-

tó, amely azonban fővárosi önkormányzati vagyonke-

zelésbe van átadva.  

VAGYONGAZDÁLKODÁS – EGYES INGATLANOK 

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKEZELÉSÉBE 

TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA 

A 2012. évi CXC. törvényt módosító 2013. évi LXXIV. 

törvény eredményeképp a Duna partvonalával köz-

vetlenül határos, a fővárosi kerületi önkormányzatok 

és az Állam tulajdonában álló budai és pesti rakparto-

kon található ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői inf‐

rastruktúra, a nagyhajók fogadására alkalmas kikötő‐

helyek és kikötői infrastruktúra, valamint az ezeken 

kívüli ingatlanok 99 évre a fővárosi önkormányzat 

vagyonkezelésébe kerülnek. 

A Duna medre a Magyar Állam kizárólagos tulajdoná‐

ban1 van, annak fővárost érintő szakasza a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG) vagyon-

kezelésében2 áll. A KDV-VIZIG az ár- és belvízvéde-

lemmel összefüggő tevékenysége mellett vízügy terü‐

leti igazgatását és szabályozását is ellát. A meder 

vonatkozásában az állam tulajdona és a KDV-VIZIG 

vagyonkezelése a teljes szakaszon kizárólagos, a csat-

lakozó partok tulajdonjoga a Főváros, a kerületek és 

az elszórtan meglévő magántulajdonosok között osz-

lik meg. 

A Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok 

egyedi jellegéből adódóan szükséges az ingatlanok 

egységes szabályozása és kezelése. A mellékelt táblá‐

zatban felsorolt, a fővárosi önkormányzat vagyonke-

zelésébe átadott ingatlanokkal lehetőség nyílik a 

fővárosi önkormányzatnak, a város teljes területét 

érintő partszakasz egységes városképének és hatéko-

nyabb közlekedési rendszerének kialakítására. 

A törvény3 1. mellékletét képző, fővárosi vagyonkeze-

lésbe átadott ingatlanok listája: 

                                                                 

 

1 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 1. melléklet 

2 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

3 2013. évi LXXIV. törvény az egyes ingatlanok fővárosi 

önkormányzat részére történő átadásával összefüggő tör-

vénymódosításról 

Sorszám Hrsz. Tulajdonosa 

18. 14617/16 II. kerületi Önkormányzat 

19. 14617/9 II. kerületi Önkormányzat 

A vizsgált terület tulajdonjogi szempontból nagyon 

változatos képet mutat. A Csalogány utcától a Margit 

hídig lévő társasházak, valamint intézményi területek 

jellemzően magán-, vagy alapítványi tulajdonban 

vannak. A hídfőtől északra a Zsigmond térig köztulaj-

donban lévő intézmények találhatóak, amelyek között 

állami, kerületi tulajdonú ingatlanok is állnak. A Dara 

utcától északra lévő területek jellemzően sűrűn be-

épített társasházakkal tarkított, amelyek magántulaj-

donban vannak.   
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1.8.3 AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.8.3.1 FUNKCIÓVIZSGÁLAT 

A vizsgált terület vegyes felhasználású, amelyben 

lakódomináns és intézménydomináns részek egyaránt 

megkülönböztethetők. Jelentős a különböző országos 

és fővárosi jelentőségű intézmények száma.  

A Szépvölgyi út és a Lukács utca között lakóépülete-

ket találunk, néhol a földszinten kereskedelmi-

szolgáltató funkcióval kiegészülve.  

A Dara utca és a Zsigmond tér között szennyvízmű 

található. Ettől délre, a Komjádi Béla utcáig a lakó‐

funkció dominál.  

Továbbhaladva a Margit hídig számos sport- és egész-

ségügyi létesítményt találunk. Ezek a Császár-Komjádi 

Uszoda, Budai Irgalmasrendi Kórház, Szent Lukács 

Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Országos Reuma‐

tológiai és Fizioterápiás Intézet.  

A Margit híd és a Bem József tér közti területen a 

lakófunkció dominál. A Bem József tér 3. szám alatt 

található épület üres, funkció nélküli. A Bem József 

tér 5. száma alatt található a Külgazdasági és Külügy-

minisztérium. A kerülethatárig kiterjedően újra 

lakódomináns területet találunk. 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgált terület funkciói 

 

1.8.3.2 ÁLLAGVIZSGÁLAT 

A vizsgált területen található épületeket állaguk te-

kintetében három csoport szerint különböztettük 

meg: 

 jó állagú (új vagy felújított) 

 közepes állagú (megfelelő műszaki állapotú) és 

 avult (leromlott műszaki állapotú, elhanyagolt, 

használaton kívüli) építményeket. 

A történeti belváros (Víziváros) területén döntően 

megfelelő műszaki állagú épületekkel találkozunk. Ez 

alól kivételt képeznek a Bem József tér 3., valamint a 

Frankel Leó utca 11. szám alatt található lakóépüle-

tek, amelyek állaga igen leromlott, homlokzatai pedig 

már városképileg is zavaró hatásúak.  

A Margit hídtól északra, a Zsigmond térig terjedő 

területen elsősorban intézmények, rekreációs funkci-

ót ellátó épületek találhatóak, melyek állapota válto-

zó képet mutat. A Budai Irgalmasrendi Kórház, vagy a 

Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda külső homlokza-

tai erős felújítást igényelnek, míg a Belgyógyászati 

Klinika, valamint a Császár-Komjádi Uszoda megfelelő, 

jó állapotban van. 

A Zsigmond tértől északra az Óbuda Gate irodaépüle-

ten új, jó állapotban van, míg a lakóépületek megfele-

lő állagúak. 

A Than Károly Ökoiskola mellett lévő, Árpád fejede-

lem útja 31. szám alatti épület mielőbbi felújításra 

szorul.  

A tervezési és vizsgált területen elenyésző az új, leg-

feljebb 15 éves épületek száma.   

A Szent Lukács fürdő leromlott állagú homlokzata 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.8.3.3 BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG, SZINT-

SZÁM ÉS TETŐIDOM 

A vizsgált terület Margit hídtól délre eső szakaszán 

jellemzően lakódomináns funkciót betöltő épületek 

jellemzően magastetős, négy-hat szint közötti épít-

mények állnak. 

A hídfőtől északra a Zsigmond térig elsődlegesen 

intézményi, egészségügyi építmények úgy, mint a 

Budai Irgalmasrendi Kórház, vagy a Szent Lukács 

Gyógyfürdő és Uszoda a déli területhez hasonlóan 

magastetős épületek, 3-5 szint magasan emelkednek 

ki a Duna partján.  

A Zsigmond tértől északra, a Slachta Margit rakpart 

mentén már a lakófunkció dominál, régi magastetős, 

valamint modern lapostetős épületek is megtalálha-

tóak, melyek magassága 3-5 szint között változik.  

A magastetők a belvárosi szakaszon jellemzőbbek. A 

tetőidomok igen változatosak, a különleges díszítő‐

elemekkel kiegészült tetejű épületek hozzájárulnak a 

Világörökségi terület és védőterület látképéhez. La-

pos tetős épületek az II. kerületi szakaszon a Szépvöl-

gyi út és az Árpád fejedelem útja sarkán elhelyezkedő 

lakóépület, a Lukács Gyógyfürdő épületegyüttesének 

egy része, a Vidra utca és az Árpád fejedelem útjának 

kereszteződésében álló épület, a Bem József tér köze-

lében álló két lakóépület, és a Külügymisztérium épü‐

lete, valamint a Nagy Imre tér közelében több épület.  

 

 

 

 

A Császár-Komjádi uszoda dongateteje (Forrás: futas.net) 
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1.8.3.4 BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK, KARAK-

TER 

BEÉPÍTÉSI MÓD 

A vizsgált területet képező városrész történeti jellege 

városszerkezeti és funkcionális értelemben is markán-

san kirajzolódik. A térségben értékes városi struktúrák 

és jelentős épületállomány találhatóak. A beépítésre 

nem szánt területek telekstruktúrája a sokéves város-

fejlődés folyamán alakult ki, többnyire zártsorú beépí‐

tésű tömbökkel, amelyek zárt homlokfalat alkotnak. A 

vizsgált területen mindössze két intézmény épült 

szabadonállóan. 

 BEÉPÍTÉS MÉRTÉKE 

A belvárosi irányába a telkek beépítettsége és a be-

építés magassága egyaránt növekszik. A vizsgált terü‐

let Margit hídtól délre eső részén a zártsorú, sűrű 

szövetű belvárosi beépítést csak egy helyen – a Vitéz 

utcától délre – lazítja fel szabadonálló beépítési mód 

szerint beépült tömb. Az itt húzódó tömbsor jellem-

zően 75%-os (vagy annál magasabb) beépítettséggel 

rendelkezik.  

A vizsgált terület Margit hídtól északra található ré‐

szén a tömbök beépítésének mértéke alacsonyabb, 

mint a déli területen. 

KARAKTER 

A vizsgált terület beépítésre szánt részei több eltérő 

karakterű részre tagolódnak. A területen északról déli 

irányba haladva az alábbi jellemzők (karakterjegyek) 

különböztethetők meg:  

A Szépvölgyi út és a Dara utcák utca közötti területré‐

szen, zöld- és közlekedési területek mögött elhelyez-

kedő tömbök Duna felőli oldala zárt térfalat képez. Az 

F+3-6 szintes épületek, bár eltérő korokban létesül-

tek, egységes utcaképi megjelenést adnak, ami első‐

sorban a párkánymagassági illeszkedésnek tulajdonít-

ható. Az utcai platánfa sor is egységesítő hatású, 

emellett a zöld karakterhatást erősíti. Az épületek 

túlnyomó többsége lakásokat foglal magába, ami 

szintén egységesítő hatású. A nagyvárosias lakókör-

nyezet beépítési intenzitása is homogén (40-60%-os 

beépítettség jellemző). Itt a városszövetet markánsan 

el van vágva a Duna-parttól (a HÉV pálya csak a Szép-

völgyi út vonalában járható át, a rakparti út gyalogos 

keresztezése veszélyes). 
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A Gyóni Géza tértől délre homogénebb a beépítés. A 

bérházak sora harmonikusan illeszkedő, 15-17 m 

magasságú párkánysoruk meghatározó a Duna felőli 

világörökségi városképben. Néhány középület bántó‐

an magasul ki a parti épületek sorából. 

A Zsigmond tér és közterületi növényzete tagolja a 

beépített területeket és a városképet.  

Az Üstökös és a Vidra utcák területrészen a beépítés 

keretes, ami azonban néhol felszakadozik. A Duna 

felőli térfal hosszú szakaszon közparkokra néz. A jel-

lemzően 4 szint fölötti épületek belső udvarokkal 

rendelkeznek. A beépítési intenzitás nagyrészt 60% 

feletti. Az épülettömegek egyediek, a városszövetnek 

utcánként eltérő, változatos jelleget kölcsönöznek. A 

nagy látogatottságú fürdők medencéi a tömbbelsők-

ben találhatóak. A terület értékét közvetlen kapcsola-

ta a Duna-parttal tovább növelné.  

A hídfő térsége nagyvonalú térképzéssel van kialakít-

va. A hídról a domborzat, a Budai hegyek látványa jól 

érvényesül. Északra tekintve a közelebbi Rózsadomb 

látványa meghatározó, balra tekintve a távolabb lévő 

János-hegy látványa tárul fel, páratlan szépsége miatt 

ez a nézet világörökségi terület része. 

1.8.4 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET  ÉRTÉKEI  

1.8.4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNE-

TI KIALAKULÁS 

Már a római kortól viszonylag gazdag információ‐

mennyiség áll rendelkezésre a partszakasz történeté‐

re vonatkozóan. Az I. századtól római katonai alakula-

tok állomásoztak a Vízivárosban, a mai Bem tér kör-

nyéki táborban helyőrséget tartottak. A limes melletti 

vízivárosi telep 260 körül pusztult el.  

Felhévíz (Superiores aquae calidae Budenses) telepü‐

lés története a XII. századig vezethető vissza. Nevét a 

feltörő meleg vizű források után kapta. Eredetileg 

Óbuda része volt, déli határa körülbelül a Lánchíd 

budai hídfőjéig tartott. Felhévíz piactere hozzávetőle-

gesen a mai Bem téren állt, itt volt egy csónakos rév 

is. A település lakossága túlnyomórészt mezőgazda-

sággal foglalkozott, a környező hegyek déli lejtőin 

főleg szőlőt termeltek.  

A tatárjárást követően Felhévíz déli részéből alakult ki 

Szentpéter külváros. Buda törökök általi elfoglalását 

követően pedig a környező települések, így 

Szentpéter is elnéptelenedett. Későbbi korokban a 

Vár körüli legnépesebb település, az úgynevezett 

Varos (tulajdonképpen a későbbi Víziváros) fejlődött 

ki a mai Széna tér, Bem tér és a Lánchíd budai hídfője 

között. A török kiűzése után, majd a XVIII. század 

folyamán a terület erőteljesen fejlődött, a reformkor-

ban a terület nagy része már beépült. A Víziváros 

jelentős kereskedelmi hely volt. A falusias jellegű 

épületeket fokozatosan váltották fel polgári házak 

sora, egyre több nyilvános és középület létesült.  

A területen az árvizek gyakran okoztak pusztítást, 

ezek közül kiemelkedő volt az 1838. évi romboló 

dunai árvíz, amely a települést jórészt lerombolta. 

A főváros 1873-as egyesítését követően az addigra 

már zsúfolt városrész nem növekedett nagyobb mér-

tékben. A budai oldal 1876-ban elkészült első rende-

zési terve, még érintetlenül hagyta a Víziváros utcahá‐

lózatát, amely napjainkig meghatározza a terület 

belső szerkeztét.  

A térség fejlődésében, szerkezetének további alakulá‐

sában nagy szerepet játszott az 1876-ban megépült 

Margit híd.  

1.8.4.2 RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT 

RÉGÉSZETI TERÜLET  

A gazdag múltja miatt a teljes vizsgált terület nyilván-

tartott régészeti lelőhely, a Komjádi Béla utca és a déli 

kerülethatár (a Csalogány utca) között pedig határo-

zattal védett régészeti lelőhely van kijelölve.  

A lelőhelyekről a közhiteles hatósági nyilvántartást a 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyon-

gazdálkodási Központ vezeti a kulturális örökség vé‐

delméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) be-

kezdése szerint. Az idézett törvény 11.§ alapján a 

nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek a törvény 

erejénél fogva általános régészeti védelem alatt áll-

nak.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek körében külön 

kategóriát alkotnak azok a régészeti lelőhelyek, me-

lyek esetében kiemelkedő történeti és kulturális je-

lentőségük okán minisztériumi határozat, 2001. óta 

miniszteri rendelet mondja ki a védetté nyilvánítás 

tényét, ezek a védetté nyilvánított régészeti lelőhe-

lyek, de a vizsgált területen ilyen védelem nincs kije-

lölve.  
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1.8.4.3 VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁG-

ÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜ-

LET 

Az Országgyűlés UNESCO Világörökség Egyezményé‐

vel összhangban, az egyetemes értékek megőrzésé‐

hez szükséges rendelkezések megállapítása érdeké‐

ben megalkotta a 2011. évi LXXVII. törvényt a világ-

örökségről. 

A törvény meghatározta a  

 világörökségi helyszín, 

 világörökségi helyszín védőövezete, 

 világörökségi várományos helyszín 

 világörökségi várományos helyszín védőövezete  

védett területi kategóriákat.  

1987 óta a világörökségi helyszín részét képezi a Du-

na-partok látképe és a Budai Várnegyed. E védelem 

alá tartozik a budai oldalon a Műszaki Egyetem né‐

hány épülete és a Széchenyi Lánchíd által közrefogott 

terület, a Gellért fürdő, a Gellért-hegyi Szabadság-

szobor és a Citadella, valamint a budai Várnegyed 

épületei és a Duna-part a Margit hídig. 

A vizsgált terület déli része (északon nagyjából a Vidra 

utca vonaláig) esik a kijelölt világörökségi helyszín 

területébe. 

A világörökségi helyszín védőövezete, a világörökségi 

helyszínt övező (vizsgált területünk esetében északról 

csatlakozó és a Komjádi Béla utcáig felnyúló) terület, 

melynek fejlesztésére és használatára is korlátozáso-

kat vonatkoznak annak érdekében, hogy a világörök-

ségi területek védelmét egy újabb szinttel növeljék. 

Jelen esetben is a pufferzóna a világörökségi helyszín 

közvetlen környezetében van kijelölve, olyan terüle-

ten, amelynek jellegzetességei kiemelik a világörök-

ségi helyszín értékét.  

A világörökség várományos helyszínek közül két leha-

tárolás is közvetlenül érinti a vizsgált területet:  

- A Római Birodalom határai (limes) egy szaka-

sza a vizsgált terület északi részét érinti. 

- A vizsgált terület közvetlen szomszédságában 

a budai termálkarszt világörökség váromá‐

nyos területe van kijelölve, annak védőöve-

zete fedi le területünk Margit hídtól délre 

fekvő részét.  

Az egykori római birodalom határát biztosító limes 

Magyarországi szakasza a Duna mentén húzódott. A 

szakasz 2009. óta szerepel a világörökség várományos 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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helyszínek között. A római limes magyar szakasza 

Ripa Pannonica néven szerepel a nemzetközi világ-

örökség várományos helyszínek listáján. 

1.8.4.4 MŰEMLÉK, MŰEMLÉKI JELEN-

TŐSÉGŰ TERÜLET, MŰEMLÉKI 

KÖRNYEZET  

Területi védelmek 

Budapesten kormányrendelettel (7/2005. (III. 1.) 

NKÖM rendelet) nyilvánították műemléki jelentőségű 

területté (MJT) a világörökségi helyszín és a világörök-

ség várományos helyszínek védett területeit. Így a 

vizsgált terület déli kétharmada egyben MJT is, amely 

magába foglalja a kiemelkedő jelentőségű fürdők és 

gyógyintézmények együtteseit, továbbá környezetü‐

ket.  

Egyedi védettségek 

Műemléki védettséget élveznek a tervezési terület 

Zsigmond tértől a déli kerülethatárig terjedő szaka-

szán lévő rakpartok, amelyek a 19. század második 

felének hatalmas mérnöképítészeti emlékei. A partok 

egyes szakaszaira a műemléki védettséget az 

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet, 13. §-a határozta 

meg. 

A vizsgált területen található további, műemléki és 

helyi védelem alatt álló épületek: 

Védett terület neve Védettség foka 

Császárfürdő Műemlék 

Volt Fekete Sas vendégfogadó Műemlék 

Szent Lukács Gyógyfürdő és 
Uszoda 

Műemlék 

Budai Irgalmasrendi Kórház Műemlék 

Volt katonai élelemtár Műemlék 

Frankel Leó u. 11 szám alatti 
Bérház 

Műemlék 

Frankel Leó utcai Zsinagóga és 
Lakóépület 

Helyi védett 

CSÁSZÁRFÜRDŐ 

A Császár-fürdő Budapest legősibb fürdőinek egyike, 

amely ma egy uszodából és szállodából álló épület-

együttes. Írott története a rómaiak korába nyúlik. A 

Császárt egy szűk sikátor választja el a Lukács Gyógy-

fürdőtől. A fürdő a többi Felhévízi fürdővel együtt a 

török hódoltság (1526-1697) idején érte fénykorát. A 

középmeleg vizű források (a mai Malomtó és a Nádor-

forrás) öt malmot is hajtottak, kőből kupolás török 

fürdő épült, amelynek épülete már elpusztult.  

A fürdő a 18. század a Voyta, később a Marczibányi 

család tulajdona lett, ezt követően az irgalmas rendi-

ek birtokába került  

A Császár fürdőt 1806-ban alapították, bevételeit az 

Irgalmas Rend kórházának fenntartására szánva. 

1841-1848 között, Hild József tervei nyomán új épü‐

letegyüttes épült, amelyet később többször alakítot-

tak. A Frankel Leó utcai épületszárny 1860-ból való 

klasszicista stílusú épület, amely napjainkban hotel-

ként működik. A fürdőhöz 1926-ban versenyuszodát 

építettek, helyén ma az 1976-ban átadott Komjádi 

uszoda áll. 

A törökkori Veli bel fürdő a Császárfürdő nagyszabású 

épületegyüttesének legrégebbi megmaradt eleme, az 

1840-es évek elején a déli homlokzatára és sarokku-

poláira rátelepedő Hild-udvarral együtt annak utolsó 

hírmondója. 

 

A fürdő épülete egykor… (forrás: egykor.hu) 

 

… és ma 

SZENT LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐ ÉS USZODA 

A mai Lukács Fürdő környékén a XII. században be-

tegápolással foglalkozó Szent János-lovagok, majd 

rodoszi és máltai lovagrendek telepedtek le, akik 

kolostoraik mellé fürdőt is építettek. A török korban is 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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közkedvelt fürdőhely. 1884-ben klasszicista 

épületkoplexum részeként felépült a gyógyszálló, 

átépítették az uszodát. A fürdő ivócsarnoka 1937-ben 

épült. 1979-ben a Lukács Fürdőben jött létre az első 

komplex gyógyfürdőellátást biztosító nappali kórház.  

Az épület keleti szárnya ma leromlott állapotban van. 

 

A fürdő Duna felőli homlokzata egykor… (forrás: egykor.hu) 

 

… és ma. 

BUDAI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ  

A kétemeletes kórházépület főhomlokzatával a Fran-

kel Leó útra néz. A főépület részben megőrizte belső 

térkialakítását, reprezentatív, ornamentális díszítőfes-

téssel rendelkezik az előcsarnok és a főlépcsőház. Az 

épület földszintjén eredeti berendezéssel és mennye-

zeti stukkódísszel helyreállított gyógyszertár üzemel. 

Az épület két keleti irányú szárnya kis épületet fog 

közre, amely a gazdasági funkcióknak ad helyet.  

 

A kórház épülete egykor… (forrás: egykor.hu) 

 

… és ma 

A Vidra utcai homlokzat előtt az építés korában par-

kos rész terült el, ahová a 60-as években a patológiai 

osztály épülete épült. Jelenleg a gazdasági épület 

állapota nagyon leromlott.  

VOLT KATONAI ÉLELEMTÁR 

Az 1840 körül épült klasszicista katonai élelemtár 

(egykori magtár) és az 1897-ben hozzáépült, 

historizáló Radetzky-laktanya épületegyüttese töme-

gében és sok részletében is őrzi eredeti kialakítását. 

Az épületegyüttesen nagyrészt eredeti nyílászárók, 

burkolatok, korlátok és rácsok találhatóak. Az épület-

együttes építészeti értékein túl, a magyarországi 

hadtörténelem egyik fontos emlékeként is védendő 

értéket képvisel. 

 

A Katonai élelemtár épülete ma 

FRANKEL LEÓ UTCA 11. SZÁM ALATTI BÉR-

HÁZ 

A háromemeletes, zártsorú beépítésben álló nyereg-

tetős bérház a Frankel Leó út és a vele közel párhu-

zamos Lipthay utca között, keskeny, közel téglalap 

alakú telken helyezkedik el. Bejárata a Frankel Leó 

útról nyílik. Az épületnek mindkét homlokzata kővel 

kombinált téglaarchitektúrával készült, amelyek közül 

a Dunára néző oldal három tengelyes, függőleges 

loggiasorral valamint nyitott erkélyekkel tagolt. A 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Frankel Leó utcai szintén háromtengelyes, vertikálisan 

tagolt homlokzat az idők során jelentősen megválto-

zott. Az eredeti téglaburkolat csak a kétoldalt szim-

metrikusan felfutó ablaksorok mellett maradt meg, 

de valamennyi ablak keretének díszítése felfedezhe-

tő. Figyelemre méltó a bejárati kapu, amelynek kiala-

kításában többféle stílusjegy található meg. A rácso-

zatokon és az ajtó faszerkezetén szecessziós motívu-

mok jelennek meg. 

FRANKEL LEÓ UTCAI ZSINAGÓGA ÉS LAKÓ-

ÉPÜLET 

Zsigmond utca 49. szám alatti épület eredetileg ön-

magában állt, alapköveit 1887-ben helyezték el. A 

hitközségi helyiségek és a vágóda a szomszédos tel-

kek földszintes házaiban kaptak helyet. 1928-ban 

hatemeletes, függőfolyosós bérházat építettek köré 

úgy, hogy a templom ne puszta falsíkok közé kerüljön, 

hanem mindkét oldalról függőfolyosók határolják. A 

Duna felőli oldalra néz a zsinagóga fél nyolcszögű 

szentéje, amelyet kőtábla-, menora-motívum és Dá‐

vid-csillagok díszítenek. A zsinagóga bejáratá az utca 

felöl vasráccsal ellátott, árkádos kapualjon át lehet 

megközelíteni.  

 

A zsinagóga Árpád fejedelem úti homlokzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 VONATKOZÓ HATÁLYOS TELE-

PÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

A jelen vizsgálat során a II. kerületre vonatkozóan az 

alábbi fővárosi és kerületi településfejlesztési doku-

mentumok, valamint településrendezési eszközök 

kerültek elemzésre: 

 Budapest főváros településszerkezeti terve 

(TSZT 2015) 

 Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) 

 II. kerületi településrendezési eszközök 

1.9.1 A HATÁLYOS TSZT ÉS FRSZ 

MEGÁLLAPÍTÁSAI  

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-án fogadta el 

Budapest településszerkezeti tervét az 50/2015. (I. 

28.) Főv. Kgy. határozattal (TSZT 2015), valamint a 

Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 

16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). Ezek részletes be-

mutatására az I. kötet, 1.6.1. Hatályos településszer-

kezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat főbb 

megállapításai fejezetében került sor, jelen fejezet-

ben a II. kerület tekintetében releváns előírások ke-

rülnek ismertetésre. 

TSZT 2015 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 

tervlapja a tervezési területen beépítésre nem szánt 

területként folyóvizek medrét és partját (Vf), közúti 

közlekedési területet (KÖu), közkertet, közparkot 

(Zkp).  

Folyóvizek medre és partja (Vf) olyan vízgazdálkodási 

területek, amely magában foglalja az ár‐ és hullámte-

rek, partvédő művek és árvízvédelmi létesítmények 

területét is. A területegységre vonatkozó, általános 

érvényű előírásokon túl (árterek, hullámterek, 

védművek) a területhasználatot a hajózásra vagy a 

nemzetközi hajózóútra érvényes előírások is szabá‐

lyozzák. 

Közúti közlekedési terület (KÖu), mint jelentős szerke-

zet alkotó és szerkezet tagoló elem a vizsgált terüle-

ten a nagy forgalmú, izoláló hatású rakparti utakat 

foglalja magába. A vizsgált területen található még 

kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) is. 

Közkert, közpark (Zkp) területfelhasználási egységbe a 

25 hektárnál kisebb városi és lakóterületi közparkok, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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közkertek, a jelentősebb fásított közterek és az egyéb 

szerkezetileg meghatározó zöldfelületek tartoznak. A 

II. kerület dunai partszakasz kisebb közparkjai, köz-

kertjei a sűrű városi szövet fellazítása mellett, a min-

dennapi használati igények kielégítésében játszanak 

szerepet (pl. Bem József tér, Elvis Presley tér). Rekre-

ációs értéküket a vízpartra szervezés növeli (fizikai 

kapcsolatot nem biztosítanak a vízfelülettel), a városi 

sziluett, partvonal látványa egyedi városképi értéket 

hordoz. 

A vizsgált területen az alábbi területfelhasználási 

egységek találhatók: 

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, 

zártudvaros beépítésű lakóterület (Ln-1) 

területfelhasználási egységbe a belső zóna, a város-

központhoz kapcsolódó, jellegzetes beépítési karak-

terrel rendelkező lakóterületei, valamint az egyes 

kerületekben zárványszerűen előforduló, előbbiekkel 

azonos karakterű lakóterületek tartoznak. 

A városközpont- egyben a hagyományos főközpont 

(Vt-V) területfelhasználási egységét a főváros történe-

ti központja, a pesti belváros, továbbá a budai oldalon 

a vár és a budai belváros több elemre tagolt térsége 

képezi. A vizsgált területet funkcionális vegyesség 

jellemez, vagyis a lakóterületek domináns jelenléte 

mellett kiemelt intézményi sűrűsödés figyelhető meg. 

A térség karaktertisztelő és minőségi fejlesztésének 

előmozdítása elsődleges feladat. 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-

1) területfelhasználási egységbe a jelentős közlekedé‐

si nyomvonalak mentén elhelyezkedő területek tar-

toznak, ahol az irodafunkció meghatározó, de részt 

vesznek a lakosság ellátásában, kiszolgálásában. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap kivonat – Területfelhasználás 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A tervezési területen kizárólag beépítésre nem szánt 

területek – közlekedési és zöldterületek – találhatóak. 

A beépítésre nem szánt területek három 

területfelhasználási egységre tagolódnak: a Közpark, 

közkert zöldterületére (Zkp, a vizsgált terület 18%-a, a 

tervezési terület 28%), Kötöttpályás közlekedési terü‐

letre (KÖk, vizsgált terület 1%-a), valamint Közúti 

közlekedési területre (KÖu, vizsgált terület 38%-a, 

tervezési terület 72%-a).  

Területfelhasználási egységek megoszlása a tervezé-

si területen 

 

Területfelhasználási egység Összes terület (ha) 

Zkp 1,022 

KÖu 2,645 

A vizsgált területen beépítésre szánt és beépítésre 

nem szánt területek egyaránt találhatók, közel azonos 

arányban. A beépítésre szánt területek városközponti 

jellegüknek megfelelően intenzíven beépítettek. 

Területfelhasználási egységek megoszlása a vizsgált 

területen (vízfelület nélkül) 

 

Területfelhasználási egység Összes terület (ha) 

Vt-V 5,001 

Vi-1 4,8742 

Ln-1 4,284 

Zkp 5,767 

KÖu 12,645 

 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 

TERÜLETEK 

A települések igazgatási területét építési szempontból 

az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) előírása 

alapján: 

 beépítésre szánt (beépített, további beépí‐

tésre kijelölt) területbe, amelyen belüli épí‐

tési övezetekben az építési telkek megenge-

dett beépítettsége legalább 5%, illetőleg 

 beépítésre nem szánt területbe, amelyen be-

lüli övezetekben a telkek megengedett be-

építettsége legfeljebb 5% kell sorolni. 

A vizsgált terület 44%-a beépítésre szánt terület, az 

56%-a beépítésre nem szánt terület. 

 

A vizsgált terület beépítésre nem szánt területbe 

sorolt részét a Duna vízfelülete és szárazföldi terüle-

tek alkotják.  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési infra‐

struktúra tervlapja szerint a II. kerület a megközelítő‐

leg 2,2 km hosszú dunai partszakaszon a Margit híd‐

dal kapcsolódik a pesti partszakaszhoz. A hidak forga‐

lomtechnikai szerepköre jelentős, másodrendű fő‐

utakkal kapcsolja össze Pestet és Budát. A szerkezeti 

tervlap alapján a rakpart a vizsgált terület teljes hosz-

sza településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút kategóri‐

ába sorolt. 

A Duna-part mente kötöttpályás közösségi közlekedés 

által a meglévő Szentendre és a Batthyány tér között 

közlekedő HÉV-vel feltárt. 

Meglévő nyomvonallal jelöli a rakpart közelében 

vezetett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 

infrastruktúrát. 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3. Az épített környezet 

értékeinek védelme a) Más jogszabállyal érvényesülő 

művi értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapja 

szerint a terület számos, nemzeti identitást képviselő 

műemlékkel rendelkezik. (Főváros helyi védett épület 

a Frankel Leó utcai Zsinagóga és a lakóépület).  

A vizsgált terület Margit híd budai hídfője világörök-

ségi helyszín területe, a Komjádi Béla utcáig pedig a 

világörökségi helyszín védőövezetének határa húzó‐

dik. A Zsigmond tértől a kerülethatárig a vizsgált terü‐

let a világörökség várományos helyszín védőterületé‐

be esik. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3 a) Más jogszabállyal érvé‐

nyesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi elemek 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3 b) Épített környezet védel-

mével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatá‐

rolása 

 
A vizsgált terület közel egészét az épített környezet 

védelmével kapcsolatos magassági korlátozás érinti, 

kiemelten védendő karakterű, valamint karakterőrző 

területként jelöli meg (I., illetve II. párkánymagassági 

kategória). 

 

 

ZÖLDFELÜLET-, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A TSZT 4. tervlapja tartalmazza az Országos Ökológiai 

Hálózat: Duna‐Ipoly Nemzeti Park Duna vonalára 

vonatkozó ökológiai folyosó területeit.  

A vizsgált területen – a rakpart mentén – 

településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor talál-

ható. A Zsigmond tér, valamint közvetlen környezeté‐

ben több, „ex lege” védett forrás is van a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 

nyomán. 

KÖRNYEZETVÉDELEM, VESZÉLYEZTETETT ÉS VESZÉ‐

LYEZTETŐ TÉNYEZŐJŰ TERÜLETEK 

A TSZT 5. számú szerkezeti tervlapja alapján a vizsgált 

és tervezési terület egyes részei (Slachta Margit rak-

part, Zsigmond tér és Bécsi úton belüli) az Országos 

vízminőség-védelmi övezetbe (vízbázisvédelmi terü‐

let) esnek. A Margit híd budai hídfője kibocsátás-

csökkentési zóna korlátozással érintett terület. 

Védelmi, korlátozási területek 

A TSZT 6. számú szerkezeti tervlapja alapján a vizsgált 

terület nagy kiterjedésű víztermelő kút külső és belső 

védőterületét jelöl az Elvis Presley Park és környeze-

tében.  

A Duna vonalát és a rakparti szakaszokat a Nagyvizi 

meder és az árvízvédelmi védvonal határolja, mind‐

emellett hajózásbiztonsági szempontból tiltott terüle-

tekkel a hídfő környezetében találkozhatunk. 

A mikrohullámú összeköttetés magassági korlátozása 

a Bem József tér környezetében került megállapítás-

ra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület, táj- és termé‐

szetvédelem 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 5. Környezetvédelem, veszé‐

lyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlátozási terü‐

letek 

 

FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT (FRSZ) 

Az FRSZ feladata az OTÉK és a TSZT 2015 figyelembe-

vételével a fővárosban a településrendezés és az 

építés összehangolt rendjének biztosítása, aminek 

érdekében meghatározza 

 a területfelhasználási egységek beépítési sűrű‐

ségét, 

 meghatározott területek beépítési magasságát 

és 

 a fővárosi infrastruktúra terület-biztosítását  

oly módon, hogy rendeletként telekalakítási és építés-

jogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle értékre 

tagolódik annak érdekében, hogy a területhasználat 

kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra 

épületen belüli biztosítása továbbra is támogatott 

legyen. Ennek értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá 

jelű általános sűrűségi érték az általánosan elhelyez-

hető funkciók számára – így a parkolás céljára is – 

igénybe vehető, a bsp jelű parkolási sűrűségi érték 

viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára 

vehető igénybe. Kiemelendő, hogy a bsp érték kifeje-

zetten a parkolás épületen belüli támogatása céljából 

kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a be-

építési sűrűség értékébe beépülve. A bsá és a bsp 

érték együtt képezik a bs jelű beépítési sűrűség érté‐

ket az OTÉK szerinti meghatározással. 

Az FRSZ 1. melléklet „A területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek” alap-

ján: a II. kerület beépítésre szánt területein az egész 

városra vetítve az egyik legmagasabb sűrűségi értékei 

kerültek differenciáltan meghatározásra. Az FRSZ II. 

kerületi, vizsgált területbe eső partszakaszának 

területfelhasználási egységeinek beépítési sűrűségét 

az alábbiak szerint határozza meg:  
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megnevezés-
területfelhasználási egység 

bs bsá bsp 

Bem József rkp. – 
Dél 

Vt-V 4,75 3,25 1,5 

Bem József rkp. - 
Észak 

Vt-V 5,0 3,5 1,5 

Margit hídfő Vt-V 7,0 5,0 2,0 

Elvis Presley Park Vi-1 4,25 3,0 1,25 

Zsigmond tér Ln-1 4,5 4,0 0,5 

Slachta Margit rkp. Ln-1 4,0 3,5 0,5 

Az FRSZ tartalmazza a tervezett kötöttpályás nyom-

vonalas elemek rendszerét. A vizsgált területen meg-

jelenik a tervezett gyorsvasút (metró), valamint a HÉV 

átalakítása is. Mindezeken felül a Szépvölgyi út meg-

hosszabbításaként tervezett Duna-híd, valamint az 

azon a Margitszigetre vezető kerékpáros-nyomvonal 

lett kijelölve. 

BEÉPÍTÉSI MAGASSÁGOK 

Az FRSZ 3. melléklet „Egyes területek beépítési ma-

gassága és magasépítmények számára kijelölt terüle-

tek” alapján a tervezési terület kis részét az épített 

környezet védelmével kapcsolatos magassági korláto-

zás érinti. Az FRSZ kiemelten védendő karakterű, 

valamint karakterőrző területként jelöli meg (I. és II. 

párkánymagassági kategória). 

A helyenként a feszítettebb utcai légtérarányban 

megmutatkozó történeti városrészben az FRSZ általá‐

nos megállapításokat tesz a megengedett legnagyobb 

párkánymagasság, az e feletti tér és további kiegészí‐

tő szabályokra. Megállapítja, hogy a Világörökségi 

területre eső Dunára néző épületsorok esetében a 

légtérarány helyett a kialakult párkánymagasság te-

kintendő mérvadónak, amelyek értéke különleges 

engedmények kivételével sem Pesten, sem Budán 

nem növelhető. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 65 
 

1.9.2 A HATÁLYBAN LÉVŐ KERÜLETI  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

A kerület területén hatályos városrendezési és építési 

szabályzatot 2/2007.(I.18.) rendelettel hagyta jóvá a 

kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete.  

Az azóta 27-szer módosított, de egységes szerkezetbe 

foglalt KVSZ 4/A melléklete tartalmazza a 44 kerületi 

szabályozást.  

A Kerületi Szabályozási Tervek a terület jellegétől 

függően, szabályozási tervlapokból vagy szabályozási 

tervlapokból és Városrendezési Szabályokból vagy 

Városrendezési Szabályokból állnak. 

A tervezési és vizsgált területre egyaránt vonatkozó 

kerületi szabályozási tervek a Budapest Főváros II. 

ker. Önkormányzat Képviselő-testületének: 

 10/2009. (IV. 30.) rendelete a Budapest II. 

kerület, Margit híd budai hídfő és környéké‐

re. 

A szabályozási terv hatálya a Margit híd budai hídfő 

és környezetére (a (14617/16), (14617/9), 14617/8), 

(14478/7), (13472/2), részben a (13464/2), (13470), 

(13469), (13543/3), részben a (13484), (13475), 

(13476), részben a (13474/2), (13474/1), (23807/3), 

(23809/2) hrsz.-ú közterületekre esik.  

KL-KT-II-01 övezet előírásai 

„a) A szabályozási terven jelölt építési helyen belül a 
hídfő műtárgya helyezhető el. A hídfő HÉV aluljáró‐
hoz kapcsolódó helyiségekben a BKV szolgálati funk-
ciók, nyilvános illemhely és legfeljebb nettó 50 m² 
kereskedelemi funkció alakítható ki. 

b) A szabályozási terven jelölt, építési hely közúti és 
hajózási űrszelvény felett beépíthető részén a híd 
műtárgya helyezhető el. 

c) A szabályozási terven jelölt, építési hely kizárólag 
terepszint alatt beépíthető részén mélygarázs, a HÉV 
alagútja, óvóhely és gyalogos aluljáró helyezhető el. 

d) A területen tömegközlekedési megállók védőtetői 
elhelyezhetők. 

e) Reklámhordozók, csak a tömegközlekedési-
megálló építményének részeként helyezhető el. 

f) A szabályozási terven jelölt helyen a híd-
rekonstrukció befejezéséig felszíni gyalogos átkelőhe-
lyet kell létesíteni. 

g) A szabályozási terven jelölt helyen közforgalmú 
hajóállomás létesíthető. 

h) A szabályozási terven jelölt helyen legalább 300 db 
P+R parkolót kell létesíteni. 
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Z-KP-II-01 övezet előírásai 

a) A területen: 

 villamos-pálya, 

 villamosmegálló-védőtető, 

 kerékpártároló-védőtető, 

 köztárgy 

elhelyezhető. 

b) A szabályozási terven jelölt, építési helynek kizárólag terepszint alatt beépíthető részén belül óvóhely és a HÉV 

alagútja elhelyezhető. 

c) Terepszint alatti beépítettség legfeljebb 5% lehet. 

d) A területen:  

 köztárgy, 

 sétaút, tereplépcső, lejtő, 

 közműbecsatlakozási műtárgy, 

helyezhető el. 

e) Reklámhordozó nem helyezhető el. 

f) A tényleges zöldfelület öntözési lehetőségét biztosítani kell. 

g) A szabályozási terven jelölt értékes, megtartandó fák építési tevékenység miatt sem vághatók ki.” 

 

A 2/2007.(I.18.) rendelet 7.§ az alábbi szakasszal egészíti ki: 

„A talajvíz-mozgás lehetőségének biztosítása érdekében és építmények állagromlását megelőzendő, terepszint 

alatti építmény felvízi oldalán, a létesítmény tervezése során – talajmechanikai / hidrogeológiai szakvélemény 

alapján – méretezendő szivárgó-talajvíz elvezető rendszert kell létesíteni és fenntartani.” 

A tervezési terület kisebb, valamint a vizsgált terület nagyobb részén a hatályos KVSZ övezeti előírásai érvényesek. 

Az alábbi övezet érintik a tervezési területet: 

 Z-Kp-II-01 

Az övezet területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket az alábbi táblázat felhasználá‐

sával kell meghatározni. Az övezet területén a keretövezetben (zöldterület) meghatározott építmények 

helyezhetők el. 
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m2 m2 m m % m2/m2 m2/m2 % m m 

BÉM LKT LNT LKS LKM LNB STM STT LKZ LKE LNE 

Z-KP-II-01 SZ 10.000 100.000 80 - 2 0,03 - 75 - 4,5 

A vizsgált területen az övezeteken túl építési övezetek is megtalálhatóak, amelyek az alábbiak: 

 L1-II-01 / L1-II-02 / L1-II-03 – nagyvárosias lakóterület 

 VK-II-02 / VK-II-03 – városközponti terület 

 I-II-01 / I-II-02 / I-II-17 / I-II-27 – intézményi terület 
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 K-EÜ-II-01 / K-EÜ-II-02 – jelentős egészségügyi létesítmények területei  

 KV-SZK-II-01 – szennyvízkezelés területei 

 Z-KP-II-01 / Z-KP-02 – közpark 

 Z-KK-II-01 – közkert 

o Zsigmond tér – Darázs utca – Daru utca – Kolozsvári Tamás utca – Ürömi utca által határolt terü‐

leten, a Z-KK közkert célzott terület-felhasználású zöldterületeken létesíthető funkciók: játszó‐

kert, sportkert, pihenőkert 

 Z-FK-II-01 – fásított közterek 
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m2 m2 m m % m2/m2 m2/m2 % m m 

BÉM LKT LNT LKS LKM LNB STM STT LKZ LKE LNE 

L1-II-01 Z - - - - 75 5,00 - 15 14,0 25,0 

L1-II-02 Z 3000 - - - 40 2,40 0,25 45 - 22,5 

L1-II-03 Z - - - - 
60 

(75)[1] 

2,25 

(2,75)[1] 

0,25 

(0,50)[1] 
15 - K 

VK-II-02 Z 1500 3500 - - 75 4,50 0,50 20 - K 

VK-II-03 Z 1500 5500 - - 75 3,50 0,50 20 - K 

I-II-01 Z - - - - 75 
4,00 

(+0,50) 
- K - 22,5 

I-II-02 Z 1500 - - - 75 
2,50 

(+1,00) 
0,3 20 - 

csatlakozás szabályai 

szerint 

I-II-17 Z 3000 - - - 100 
4,50 

(+0,50) 
– 20[3] 

csatlako-

zás szabá‐

lyai szerint 

25  

a csatlakozás szabá‐

lyainak betartásával 

I-II-27 Z 5000 K   80 4,00 0,50 20  K 

K-EÜ-II-01 Z - - - - 75 3,50 0,3 - - 12,5 

K-EÜ-II-02 Z - - - - 60 2,25 0,25 - - 10,5 

KV-SZK-II-01 SZ - - - - 25 0,50 - 40 - 5,0 

Z-KP-II-02 SZ 10000 - 80 - 1 0,02 - 75  4,5 

Z-KK-II-01 SZ 0 10000 - - 2 0,03 - 50 - 4,5 

Z-FK-II-01 SZ - - - - 2 0,03 - 15 - 4,5 

[1] a zárójelben meghatározott engedményes érték kizárólag saroktelek esetében alkalmazható  
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2 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ  

2.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉ-

NYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉ-

ZIS  

2.1.1 ZÖLDFELÜLETEK, KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A II. kerületi Duna-parton és a mögöttes területen a 

zöldterületek és zöldfelületek sajnos nem képeznek 

összefüggő rendszert, ökológiai értelemben együtt-

működő egységet. A partnak az árvízvédelem és a 

közlekedés szempontjai szerinti többszöri átépítés 

során a zöldfelületeket elválasztották a víztől. Az így 

kialakított állapot csak a terület jelentős átstrukturá‐

lása, a közlekedési rendszerek nagyobb arányú átala-

kítása esetén módosítható, ezért a jelenlegi gazdasági 

feltételek mellett a part átfogó rendezése és 

revitalizálása közepes időtávlaton belül nem reális 

lehetőség. 

A tervezési területen meglévő zöldterület, amely első‐

sorban kondicionáló és városkép-alakító szerepet tud 

betölteni, rendezettebb kialakításban megtartható. 

Fejlesztési célként a meglévő zöldterületek fenntartá‐

sának intenzifikálása és a rendszeres felújítás nevez-

hető meg. 

A vizsgált területen, az Árpád fejedelem útja menti 

kisebb közparkokból és közkertekből álló zöldterületi 

sor, valamint a felső rakparti zöldsávok és fasorok 

mikroklimatológiai és településesztétikai értéket 

képviselnek.  

KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 

A térség levegőminősége a Duna-völgyi folyamatos 

átszellőzése miatt stabilan jónak mondható. E jó leve-

gőt alkalmilag járműforgalmi hatások terhelik, illetve 

felületi porszennyezés jelentkezik. 

A közúti forgalomból származó zajterhelés fokozato-

san emelkedő tendenciát mutat, a motortechnika 

fejlődésének pozitív hatását (motorzaj-csökkenés) a 

gördülési zaj jelentős növekedése ellensúlyozta, meg-

haladta, így a zajterhelés további kis mértékű növe-

kedésével lehet hosszú távon számolni. 

Hulladékgazdálkodás terén jelentős fejlődés tapasz-

talható (gyűjtés, hasznosítás), de a kulturálatlanság 

illegális hulladékdepóniák formájában tovább jelent-

kezik. 

A terület szennyvíz- és csapadékvíz kezelése az utóbbi 

évek fejlesztéseivel megoldott, a talaj és a felszín 

alatti víz szennyezésének veszélye minimális. Ez a 

térség természetes vízkincse miatt fontos előrelépés. 

2.1.2 ÉPÍTETT KÖRNYEZET  

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területére 

eső Duna-parti szakasza gazdag történelmi múlttal, 

értékes épített és természeti környezettel rendelke-

ző, sajátos karakterű városrész. A vizsgált terület 

legnagyobb része világörökségi helyszín, vagy annak 

védőterületébe esik. A terület egy részére világörök-

ség várományos terület védőzónája van kijelölve. 

Jelentős kiterjedésű az itt nyilvántartott, rendlettel, 

határozattal védett régészeti lelőhely. A területen 

műemlékek találhatók, melyek közül kiemelkedik a 

rakpart védőfal rendszere. További műemlékek mel-

lett, helyi védettségű épületek vannak kijelölve. A 

számon tartott kulturális örökség sérülékeny, meg 

nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme 

feltétlenül megóvandó.  

Sajnos a terület egyes részeinek, elsősorban a közte-

rületeknek az általános állapota jelenleg a terület 

értékének és a kijelölt védettségeknek megfelelő 

színvonal alatti.  

A DÉSZ kiemelt célja között szerepel, hogy korlátozott 

számú eszközeivel szolgálja az értékek integritásának 

megőrzését. Sajnos azonban e cél megvalósításához a 

DÉSZ hatásköre a közelmúltban tovább csökkent. 

Legutóbb a településkép védelméről szóló LXXIV. tv. 

intézkedett arról, hogy a helyi építési szabályzat nem 

rendelkezhet a védett értékek és a településkép vé‐

delme érdekében. Így a DÉSZ területére vonatkozóan 

is a kerületi önkormányzatnak kell 2017 év végéig 

településképi rendeletet alkotnia. 

VÁROSSZERKEZETI KAPCSOLATOK 

A vizsgált terület jó megközelíthetőséggel rendelkezik 

mind közúti és közösségi közlekedés szempontjából, 

főbb városszerkezeti kapcsolatait jelentik a Dunával 

párhuzamos Slachta Margit, Angelo Rotta és Bem 

rakpartok, valamint a Margit híd. A rakpartok a folyó 

mentén biztosítják a kapcsolatot a város távolabbi 
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pontjaival, a Margit híd pedig a körutakkal teremti 

meg kapcsolatot.  

 

A rakpartokkal párhuzamosan húzódik a H5-ös HÉV 

vonal, mely a Batthyány teret köti össze Szentendré‐

vel. Az Árpád fejedelem útja mentén több buszjárat is 

közlekedik. A budai fonódó villamos átadásával az 

észak- és a dél-budai területek között átszállásmentes 

villamoshálózat jött létre. A Margit hídon közlekedő 

busz- és villamosjáratok a terület megközelíthetősé‐

gét tovább javítják.  

PARTHASZNÁLAT 

A tervezési terület Duna menti fekvése, kihasználat-

lan, a vízpart nehezen megközelíthető a folyó mellett 

húzódó rakparti utak, villamos és hév nyomvonalak 

miatt. A belső zónában lévő partszakaszokra jellem-

zően, azok itt a legjobban kiépítettek, azonban a raj-

tuk zajló gépjármű-forgalom is akadályt képez a víz-

part megközelítésében.  

A vízpart közvetlen elérése gyalogosok számára ne-

héz, az alsó rakparton mindössze egy helyen található 

kiépített zebra. A terület északi részén a HÉV vonalon 

való átjutás is csak kevés helyen megoldott (megállók 

közelében).  

A műemléki védettség alatt álló Bem rakpart lépcsői –

ahonnan a Parlamentre jó rálátás adódik – gyalogo-

san nem közelíthetők meg. A lépcsők előtt a „Moszk-

va Bázis” szervizkikötő üzemel. Jelenléte e helyen, 

napjainkban érthetetlen és elfogadhatatlan, úgy 

funkcionális, mint városképi szempontból. 

Az alsó rakparton spontánul kialakult parkolás (P+R 

rendszer szerint használják az autósok az alsó rakpart 

még szabad gyalogos felületeit), úgy funkcionálisan, 

mint városképileg zavaró és elfogadhatatlan. 

A terület fejlesztésével kapcsolatban alapvető célnak 

kell lennie a part és a mögöttes területek kapcsolatá‐

nak erősítése, hálózati hiányok pótlása. 

TERÜLETHASZNÁLAT  

A II. kerületi Duna-part a Duna-menti zóna részeként 

közvetlenül kapcsolódik a belső zónához. A vizsgált 

területen jellemzően többfunkciós, városias és sajátos 

területhasználat alakult ki. Területfelhasználási szem-

pontjából kialakultnak tekinthető terület, változás e 

vonatkozásban nem várható.  

A vizsgálati területet északi részén jellemző a lakóte-

rületi használat markáns dominanciája, ettől délre a 

többfunkciós városias területhasználat jellemző, ahol 

a funkcióösszetételt jelentősebb számú kereskedelmi-

szolgáltató, szociális, egészségügyi, sport és egyéb 

intézményi funkció színesíti. 

A nemzetközi városi folyamatokban egyre inkább 

versenyelőnyt jelent a minőségi, élhető városi terek 

kialakítása, melyben különösen a vízpartoknak jut 

jelentős szerep. A vízparti közterületek fejlesztése, 

élettel teli használata pedig felértékeli a még kihasz-

nálatlan fejlesztési területeket is. 

BEÉPÍTÉS 

A beépítés olyan meglévő adottság, amelyhez a ter-

vezés során alkalmazkodni kell, annak megváltoztatá‐

sa reálisan nem várható, és nem is szükséges. A terü‐

leten található számos műemlék, és helyi védettségű 

épület, továbbá a világörökségi helyszín része. Ezek a 

további tervezés során korlátozó tényezőként jelen-

hetnek meg.  

A terület a beépítés jellemzőit, az eltérő területhasz-

nálatát és a kialakulás időbelisége alapján különböző 

karakteregységekre bontható.  

TELEKMORFOLÓGIA, TULAJDONVISZONYOK 

A tervezési terület tulajdonviszonyait tekintve nem 

egységes, állami, valamint fővárosi és kerületi önkor-

mányzatok tulajdonban álló telkeket találunk. A 2012. 

évi CXC. törvényt módosító 2013. évi LXXIV. törvény 

eredményeképp a Duna partvonalával közvetlenül 

határos, a fővárosi kerületi önkormányzatok és az 

Állam tulajdonában álló budai és pesti rakpartokon 

található ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői infra‐

struktúra, valamint az ezeken kívüli ingatlanok és a 

nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikö‐

tői infrastruktúra 99 évre a fővárosi önkormányzat 

vagyonkezelésébe került. Ezzel lehetővé vált a folyó‐

part egységesebb kezelése.  

2.1.3 KÖZLEKEDÉS  

Buda morfológiai adottságai jelentős mértékben 

befolyásolták II. kerület településszerkezetének kiala-

kulását, a város növekedésével a Duna-partot mind-

inkább egyfajta észak-déli irányú közlekedési folyosó 

szerepre kényszerítve.  

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A gépjármű forgalom leginkább a völgyekben kiala-

kult útvonalakhoz – Szépvölgyi út, Csalogány utca – és 

a Margit híd által meghatározott Margit körúthoz 

kapcsolódik. A Duna-parti térségben azonban annak 

területi elhelyezkedése miatt a rakparti út a meghatá‐

rozó.  

A Margit hídtól délre, a belvárosra általánosan jellem-

ző alsó és felső rakparti keresztmetszet alakult ki. A 

felső rakparton az elmúlt években először került sor a 

megelőző évtizedekben a jelentőségét folyamatosan 

növelő közúti közlekedés visszaszorítására a villamos 

hálózat fejlesztésével. 

A Margit hídtól északra a rakparti utat két – a Szent-

endrei HÉV vonal által elválasztott – önálló útvonal 

alkotja. 

A II. kerület Duna-partját határoló Slachta Margit 

rakpart – Angelo Rotta rakpart jelentette alsó rakpart 

gépjármű közlekedésében az átmenő forgalom a 

meghatározó, csomóponti kapcsolatai bővülnek. 

PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI  KÖZLEKEDÉS 

A közösségi közlekedésében meghatározó elem a 

Margit híd villamos közlekedése és az M2 metró vo-

nal. A Duna-parti térségben azonban a legfontosabb 

szerepet a H5 HÉV vonal tölti be, az agglomerációs 

kapcsolatrendszerrel rendelkező Szentendrei HÉV 

azonban mára elavult. Mindinkább elkerülhetetlen 

megújításának egyrészt biztosítania kell majd a közös-

ségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növeke-

dését és ugyanakkor a környezetére kifejtett elválasz-

tó hatásának a csökkentését. 

Észak-Buda és Közép-Buda villamoshálózatának ösz-

szekapcsolásával ismét biztosítottá vált a Duna-parti 

és a Nagykörúti villamos közlekedés közötti átszállás. 

A fonódó villamos fejlesztéssel a közlekedésben egy 

négy évtizede – a HÉV Batthyány térre történő beve-

zetésekor – létrehozott anomália került megszünte-

tésre.  

HAJÓZÁS 

A II. kerületi partszakaszon a Margit hídtól északra 

nincsen kikötő, a délre lévő elsősorban a vízi jármű‐

vek tárolásra szolgál. 

A múlt században megszűnt, de ebben az évtizedben 

újra indított városi menetrendszerű személyhajózás 

egyenlőre nem érinti a kerületet.  

 

KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A kerékpáros közlekedés hálózati kapcsolatai bővül-

nek. A Duna-part menti vonal a Margit híd felújítása-

kor körirányú elemmel gazdagodott. A hálózati ele-

mek kialakítása azonban további fejlesztést igényel a 

Duna-parton. 

A II. kerület területét érinti a fővárosi MOL-BuBi rend-

szer. 

A gyalogos közlekedés érdemben a Margit hídtól 

délre, a felső rakpartra koncentrálódik. 

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés az elmúlt évek 

legdinamikusabban fejlődő közlekedési módja, a 

szuburbanizációs időszak után remélhetően a város 

megújulásának meghatározó közlekedési eleme lesz.  

PARKOLÁS 

A jellemzően zártsorú, nagyvárosias beépítés követ-

keztében a közterületek fontos szerepet töltenek be 

a rendeltetésszerű használatot biztosító parkolásban. 

A közterület parkolók száma a közösségi közlekedés, 

valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesz-

tésének területigénye miatt folyamatosan csökken, 

sajnálatos módon a közterületi parkolók egy részét 

területidegen P+R jelleggel veszik igénybe. 

2.1.4 KÖZMŰVEK  

VÍZIKÖZMŰVEK  

A vizsgált területen az ivóvízellátás és csatornahálózat 

teljes körűen kiépült. 

A II. és III. kerület határán található a Budaújlaki 

vízműtelep és vízbázis, aminek védőterülete érinti a 

vizsgált területet. A vízmű miatt több nagy átmérőjű 

(DN > 600 mm) főnyomóvezeték halad keresztül a 

vizsgált területen. 

A közüzemi vízkivételen kívül termálvíz kitermelés is 

folyik a területen, amit helyben hasznosítanak. 

Mind a vízmű, mind a termálvíz kitermelés miatt 

vízbázis védőterületek érintik a vizsgált területet, 

amik megszabják a területen végezhető tevékenysé‐

geket. 

A vizsgált terület Zsigmond köztől északra fekvő ré‐

szének szennyvizei Közép-Buda I., a délre fekvő terü‐

letek pedig a Közép- Buda II. vízgyűjtő területhez 

tartoznak. Mindkét vízgyűjtő terület szennyvizeit a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Központi Szennyvíztisztító telep (BKSZT) 

fogadja és tisztítja. A területen található a Zsigmond 

téri szivattyútelep, ami fogadja, és továbbítja a Kö‐

zép-Buda I. vízgyűjtő terület szennyvizeit a Kelenföldi 

szivattyútelepre a 2009-ben megépült budai Duna-

parti főgyűjtőn keresztül. 

ENERGIAKÖZMŰVEK  

A térségben az energiaközmű ellátottság teljes körű, a 

jelenlegi igényeket a kiépült kapacitások ki tudják 

elégíteni. 

A területen üzemelő középfeszültségű 

földkábelhálózat táppontjai a Vérmező, Katona Jó‐

zsef, Kőtér és Kaszásdűlő 120/10 kV alállomások, ezek 

látja el a térségben üzemelő 10/0,4 kV-os transzfor-

mátorokat tápenergiával. A kommunális transzformá‐

torokból kiinduló kisfeszültségű és közvilágítási háló‐

zat földkábelként épült ki.  

Néhány utcában oszlop helyett az épületek homlokza-

tai között kifeszített sodronyokon került elhelyezésre 

a közvilágítási lámpatest, ilyen a Liptay utcában, a 

Frankel Leó utcában és a Harcsa utcában üzemel.  

A vizsgált területen a gázigényeket a FŐGÁZ 

nagyközépnyomású hálózata biztosítja. A 

nagyközépnyomású hálózat táppontjai az Óbudai 

gázgyári nagy/nagyközépnyomású 

gáznyomásszabályzó. 

A vizsgált terület északi részén jelen van a Fővárosi 

Távhőszolgáltató Észak-Budai távhőrendszere. A 

távhőkörzet hőbázisa az Észak-Budai Fűtőerőmű, 

amelyek rendelkezik szabad kapacitásokkal nagyobb 

hőigények kielégítés esetén is. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A kiépült vezetékes elektronikus hírközlési hálózat 

jellemzően földalatti kivitelű, alépítményben, helyen-

ként közvetlenül földbefektetett kábeles rendszerű, 

és valamennyi ingatlan önálló csatlakozással rendel-

kezik. A hagyományos rézkábellel kiépült hálózat 

mellett számos optikai kábeles fejlesztés és kiépítés is 

történt. 

A területen mind a vezetékes, mind a mobil telefonel-

látás kiépült. Bejegyzett magassági korlátozást okozó 

pont-pont mikrohullámú kapcsolat a területet két 

sávban is érinti. 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA 

A területen számottevő megújuló energiaforrás-

hasznosítás nem valósul meg.  

 

VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A területen az árvízvédelmi védmű teljes hosszban 

magassághiányos. Jellemzően 85 cm-rel alacsonyabb, 

mint a mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,3 m biztonsá‐

gi szint. Egy rövid, 20 méteres szakaszon a MÁSZ 

szintet sem éri el a töltés magassága. 

2.2 KOMPLEX PROBLÉMATÉRKÉP 

A problématérkép bemutatja a vizsgált terület prob-

lémáit és értékeit, a beavatkozást igénylő területeket. 

Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint a II. kerü‐

leti Duna-part Budapest egyik hátrányos helyzetben 

lévő partszakasza. 

2.2.1 KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA, 

HASZNÁLATA  

A vizsgált területen a közterületek egymáshoz rosszul 

kapcsolódnak, átjárhatóságukat több tényező nehezí‐

ti: 

 a HÉV telke a Szépvölgyi út és az Üstökös ut-
cák közötti szakaszon átjárhatatlan, draszti-
kus elvágó hatású 

 az alsó rakparton (Angelo Rotta és Slachta 
Margit rakpart) kialakított útra és az Árpád 
fejedelem útjára terhelődő nagy forgalom 
miatt ezek nehezen átjárhatóak a gyalogosok 
számára 

 a Duna-parton a rakpart keresztmetszeti ki-
alakítása nem teszi lehetővé gyalogosok a 
vízpart közelébe jutását 
(a Bem rakpart és az Angelo Rotta rakpart 

között nincs gyalogos kapcsolati lehetőség) 

 az alsó rakpartot terhelő nagy forgalom mi-
att a vízparton tartózkodás a környezeti ter-
helés miatt élvezhetetlen 

 a kerületi partszakaszon kevés a kialakított 
kikötési lehetőség, a vízre telepített attraktív 
funkciók. 

A közterületi zöldterületek használhatóságát a gyalo-

gos megközelíthetőségük korlátozott volta negatívan 

befolyásolja. A közterületi zöldfelületek alulhasznosí‐

tatlanok és gondozatlanok a HÉV és a Slachta Margit 

rakpart közötti területsávban. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Megközelíthetetlensége miatt a Duna-part teljes II. 

kerületi szakasza alulhasznosított. Itt a folyam-part 

menti sávjában hiányoznak a kikötők, a vízparti att-

raktív funkciók. Az Angelo Rotta rakparton egy üzemi 

célokat szolgáló kikötő üzemel, amely nem vonzó 

létesítmény a gyalogosok számára. 

2.2.1.1 ÁLLAG 

A közterületek kiképzése és karbantartása csak he-

lyenként kielégítő. Számos helyen nagyon rossz minő‐

ségű a területek kiképzése, berendezése, a burkola-

tok használata és a zöldterületek és zöldfelületek 

karbantartása. 

 

Rossz állagú közterületek a Császár-Komjádi Uszodánál 

Jelenleg gondozatlan közterületek találhatók az Zsig-

mond tér és a Germanus Gyula park közötti szaka-

szon. 

2.2.2 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Táji szempontból „probléma”, hogy az értékes épített 

táj a természeti tájat – Budai-hegység, Rózsadomb 

látványa – elnyomja. 

Természetvédelem tekintetében az alapprobléma, 

hogy a folyópart e szakaszán nincs természeti érték, a 

folyó partot nem kísérik ökológiai szempontból érté‐

kelhető, összefüggő zöldfelületek, a közlekedési és 

árvízvédelmi építmények dominálnak. 

2.2.3 KÖRNYEZET- ÉS KATASZTRÓFA-

VÉDELEM  

A vizsgált terület egyik legmeghatározóbb környezeti 

konfliktusa az Árpád fejedelem útja forgalmának 

zajterhelése. A 2007-es stratégiai zajtérkép alapján az 

Árpád fejedelem útja küszöbérték feletti sávba eső 

zajterheléssel érintett, az egész napi terhelés (Lden) 

75-80 dB közötti. 

Szintén a közúti forgalomból eredeztethető a parti 

utak menti levegőszennyezettség, bár ezt a Duna 

völgy átszellőzése jelentős mértékben kompenzálja. 

A legjelentősebb hulladékkezelési, illetve köztisztasági 

probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból fakad: 

a területen gyakori az illegális hulladék-elhelyezés, 

amelyek felszámolása a felelős hiányában az érintett 

önkormányzatokat terheli. Az elhagyott hulladékok 

különösen a közhasználatú zöldterületeken jelennek 

meg, legrosszabb helyzet az Elvis Presley parkban 

mutatkozik. 

A területen építésföldtani problémák vannak. Az 

egykori árterület talajának teherbírása korlátozott. 

A másik fontos kérdés az árvízvédelem. A terület 

védett, de a 2013-as árvíznél nagyobb már veszélyez-

tetheti a területet. 

2.2.4 KÖZLEKEDÉS  

A gyalogos közlekedésben mind hálózati mind helyi 

szinten jelentkeznek problémák. Hálózati probléma-

ként nevesíthető, hogy a vizsgált területről csak a 

Margit-sziget csúcsa érhető el, helyi gond, hogy az 

alsó és felső rakpartok között nincsen gyalogos for-

galmat biztosító műtárgy, a Bem térnél lévő lépcsős 

partszakasz gyalogosan nem közelíthető meg és nem 

használható. 

A Duna partin lévő Az agglomeráció és a főváros köz-

lekedési kapcsolatrendszerében fontos szerepet be-

töltő HÉV vonal felszíni szakasza a Duna-partot elvág-

ja a belsőbb területektől. A HÉV elválasztó hatása a 

közúthálózatot is hátrányosan befolyásolja, a Szép-

völgyi út térségében hiányzik az egyes elemek közötti 

kapcsolat. 

A II. kerület teljes partszakaszát elkerüli a menetrend-

szerű hajóközlekedés.  

A beépítés kötöttségeiből adódóan a vizsgált terület 

létesítményeinek működéséhez kapcsolódó parkolás 

jelentős részben a közterületen zajlik, túlterhelve 

azokat. Ugyanakkor a belvárosi és Duna-parti terüle-

tektől idegen P+R rendszerű parkolás is megjelenik a 

vizsgált területen. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.3 KOMPLEX ÉRTÉKTÉRKÉP  

2.3.1 ÉPÍTETT ÉRTÉKEK  

A vizsgált terület épített értékekben gazdag. Műem-

lékek, helyi védett épületek és egyéb épített értékek 

egy sajátos karakterű városrész alkotóelemei. 

A rálátás a vizsgált területre, illetve az onnan adódó 

kilátás a terület különleges értékei, ezért védelmük 

szempontjai kiemelt figyelmet igényelnek. 

A pesti oldalról adódó rálátás a Budai oldali Duna-

partra és a háttérben feltűnő budai hegyekre megha-

tározó élményt nyújtó, jól tükrözi a hegyvidéki karak-

tert. 

A Rózsadomb sziluettje a szakaszon domináns. A 

Margit híd hídfőjében a zöldbeágyazott karakter ér-

vényesül. 

A hídtól délre húzódó rakparti szakasz egységesen 

kétszintes (Bem rakpart és Angelo Rotta rakpart). A 

védett partfal részben függőleges, részben lépcsős 

kialakítású. A Bem rakpart sétányt és az itt meglévő 

fasort a közelmúltban felújították.  Az épülettömbök 

Dunára néző zártsorú beépítésű homlokzatai külön-

böző korokban épültek, de nem tükrözik a városrész 

változatos, sokféle és sokszínű karakterét. 

A háttérben az emelkedő Várhegy és a Budai hegység 

természetes, zöld sziluettje rajzolódik ki. 

 

Rálátás a pesti belvárosra a felső rakpartról. 

A vizsgált területről adódó kilátásban a Parlament 

ikonikus épülete, a pesti Duna-part, a belváros tor-

nyokkal csipkézett sziluettje, valamint a Margit-sziget 

zöldterületei és gazdag növényzetének látványa érvé‐

nyesül. 

 

 

2.3.2 ZÖLDFELÜLETI ÉRTÉKEK  

A vizsgált területsáv zöldfelületi értékei között felso-

rolandók: a Germanus Gyula park, a Zsigmond tér 

közkertje és a Szent Lukács Gyógyfürdő kertje. A rak-

parti építések során frissítésre kerültek a sétány faso-

rai, ezeknek – elsősorban esztétikai – értéke megfele-

lő fenntartás mellett növekedni fog. 

2.3.3 KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK  

Városklimatológiai érték a Duna-völgy átszellőzési 

sávja, mely folyamatosan frissíti a térség levegőjét. 

Szintén e téren érték maga a Duna, mint párologtató 

vízfelület, mely a parti sávban a városi hősziget hatást 

(bár csak lokálisan) de jelentősen csökkenti. 

2.3.4 KÖZLEKEDÉSI ÉRTÉKEK  

Jelentős értéket képvisel a Budát és Pestet összekap-

csoló Margit híd. 

A közösségi közlekedésben fontos szerepet töltenek 

be a nagyforgalmú kötöttpályás közlekedési eszközök, 

az Észak budai agglomerációt a belvárossal összekötő 

HÉV vonal, valamint Buda és Pest belvárosi területeit 

összekapcsoló nagykörúti villamos közlekedés. 

A környezetbarát közlekedés meghatározó jelentősé‐

gű eleme a Duna-parton lévő EuroVelo kerékpáros 

nyomvonal.  

Észak-Buda és Dél-Buda közötti közúti forgalom lebo-

nyolításában kiemelkedő szerepet tölt be a Budai alsó 

rakpart. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK

A II. kerületi Duna-part fejlesztése, a már kialakult állapotok miatt, csak összetett problémakör kezelése 
révén vezethet jó eredményre. Városszerkezet-alakító beavatkozásokra ugyanúgy szükség van, mint 
közterület-rendezési, építészeti, értékvédelmi, valamint part-alakítási műszaki feladatok elvégzésére.  

A DÉSZ hatályterülete azonban e kerületi szakaszon nagyon korlátozott és csak közterületeket érint, 
helyenként azt is csak parciálisan. A tervezési terület helyenként csupán néhány méter szélességű 
közterületeket foglal magába, így a szabályozás a megoldandó problémák csak egy nagyon kis részére 
nyújt lehetőséget. A szabályozás többi részét a KÉSZ-ben kell kiegészíteni, erre vonatkozóan a 
szabályozási terv javasolt elemeket tartalmaz. Az alátámasztó javaslatok is a teljes vizsgálati területre 
kiterjedően kerültek megfogalmazásra, mert csak így válnak értelmezhetővé a tervezési terület keskeny 
sávjára is vonatkozó összefüggések.  

Mivel a vizsgálati terület beépítésre szánt területeinek beépítettsége jellemzően kialakultnak tekinthető, 
az alátámasztó javaslatok elsősorban a közterületekre vonatkoznak. 

A realitásokat figyelembe véve, a közterületek nagy részét kitöltő forgalmi felületek átfogóbb 
átalakítására, rendezésére középtávon nem lehet számítani, ezért a tervjavaslat csak egyszerűen, nem 
túlzottan költséges megoldások alkalmazásával végrehajtható, komfortjavító elemeket tartalmaz. A 
rendezésére vonatkozó javaslatok a terület jobb működését hivatottak elősegíteni, megtartó erejének és 
a gyalogosok komfortjának növelését hivatottak erősíteni. 

3.1. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLATOK  

Környezetalakítási koncepció 

 

 
 
 

Korzó, sétány, kerékpáros infrastruktúra 
A magasabb rendű tervek közül a hatályos TSZT rendelkezik, hogy a II. kerületi rakpartnak az I. kerületi 
kerülethatár és a Margit híd közötti szakaszán meg kell teremteni szerkezeti jelentőségű korzó, a Margit 
híd és III. kerületi kerülethatár közötti szakaszon pedig a szerkezeti jelentőségű sétány, valamint 
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra komfortos kialakításának feltételeit. A déli 
partszakaszon – a Bem rakparton – húzódó korzót a közelmúltban már felújították. Ez a területrész a 
vizsgált terület része, nem tartozik a tervezési területbe, így a DÉSZ szabályozása nem érinti. 

A további szakaszokon a sétány és a kerékpárút egymás mellett, zöldterületen halad északi irányba, 
további rendezésre, fejlesztésre szorulnak. Ezeket az elemeket tartalmazó a partszakasz részben a 
vizsgát, részben a tervezési területen belül helyezkednek el. 

 
 

szerkezeti kapcsolat 

gyalogos-átkelőhely 

vízparti járda 

sétány - kerékpárút 

korzó 

új közlekedési csomópont 

G 

G mélygarázs 
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Az alsó rakpartot érintő beavatkozások 
Az alsó rakparti út II. kerületi szakaszának nagy forgalma hosszabb távon sem csökkenthető a budai 
oldali úthálózat adottságai és kapacitáshiánya, valamint ezt befolyásolni tudó más fejlesztések 
elmaradása miatt. Az út kialakítása közlekedési szerepének megtartása mellett több helyen módosul. 
Részben bővülnek forgalmi kapcsolatai, másrészt több szakaszán kisebb mértékű nyomvonal-korrekció 
javasolt, amelyeknek eredményeképpen a közvetlen vízparti gyalogosfelületek szakaszosan 
létrehozhatóak, illetve kiszélesíthetőek.  

A terv szerint a Slachta Margit rkp. a Szépvölgyi út vonalában új közúti csomópont révén csatlakozik a 
kerületi utcahálózathoz. Ugyanitt a TSZT-ben szereplő, a Margit-szigetre vezető gyalogoshíd hídfőjének 
kialakítása tervezett, amelyhez nagyobb arányban III. kerületi területeket kell igénybe venni.  

A vízpart gyalogos megközelíthetőségének megteremtése 

Az útpálya nyomvonalának javasolt módosításai révén folyamatos, változó szélességű gyalogosfelület 
(járda) jön létre a Komjádi utca vonalától a Csalogány utcáig terjedő partszakaszon. 

Az nyomvonal-módosítás érdekében, a Komjádi utca és a Margit-híd közötti szakaszon, a zöldterületet 
kell kismértékben csökkenteni, a Margit hídtól közvetlenül délre eső szakaszon közvetlen vízparti járda 
kialakításához a jelenlegi szabálytalan parkolást kell megszüntetni. Itt az út nyomvonalának eltolása 
szükséges a támfal irányába, aminek eredményeként a parti támfal lépcsői is megközelíthetővé válnak. 

Tervezett új gyalogos átkelőhelyek segítik a vízpartra jutást, ezek (északról déli irányba haladva): 

 A Slachta Margit rakpart elérése, lejutás a Duna-partjára a Komjádi utca vonalában javasolt, a 
HÉV-et külön szintben keresztező, különszintű átkelőhely létesítésével válik lehetővé. 

 A Margit híd hídfője közelében a parti járda elérése a jelenleg is meglévő lépcsőn és rámpán 
keresztül, majd a tervezett új gyalogos-átkelőhely létrehozása révén lesz lehetséges. A meglévő 
rámpa az vízpart akadálymentes megközelítésének lehetőségét biztosítja. 

 Az alsó rakparti utat keresztező gyalogos-átkelőhelyek létesülnek a Bem József téri 
tömegközlekedési megállók vonalában is.  

 

 

Kikötői létesítményekhez kapcsolódó parthasználat  

Jelentős hosszúságú partszakasz gyalogos megközelítési 
lehetőségének megteremtésével párhuzamosan a vízi oldali 
attrakciók, bővített kikötési lehetőségek parti fogadása 
javasolt. Olyan vízi létesítmények kikötésére biztosítandóak 
feltételek, amelyek közönségvonzó szereppel is rendelkeznek, 
amelyek által a Duna-partja vonzóbbá válhat, ugyanakkor 
városképi szempontból nem zavaróak.  

A védett, világörökségi területen és annak pufferterületén 
kevés és alacsony felépítményekkel rendelkező, rekreációs és 
vendéglátó funkciójú úszóművek fogadása javasolt. A Bem 

Előkép – úszómű kialakítása 

közösségi közlekedés rekreáció szolgáltatás/vendéglátás 
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rakpart előtti védmű lépcsői előtt úszómű, csak a kilátás és a parti látványvédelem szempontjainak 
figyelembevételével helyezhető el. 

 

 

A vizsgált terület zöldterületeinek fejlesztése 

A vizsgált terület közterületeinek, elsősorban a zöldterületek összehangolt fejlesztésével emelhető 
kivételes adottságai alapján méltó színvonalra. Ezeknek a területeknek a nagy része azonban nem 
tartozik a DÉSZ hatályterületéhez, így a szükséges szabályozás a KÉSZ keretében határozható majd meg.  

Az átfogó közterület-rendezés koncepcionális elemeként javasolt követni: 

 A közterületek gyalogos felületeinek hálózatba történő szervezését és fejlesztését. 

 A Germanus Gyula park és az Elvis Presley park zöldfelületeinek egységes koncepció alapján 
történő fejlesztését. 

 A Margit-híd hídfő és a Zsigmond tér között zöldterületen vezetett sétány kialakítását. 

 A közterületeken a felszíni gépjármű parkolók számának csökkentését.  

Az árvízvédelmi beavatkozások vonatkozásai 

A mértékadó árvízszint (MÁSZ) megemelése miatt további árvízvédelmi beavatkozások szükségesek a 
kerületi partszakasz teljes hosszán. Tekintettel, hogy a partfalak nagyobbik része műemléki védettség 
alatt áll, eltérő műszaki megoldásokat kell majd alkalmazni a műemléki védettségű partfalak szakaszán, 
és az egyéb partszakaszok mentén.  

A szükséges védelmi beavatkozás tehát egyben fontos műszaki, ugyanakkor kiemelt városkép alakító 
feladat is. A megvalósítási feltételeire vonatkozó rendelkezéseket azonban a 2016.07.01-én hatályba 
lépett LXXIV., a településkép védelméről szóló törvény értemében, a DÉSZ nem állapíthat meg, arra csak 
külön önkormányzat településképi rendeletben és az értékvédelmi jogszabályokban lesz lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meglévő 
zöldfelület 

zöldfelület fejlesztés, 
rehabilitáció 

fejlesztendő 
gyalogos irány 

gyalogos hálózat 
fejlesztése 
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3.2. ZÖLDFELÜLET-, TÁJRENDEZÉSI, 
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK  

Zöldfelület-rendezési és természetvédelmi 
javaslatok 

A tervezési területen, a Szépvölgyi út és 
Zsigmond tér közötti szakaszon a meglévő 
zöldfelület megtartása és minőségi fejlesztése 
nevezhető meg célnak. Itt a faállomány 
fokozatos frissítését, pótlását el kell végezni, a 
fásított karaktert fenn kell tartani.  

A Zsigmond tér és az Üstökös utca vonalai 
közötti szakaszon a parti járda létesítése okán, az 
úttest elhúzása miatt, a zöldsáv karcsúsodik, a 
meglévő faállomány is csökken. 

A vizsgált területen, a Szépvölgyi út torkolatában 
a zöldfelület fejlesztése (zöldfelületi kapcsolat 
létesítése a Kolosy tér felé) és a távlati 
gyalogoshíd létesítése összehangolandó feladat. 

Zsigmond tér és Császár – Komjádi Uszoda között 
a parkoló rendezése, ennek során fák telepítése 
javasolt. 

Az Elvis Presley park rekonstrukcióra, fejlesztésre 
szorul. Ennek keretében a gyalogos és 
kerékpáros felületeket összehangoltan rendezni 
kell, a jelentős értékes faállományt meg kell 
őrizni. 

Germanus Gyula park közlekedés-építéssel 
érintett területrészeinek rekonstrukciója 
szükséges, célszerű lenne még a fenntartás 
intenzifikálása. 

A fonódó villamos vonal elkészült, a pálya menti 
sétány intenzív fenntartása szükséges. 

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

A tervezési területen alapvető szempont a táji 
karaktervédelem, a „beállt” városi-tájkép 
megtartása, értékőrző fejlesztése. 

A részben függőleges, részben lépcsős 
kialakítású partfal a mögötte elhelyezkedő 
épületek térfala és a Budai-hegység, illetve a 
Várhegy sziluettje kiemelten védendő egységet 
alkotnak.  

Zöldfelületi ellátottság alakulása 

A tervezési területen a zöldfelület az útépítés 
során kis mértékben csökken, fapótlással, 
telepítéssel a zöldfelületi intenzitás szinten 
tartható. 

3.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.3.1.  HÁLÓZATI KAPCSOLATOK JAVASLATA 
(KÖZÚTI, VASÚTI, KERÉKPÁROS, HAJÓZÁS)  

A tervezési területet több, térségi jelentőségű 
hálózati kapcsolatot biztosító közlekedési elem is 
érinti, ezek módosítását és új infrastruktúra elem 
kialakítását is tartalmazza a hatályos 
településszerkezeti terv.  

Hosszú távon a II. kerületi Duna-part jelenleg 
felszínen és kéreg alatt vezetett HÉV vonalát 
váltja majd ki a lényegesen nagyobb hálózati 
kapcsolatrendszert jelentő Szentendrei – Csepeli 
– Ráckevei HÉV vonalak összekötésével, és a 
pesti belváros alatt metró jelleggel átvezetett 
Észak-déli regionális gyorsvasút. A Duna alatt 
mélyvezetésben tervezett nyomvonal a tervezési 
területet a Szent István tér – Kolosy tér vonalon 
keresztezi távlatban. A fejlesztéssel egy időben a 
jelenlegi HÉV pálya a villamoshálózat részévé 
válhat. 

A Duna-parton lévő alsó rakpart távlatban is az 
Észak-Buda és Dél-Buda közötti egyik 
meghatározó közúti kapcsolat marad.  

A Duna menti EuroVelo kerékpárút hálózati 
jelentősége a főváros területén történő teljes 
átvezetés következetes végrehajtásával a 
jövőben növekedni fog.  
A Szépvölgyi út és a Dráva utca vonalának 
Margitszigetet érintő összekötése a kerékpáros 
közlekedés számára egy új, hálózati jelentőségű 
körirányú kapcsolatot eredményez.  

A Budapesti Közlekedési Központnak a hajózás 
fejlesztésére vonatkozó elképzelései szerint a 
Margitszigettől nyugatra lévő folyóágon is 
megindításra kerül a személyközlekedés, 
továbbá a hajózás elérheti az agglomerációs 
településeket északon és délen egyaránt. A 
hajózás kiterjesztésével a Duna hálózati szintű 
kapcsolatot jelentő közlekedési elemmé válik a 
partszakasz számára.  

3.3.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 

A tervezési terület magába foglalja az alsó 
rakpart II. kerületi szakaszát, a Slachta Margit 
rakpart – Angelo Rotta rakpartot. Javasolt a 
főútvonal által igénybe vett terület egészét 
közlekedési célú közterületté alakítani, mivel a 
Margit híd környezetében árvízvédelmi mű 
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besorolású területet és a Szépvölgyi út 
térségében a Duna medrét is igénybe veszi. A 
fenti probléma csak a II. kerületre vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzatában rendezhető, 
mivel a készülő Duna-parti Építési Szabályzat 
nem terjedhet ki a Duna medrére. 

Az útvonal feladata nem változik a jövőben, de 
hálózati szerepe a településszerkezeti terv 
szerint a jelenlegi I. rendű főútról távlatban II. 
rendűre módosul, rugalmasabb lehetőségeket 
biztosítva a vízparttal kapcsolatos 
városfejlesztési elképzelések megvalósításának.   

A Margit hídtól északra, az útvonal forgalmi 
szerepének bővítéseként a II.-III. kerületek 
közigazgatási határánál csomópont kialakítása 
javasolt a Szépvölgyi úttal. A csomópont 
kialakítását nehezíti, hogy a hosszú ideig még a 
közeli Árpád fejedelem úti keresztezés egyben a 
Budapest – Szentendre HÉV vonal keresztezését 
is jelenti. Továbbá itt kell biztosítani a 
Margitszigeti kerékpáros-gyalogos híd budai 
hídfőjét és a menetrendszerű személyhajózás 
kikötőjének tervezett elhelyezését is. 

A Margit hídtól délre eső, alsó-felső rakpartként 
kialakított szakaszon javasolt az alsó rakparti 
parkolás felszámolásával és a forgalmi sávok 
áthelyezésével a vízparton egy folyamatosan 
járható szélességű gyalogos járda kialakítása. 

Az alsó rakpart elválasztó hatásának 
csökkentésére a Margit híd északi oldalán, a Bem 
József térnél (villamosmegálló) és a Császár-
Komjádi uszoda vonalában (autóbuszmegálló) 
javasolt egy-egy kijelölt gyalogos átkelőhely 
létrehozása.  

A javasolt Szépvölgyi úti csomópont és az új 
gyalogos keresztezési lehetőségek – amelyek 
javítanak a vízpart gyalogos elérhetőségén – a 
reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időszakokban 
érdemben nem rontanak majd az útvonal 
teljesítőképességén, mivel az már ma is 
túlterhelt, rendszeresek a torlódások. A kisebb 
forgalmú időszakokban az útvonal egészén 
elérhető haladási sebességet értelemszerűen 
rontani fogják az új keresztezési pontok, de nem 
jelentős mértékben.  

A térség hálózati kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közúthálózat ábra szemlélteti. A tervezési terület 
forgalmi rendjét a Környezeti javaslat című 
helyszínrajz mutatja be. A szinte teljes egészében 
az alsó rakpartra korlátozódó szabályozással 

érintett terület meghatározó szakaszainak 
helyigényét a Mintakeresztszelvények mutatják 
be a TSZT szerinti II. rendű főút esetén szükséges 
B. IV. b. C tervezési osztály paramétereinek 
figyelembe vételével. 

3.3.3. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

Az Észak-déli regionális gyorsvasút térségben 
tervezett megállója a központ szerepet betöltő 
Kolosy térnél tervezett. A nyomvonal a tervezési 
területet csak egy rövid szakaszon keresztezi 
majd, ami a mélyvezetésű kialakítás 
következtében nem gyakorol közvetlen hatást a 
felszínre. A gyorsvasút megjelenésére csak 
távlatban lehet számítani az igen nagy – jelenleg 
1.000 mrd. forint nagyságrendre becsült – 
költségigénye miatt. 

A gyorsvasút megvalósulásakor a Budapest-
Szentendre HÉV vonal – amely a telekstruktúra 
következtében csak esetlegesen tartozik a 
szabályozással érintett területhez – továbbra is a 
jelenlegi HÉV üzemmóddal került figyelembe 
vételre. A Margit hídtól északra eső felszíni 
szakasz elválasztó hatásának csökkentésére a 
Császár-Komjádi uszoda vonalában 
(autóbuszmegálló) javasolt egy szintbeni 
gyalogos-vasúti átjáró létrehozása.  

A tervezési terület Margit hídtól délre lévő 
részének megközelítését a Duna-parti villamos, a 
Margit hídtól északra eső részét az Árpád 
fejedelem út autóbusz-közlekedése megfelelően 
biztosítja. 

A Kolosy téren lévő kisméretű autóbusz 
végállomás – 65, (65A), 165 – a Szépvölgyi út 
alsó szakaszának 45 m-es építési terület 
szélessége folytán akár áthelyezhető a 
Szépvölgyi út – Árpád fejedelem útja 
csomópontjához, ezáltal jó átszállási kapcsolatot 
adva a tervezett menetrendszerinti 
hajókikötőhöz is.   
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3.3.4. VÍZ OLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA, HAJÓZÁS 

A kikötő-létesítés partoldali feltételrendszerére 
egyrészt a településszerkezeti terv 6. Védelmi és 
korlátozási tervlapja, másrészt a 3/2013 (III. 8.) a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló Főv. Kgy. 
rendelet vonatkozik.  

A TSZT-ben tájékoztató jelleggel lehatárolt – 
hidak, öböl bejáratok, vízfolyás torkolatok, és 
egyéb feltételek szerinti szakaszok – ún. 
hajóbiztonsági szempontból tiltott területek 
elhelyezkedésének figyelembe vételével a II/44 
raszter egy részén (tervezett gyalogos-
kerékpáros híd) és a II/15 – II/17 raszterek egy 
részén (Margit híd) javasolt a kikötők számára a 
parthasználati kapcsolatot nem megengedni. A 
Margit hídtól északra a II/19 – II/42 raszterekkel 
határos partszakaszon a II. kerület csatlakozó 
területeinek védelme miatt javasolt a kikötői 
parthasználat tiltása, annak ellenére, hogy 
hosszabb szakaszon biztosítani lehetne a 
partvonal végigjárhatóságát. A II/17 – II/18 
raszterekkel határos partszakaszon – a 3/2013 
(III.8.) Főv. Kgy. rendelet által megengedett 
hajóosztályok helyett – csak közszolgáltatási 
személyhajó, vízitaxi, közforgalmú személyhajó, 
rendezvényhajó és közhasználatú rekreációs célú 
úszóművek parthasználata javasolt a kerületi és 
összvárosi szempontok figyelembe vételével. A 
vonatkozó javaslat a 3/2013 (III.8.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítását is igényli. 

A Margit hídtól délre a II/01 – II/10 raszterekkel 
határos partszakaszon az egységesen kiépített 
lépcsős partról feltáruló látvány védelmében a 
kikötői parthasználat tiltása javasolt. A II/11 – 
II/14 raszterekkel határos partszakaszon a 
3/2013 (III. 8.) rendeletben felsorolt 
közszolgáltatási személyhajó (a városi 
tömegközlekedés hajói), vízitaxi, kabinos 
turistahajó, közforgalmú személyhajó, motoros 
kishajó, rendezvényhajó, múzeumhajó, tároló és 
karbantartó kikötő létesítése javasolt, valamint 
rekreációs célú úszóművek parthasználata, 
amely a 3/2013 (III.8.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítását is igényli. 

A főváros közszolgáltatási személyhajó 
közlekedése jelenleg nem érinti a tervezési 
területet, azonban A városi és elővárosi 

személyszállító hajók és kiszolgáló létesítmények 
fejlesztése megvalósíthatósági tanulmány a 
Szépvölgyi út vonalában – a nyugati Duna-ág 
hajózásba történő bevonásának részeként – új 
kikötő létesítésével számol. A megállót a 
tervezett kerékpáros-gyalogos híd déli oldalán 
javasolt kialakítani. A partvonal II/43 – II/44 
rasztereit ezért a közszolgáltatási személyhajók 
parthasználata számára javasolt fenntartani. 

3.3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

A Szépvölgyi út vonalában a hatályos TSZT-nek 
megfelelően javasolt gyalogos-kerékpáros híd 
budai hídfő csomópontja döntően már a III. 
kerület közigazgatási területén helyezhető el. A 
híd kerékpáros infrastruktúrája egy spirális 
rámparendszerrel kapcsolódhat legkönnyebben 
a Duna-parti vonalhoz, másrészt 
továbbvezethető a Kolosy tér irányába, a HÉV 
vonalat és az Árpád fejedelem utat külön 
szintben keresztezve.  

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fővárosi 
átvezetésének tanulmányterve és 
megvalósíthatósági tanulmánya (Közop 5.5.0-09-
112012-0004) szerint a Margit hídtól északra a 
Duna-parton meglévő kerékpáros infrastruktúra 
szélesítésével kerül kialakításra a megfelelő 
pálya. A legszűkebb keresztmetszet az Üstökös 
utcai csomópont és a HÉV-pálya süllyesztés 
támfalai között adódik, ahol havária esetén 
használatos harmadik HÉV kihúzó vágány mobil 
rendszerű lefedésre kerülne. A Margit hídtól 
délre a meglévő rendszer – Fő utca egyirányú 
kerékpársáv, Bem rakpart kétirányú kerékpárút – 
megtartása javasolt. 

3.3.6. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogos közlekedés fejlesztésének részeként 
az alsó rakpart Duna-part felöli oldalán javasolt 
megteremteni az észak-déli irányú szakaszos 
végig járhatóságot. A jellemzően 2-4 m széles 
gyalogos felület a közúti forgalom jelentette 
környezeti terhelés és a kialakítható kis szélesség 
következtében sétány funkciót nem tud 
betölteni, de a szakaszos végigjárhatóság 
megteremti a kikötők biztonságos 
megközelítését, továbbá biztosítja a partvédő 
műben kialakított lépcsőkön keresztül a 
vízfelület elérését. 
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Az árvízi helyzet miatt a Duna medre nem 
szűkíthető, a gyalogos járda helyigénye csak oly 
módon teremthető meg, ha a 2x1 sávos 
főútvonal a felső rakpart felőli támfala mellé 
kerül áthelyezésre az ott lévő parkolósáv 
felszámolása árán.  
A Duna-part vonalán kialakítani javasolt észak-
déli irányú gyalogos járda elérését a felső rakpart 
és a mögöttes városi beépítés felöl három helyen 
– a Bem térnél, a Margit híd északi oldalánál és a 
Császár-Komjádi uszoda vonalában – lehet 
megteremteni oly módon, hogy az alsó rakpart 
közúti közlekedését a keresztezések még ne 
zavarják, de a Duna-parti gyalogos járdát 400-
600 m-ként megfelelő sűrűséggel összekapcsolja 
a tervezési terület többi gyalogos felületével.  
 
 

3.3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A tervezési terület egésze beépítésre nem szánt 
terület, döntően közlekedési terület, amely 
önmagában nem keletkeztet parkolási igényt. A 
Szépvölgyi út vonalában javasolt csomóponti 
(tömegközlekedési – kerékpáros – gyalogos) 
fejlesztések helyigénye mintegy 50 várakozóhely 
megszüntetését eredményezi. 

A tervezési terület mellett lévő nagyvárosias, 
zártsorú beépítéssel rendelkező tömbök 
parkolási igénye – érdemi telken belüli parkolási 
lehetőség hiányában – azonban a hozzá 
közvetlenül kapcsolódó Árpád fejedelem út – 
Bem rakpart – Fő utca által meghatározott 
közterületeket maximálisan igénybe veszi, néha 
magát a közlekedést is akadályozva. Ezeken a 
területeken a gyalogos közlekedés minimálisan 
megfelelő helyigényének biztosítására 
csökkenteni szükséges – mintegy 70 férőhellyel – 
a közterületi várakozóhelyek számát. 

A tervezési területtel határos vizsgált területen 
koncentrált parkolási lehetőségként parkolóház 
létrehozása nem reális. Közterület alatti 
mélygarázs is csak a Germanus Gyula park Árpád 
fejedelem útja felöli, alig fásult területén – 150-
200 férőhely – javasolható.  

A Dunát kísérő alsó rakpart területe fizikailag 
elválik Buda közeli városi szövetétől, a főútvonal 
területén lévő várakozóhelyeket döntő részben 
P+R rendszerű parkolásra használják. A felső 
rakparti támfal melletti parkolósávot a Duna-
part vonalában kialakítandó gyalogos járda 

helyigénye miatt javasolt megszüntetni, amely 
160 várakozóhely megszüntetését jelenti. A 
megszűnő parkolók visszapótlása – a jellemző 
P+R funkció következtében – a város külsőbb 
területein kívánatos. 
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3.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

Vízellátás / Ivóvízellátás 

A tervezési terület, valamint annak 
környezetében tervezett fejlesztések során a 
víztermelési és vízellátási létesítmények 
zavartalan üzemelését biztosítani kell, valamint a 
kutak elszennyezésének védelmében figyelembe 
kell venni a „vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendeletet. 

A fapótlás, telepítés során a Slachta Margit 
rakparton található nagy átmérőjű (DN1200 mm) 
vízvezetéket adottságként kell figyelembe venni, 
annak kiváltása nem javasolt. 

A tervezett úszóműveknek, funkciójuk 
függvényében, vízbekötést szükséges kiépíteni. 

Csatornázás 

A területen a csatornahálózat teljes körűen 
kiépített. 

A tervezési területen a Zsigmond tértől délre egy 
ø 120 cm-es főgyűjtőcsatorna létesült, amit 
adottságként kell figyelembe venni, így a fásítás 
során korlátozást jelenthet. 

A tervezett úszóműveknek, funkciójuk 
függvényében, szennyvízelvezetés biztosítása 
szükséges. A szennyvizeket javasolt egy zárt 
tartályban összegyűjteni, majd a következő 
lehetőségek egyikével a szennyvíztisztító telepre 
juttatni: 

 elszállítani tengelyen vagy hajón, 

 egy speciálisan erre a célra kialakított, a 
szennyvíz leszívására rendszeresített 
fogadóállomás kiépítése, ami a 
közcsatornára köt rá. 

 

Villamosenergia-ellátás 

A tervezési területen üzemelő közép- és 
kisfeszültségű hálózatok a szomszédos területek 
jelenlegi és távlati erőátviteli és közvilágítási 
igényeit lényeges fejlesztés nélkül ki tudják 
szolgálni. Energiaigényes tevékenység esetén a 
középfeszültségű hálózat fejlesztése válhat 
szükségessé, amely a tervezési területet is 
érintheti. 

A hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) 
tájékoztatása szerint az alábbi középfeszültségű 
hálózatfejlesztések tervezettek. 

Tervezett 
kivitelezés 

éve 

Munka megnevezése Érintett 
terület 

2016 TR40020-TR42338 szakasz 
teljes rekonstrukciója 

Kavics utca - 
Slachta 
Margit 
rakpart 

2016 TR40730-TR41106 szakasz 
részleges rekonstrukciója 

Kavics utca - 
Slachta 
Margit 
rakpart 

2016 TR41106-TR1106 10 / 2 
szakasz részleges 
rekonstrukciója 

Kavics utca - 
Slachta 
Margit 
rakpart 

2016 TR40162-TR41902 szakasz 
teljes rekonstrukciója 

Lajos utca 
11-37. 

2016 TR40162-TR41238 szakasz 
teljes rekonstrukciója 

Lajos utca 
11-37. 

2016 TR41318-TR42658 szakasz 
teljes rekonstrukciója 

Lajos utca 
11-37. 

2016 TR41318-TR42692 szakasz 
részleges rekonstrukciója 

Lajos utca 
11-37. 

2016 TR42658-TR42868 szakasz 
teljes rekonstrukciója 

Lajos utca 
11-37. 

2016 TR40016-TR40018 
állomások közötti szakasz 
részleges rekonstrukciója 

Frankel Leó 
út 

2016 TR40016-TR42774 
állomások közötti szakasz 
részleges rekonstrukciója 

Fekete Sas 
utca 

2016 TR40130-TR40618 
állomások közötti szakasz 
részleges rekonstrukciója 

Bem József 
tér 

Fentieken kívül a közép- és kisfeszültségű 
hálózaton a térségben jövőben fellépő 
energiaigények ellátásához szükséges 
hálózatfejlesztés – a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (VET) előírásainak 
megfelelően – útépítést követően is meg kell, 
hogy valósuljon, amely a tervezési területet is 
érintheti. 

Gázellátás 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a szénhidrogén- és a széndioxid-
szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, az 
egyéb gáz- és gáztermék-vezeték, valamint a 
bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 
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környezetük védelmére, zavartalan 
üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 
javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására 
biztonsági szabályzatban meghatározott méretű 
biztonsági övezetet kell megállapítani. 

A tervezési területen üzemelő FŐGÁZ 
DN 400 mm HA 6 bar nagyközépnyomású 
gázvezeték biztonsági övezete 7–7 méter. 

A biztonsági övezeten belül tilos: 

 az építési tevékenység, továbbá bármilyen 
építmény elhelyezése (kivéve más 
nyomvonalas létesítmény); 

 a tűzrakás vagy anyagok égetése; 

 a külszíni szilárdásvány-bányászati 
tevékenység; 

 a kőolaj- és földgázbányászati 
létesítmények, a szállító- és 
elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- 
és tűzveszélyes anyagok kiöntése, 
kiszórása; 

 a robbantási tevékenység; 

 anyagok elhelyezése, tárolása; 

 az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, 
halastó, víztározó, zagytér létesítése; 

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték 
részét képező állomások és fáklyák biztonsági 
övezetének teljes terjedelmében, valamint az 
elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, a 
szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék 
vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5–5 
méteres, továbbá az energiaellátó, a 
távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi 
kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági 
övezet részben tilos 

 fák, valamint a létesítmények, vezetékek 
épségét veszélyeztető egyéb növények 
ültetése, 

 szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 

 a 0,6 m-nél nagyobb mélységű 
talajművelés, 

 a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb 
földmunka végzése, valamint 

 a tereprendezés. 

A földgáz szállító- és elosztóvezeték, az egyéb 
gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati 
létesítmény és a célvezeték jelzéseinek, felszíni 
műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása tilos.  

A biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója a 

biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és 
korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem 
végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak 
és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

A biztonsági övezetre előírt tilalmak és 
korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban 
előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet 
a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni 
köteles. A megtett intézkedéseket és azok 
eredményét – a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul – köteles 
bejelenteni a bányafelügyeletnek. 

A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a 
műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik. 

A nagyközépnyomású gázhálózat mellett a 
tervezési területen kisnyomású hálózat is 
üzemel. 

Távhőellátás 

A tervezési területen hőigény nem jelentkezik, 
tervezett hálózatfejlesztés nem érinti. 

Elektronikus hírközlés 

A vezetékes táv- és hírközlés hálózatok 
kiépítettsége megfelel a távlati igényeknek. 

A tervezési területen önálló antennatartó 
szerkezet (torony) elhelyezhetősége nem 
javasolt, az antennákat azonban a 14/2013. 
(IX.25.) NMHH rendelet előírásait figyelembe 
véve a szolgáltatók a szomszédos épületek 
tetőszerkezetén elhelyezhetik. 

3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS 
FELTÉTELEK 

A levegőminőség védelmét elsősorban a 
porképző felületek rendszeres kezelésével 
(takarításával) és a zöldfelület intenzív 
fenntartásával lehet biztosítani. A járműforgalom 
emissziója alkalmasint csökkenni nem fog. A 
korszerű hő- és légtechnikai berendezések 
telepítése új létesítményeknél és a felújítások 
során a helyhez kötött források emisszióját 
csökkenti hosszú távon. 

A zajterhelés elsődlegesen várhatóan továbbra is 
a járműforgalomból származik majd. A 
zajcsökkentés lehetősége – mivel nincs hely 
zajárnyékoló létesítmények elhelyezésére – a 
járművek és az útburkolatok minőségén múlik 
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elsősorban. Szükség esetén passzív épület-
akusztikai védelem létesíthető. 

A földtani közegek védelme érdekében talaj- 
illetve talajvíz szennyező tevékenység (különféle 
folyékony anyagok elszikkasztása és szennyezett 
anyagok talajba juttatása) nem végezhető a 
területen. Előbbihez kapcsolódva a vízbázis-
védelmi területek fokozott figyelembe vétele 
szükséges a tervezési és a vizsgált területen 
egyaránt minden beavatkozás során. 

A hulladékkezelés megoldott, szervezetten 
folyik. Az illegális hulladék-depóniák 
felszámolása elsősorban köztisztasági feladat. A 
területen végzett esetleges bontási és építési 
munkálatok során keletkező hulladékok kezelése 
a kivitelező/beruházó feladata. 

3.6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA 

3.6.1. A DÉSZ TSZT 2015-TEL VALÓ 
ÖSSZHANGJÁNK BEMUTATÁSA 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a II. kerületi 
tervezési terület túlnyomó részét KÖu (közúti 
közlekedési terület), valamint helyenként Zkp 
(közpark, közkert zöldterülete) terület 
területfelhasználási egységbe sorolja. 

Az OTÉK 7. § (1) pontjában előírtak szerint „a 
területfelhasználási egységek területeit 
közterületekre és egyéb (közterületnek nem 
minősülő) területekre kell tagolni. A beépítésre 
szánt területeket építési övezetekbe, a beépítésre 
nem szánt területeket övezetekbe kell sorolni.”  

Ennek megfelelően a TSZT 2015 által 
meghatározott területfelhasználási egységek az 
alábbi övezetekre tagolódnak: 

A Zvp területfelhasználási egység 

=> Zkp-Kk övezetbe sorolt 

A KÖu területfelhasználási egység 

=> KÖu-3 övezetbe sorolt 

 

 

KKÖÖuu--33  

ZZkkpp--KKkk  
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A TSZT 2015 2. Közlekedési infrastruktúra 
tervlapja a II. kerületi tervezési területen a II. 
rendű úthálózat meglévő elemként jelöli a 
Margit hidat, az Angelo Rotta rakpartot, valamint 
az Árpád Fejedelem útját. A tervezési területen 
több tervezett elem szerepel: a tervezett 
gyalogos, kerékpáros Duna-híd a III. és II. kerület 
határán a Szépvölgyi út meghosszabbításaként, 
valamint a tervezett M5 metróvonala a felszín 
alatt.  

A tervezett műtárgyak a Szabályozási tervlapon 
is feltűntetésre kerülnek.  

 

A TSZT 2015 3. Az épített környezet értékeinek 
védelme a) Más jogszabállyal érvényesülő művi 
értékvédelmi örökségvédelmi elemek 
tervlapján a II. kerületi tervezési terület Komjádi 
utcától délre eső területe világörökségi helyszín 
védőterületébe, a Vidra utca vonalától délre eső 
része világörökségi helyszín területébe tartozik.  

A parti rakpart a tervezési terület Zsigmond tér 
északi szélétől délre eső szakaszán műemléki 
védettség alatt áll. 

A tervezési terület mögötti vizsgált területen 
számos műemlék, műemléki jelentőségű terület, 
nyilvántartott régészeti lelőhely területe és 
történeti kert területe védelem alatt álló elem 
található. 

Az 1. mellékleten (szabályozási terv) 314/2012. 
(XI. 8) Korm. rendelet 6. mellékletének 
megfelelően kerültek feltüntetésre a tervezési 
területre vonatkozó egyes elemek, így a 
világörökségi és világörökségi várományos 
helyszín területe, a műemlékek és műemlék 
telkek. 

 

A TSZT 2015 4. Zöldfelület-, táj- és 
természetvédelem tervlapja alapján a tervezési 
területen kizárólag Településképvédelmi 
jelentőségű meglévő fasor került 
meghatározásra.  

 

 

 

 

A TSZT 2015 5. Környezetvédelem, 
veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű 
területek tervlapja alapján a II. kerület kis része 
a más jogszabályokban meghatározott Országos 
vízminőség-védelmi övezet – Vízbázisvédelmi 
területbe és közel teljes területe a Kibocsátás-
csökkentési zónába tartozik.  

A TSZT-ben lehatárolt elemeknek megfelelően a 
közművekre vonatkozóan szabályozási előírások 
kerültek a jóváhagyandó munkarészbe. 

 

A TSZT 2015 6. Védelmi, korlátozási területek 
tervlapján a hidak pilléreinek, hídfőinek 
környezete hajózásbiztonsági szempontból tiltott 
terület, ezzel összhangban a Szabályozási 
tervlapon kikötő számára parthasználati 
kapcsolat nem biztosítható. 

A tervlapon víztermelő kút belső és külső 
védőterülete egyaránt meghatározásra került, 
amelyek területei a Szabályozási tervlapon 
feltüntetésre kerültek.  

A II. kerület árvízvédelmét I. rendű árvízvédelmi 
vonal biztosítja, aminek nyomvonala a 
Szabályozási tervlapon feltüntetésre került. 
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1 

3.6.2. DÉSZ ILLESZKEDÉSE AZ FRSZ-HEZ 

3.6.2.1. A BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG IGAZOLÁSA  

Mivel beépítésre szánt terület nem található a II. kerületi tervezési területen, ezért az FRSZ által 
meghatározott beépítési sűrűségek itt nem értelmezhetőek. 

  

3.6.2.2. AZ FRSZ RELAVÁNS ELŐÍRÁSAINAK TELJESÜLÉSE 

 

FRSZ DÉSZ – II. ütem – II. kerület 

III. Fejezet 

Egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos 
előírások 

5. § 
(1) A 5.-12. § rendelkezéseit új épület létesítése, vagy meglévő épület 

beépítési magasságát növelő bővítése során kell alkalmazni. 
(2) A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban megfelelő, a 

beépítési magasság gyűjtőfogalma alá tartozó épületmagasság, 
homlokzatmagasság és párkánymagasság vegyesen is 
alkalmazható az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési 
engedély alapján.  

 

 

 

 

A DÉSZ I. ütemében a 
párkánymagasság került csak 
alkalmazásra. 

(3) A 3. melléklet szerint magassági korlátozással érintett védett 
területeken a beépítési magasság nem lehet nagyobb a kialakult 
beépítésre jellemző magassági értéknél.  

Nem releváns, mivel a tervezési 
területén nem található beépítésre 
szánt terület, amelyre a beépítési 
magasság nem értelmezhető. 

Az I.-II. párkánymagassági kategória területei 

 6. § 

 

(1) Az I.-II. párkánymagassági kategóriájú terület rendelkezéseit 
együtt kell alkalmazni a 8. § kiegészítő rendelkezéseivel. 

 

(2) A legnagyobb párkánymagasságra vonatkozó rendelkezések 
figyelmen kívül hagyhatók a 3. mellékleten lehatárolt I.-II.  
párkánymagassági kategóriájú területeken, ha a beépítés 

a) 12,5 méternél alacsonyabb beépítési magassággal 
tervezett, vagy 

b) már kialakult szabadonálló, vagy telepszerű 
jellemzőkkel rendelkezik. 

A b) pont esetében az I. párkánymagassági kategóriájú területen a 
beépítési magasság nem haladhatja meg a 33,0 métert. 

A II. kerület tervezési területén nincs 
beépítésre szánt terület. A beépítésre 
nem szánt „közkert, közpark”, valamint 
„közúti közlekedési” területen 
terepszint feletti építmény nem 
helyezhető el. 

(3) Ahol a 3. mellékleten az I. és II. párkánymagassági kategóriájú 
terület közterületen találkozik, ott a közterület menti egy-egy 
teleksoron a kettő közül bármelyik párkánymagassági kategóriájú 
terület szabálya alkalmazható. 

(4) Az utcai légtérarányt és a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság értékét a közterület átlagos szélességének 
függvényében a 6. melléklet rögzíti, amelynek keretein belül a KÉSZ 
meghatározza a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékét. 

(5) A megengedett legnagyobb párkánymagasságot arra az utcára 
kell vonatkoztatni, amely felé az adott épület homlokzata tekint. 
Saroktelek esetén a szélesebb utcát lehet figyelembe venni, 
alacsonyabb épülethez való megfelelő illeszkedés mellett a (7) – (8) 
bekezdések figyelmen kívül hagyásával.   

(6) A megengedett legnagyobb párkánymagasság az adott tömb 
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FRSZ DÉSZ – II. ütem – II. kerület 
érintett teleksora előtti közterület átlagos szélességének és a 6. 
mellékletben rögzített utcai légtéraránynak a szorzata, amely nem lehet 
nagyobb az ott meghatározott maximált értéknél sem. 
Meghatározásánál a (7)-(8) bekezdésekben foglaltakat is be kell tartani. 

(7) Az I. párkánymagassági kategóriájú területen: 

a) az épület párkánymagassága a 6. mellékletben meghatározottak 
figyelembevételével sem lehet nagyobb az adott épülethez csatlakozó 
magasabb épület közterület felőli párkánymagasságánál;  

b) a Duna-part menti épületsor meglévő épületeinek 
párkánymagassága nem növelhető, kivéve a 8. § (5) bekezdésben 
foglalt eseteket. 

(8) A II. párkánymagassági kategóriájú területen 

a) ha a közterület átlagos szélessége és a szomszédos csatlakozó 
épület közterület felőli párkánymagassága nagyobb, mint 21,0 méter, 
akkor a megengedett legnagyobb párkánymagasság növelhető, de a 
magasabbik szomszédos épület párkánymagasságát nem haladhatja 
meg; 

b) a 3. mellékletben jelölt főút menti egy-egy teleksávban a főút felé 
a megengedett legnagyobb párkánymagasság 25,0 méter. 

7. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó  
magassági szabályozás 

12. § 
(1) A beépítésre nem szánt területek legnagyobb beépítési 

magassága 
a) a különleges területfelhasználási kategóriába sorolt 

területeken 9,0 méter; 

Nem releváns, mivel a tervezési 
területén nem található beépítésre 
szánt terület, amelyre a magassági 
szabályozás értelmezhető. 

 

b) mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt  

ba) Má általános mezőgazdasági művelésre szánt 
területen 9,0 méter, 

bb) Mk kertes mezőgazdasági területen 4,5 méter; 

Nem releváns.  

c) zöldterület területfelhasználási kategóriába sorolt  

ca) 5 hektárnál kisebb Zkp közkert, közpark 
területen 4,5 méter, 

cb) a Duna-parti építési szabályzatban meghatároz-
ható eltérések figyelembe vétele mellett Zvp 
városi park területen 9,0 méter az 
ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési 
engedély alapján. 

Nem releváns. 

. 

IV. Fejezet 

A közlekedési Infrastruktúrára vonatkozó rendelkezések 
8. Közúti közlekedési terület (KÖu) 

13. §  

Az FRSZ-nek megfelelően KÖu-3 
övezetként jelenik meg a szabályozási 
tervlapon. 

9. Kiemelt jelentőségű gyalogos felületek 
14. § 

(1) A világörökségi helyszínek és védőövezetük közterületeinek 
színvonalas kialakítása érdekében a közterület kialakítása vagy 
átalakítása csak közterület-alakítási terv alapján történhet.  

Nem releváns. A II. kerület teljes 
tervezési területén nincs ilyen jelölés. 

(2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti jelentőségű 
korzó” megnevezésű útvonalakat gyalogosútként, vagy gyalogos- 
és kerékpárútként kell kialakítani és fenntartani. A korzó 
kialakításakor legalább 6,0 m széles gyalogosfelületet kell 
biztosítani, amely kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közmű 
létesítmények helyigénye miatt csökkenthető. A korzó kialakítása 

A terület fejlesztése során az FRSZ 
követelmény teljesíthető. A DÉSZ 
rendelkezik a Duna-parttól való 
kapcsolat kialakításáról. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – II. ÜTEM II. KERÜLET 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 155 
 

FRSZ DÉSZ – II. ütem – II. kerület 
során meg kell teremteni a Duna-parttal való kapcsolatot, kivéve 
ott, ahol annak fizikai akadálya van.  

(3) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti jelentőségű 
városias sétány” megnevezésű útvonalakon a gyalogos és 
kerékpáros forgalom számára is helyet biztosító, a különböző 
közlekedési módokat megfelelően elválasztó, legalább 4,0 m 
széles burkolt felületet kell kialakítani és fenntartani, amely 
kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közmű létesítmények 
helyigénye miatt csökkenthető. A sétány mentén legalább 
egyoldali fasort kell telepíteni, illetve fenntartani. 

Az előírás, 4 m széles burkolt 
sétányfelület kialakítása, a fejlesztés 
során teljesíthető. 

13. Egyéb előírások 

18.§ 
(1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt közterületen a 

gyalogos forgalom számára kijelölt vagy kiépített szélességet a 
biztonságos gyalogosfelület számára kell fenntartani. A közterület 
egyéb célú használata esetén a gyalogosfelület szélessége 
legalább 3,0 méter és nem lehet kisebb, mint a – berendezési sáv 
keresztmetszetével csökkentett – szélesség 50%-a vendéglátó 
terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése esetén. 

 

 

 

(3) Gyorsvasúti vonal (metró, regionális gyorsvasút, HÉV) felszíni 
szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől mért 12,0 – 12,0 
méter széles sávon belül új épület a közösségi közlekedést kezelő 
szervezet hozzájárulásával létesíthető. 

A védőtávolság megjelenítésre került a 
szabályozási tervlapon. 

V. Fejezet 

A közmű infrastruktúrára vonatkozó rendelkezések 

 

19. § 
(1) Minden beépítésre szánt területfelhasználási egység területén 
kijelölhetők az 1 ha-nál kisebb telekigényű 

a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) önálló épületként elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások, 
d) 50 MW névleges teljesítőképességet el nem érő erőművek, 

valamint  
e) telephelyenként az 50 MW összes hőteljesítményt el nem érő 

távhőtermelő berendezések 

elhelyezésére szolgáló területek. 
(2) Beépítésre nem szánt területfelhasználási egység területén 
kijelölhetők az 1 ha-nál kisebb telekigényű 

a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások 

elhelyezésére szolgáló területek. 
(3) A beépítésre szánt területfelhasználási egységek mindegyikén – a 

(4) bekezdés figyelembevételével – teljes közművesítettséget kell 
biztosítani.  

(4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak akkor létesíthető, ha 
nincs a szennyvizek befogadására alkalmas közcsatorna.  

(5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben meghatározott 
a) jelentős változással érintett területeken új beépítés 

esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon 
kerülhet elvezetésre, 

b) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe 
vehető, változással érintett területeken új beépítés 
esetén a csapadékvizeket helyben kell tartani. 

 

A tervezési területen nem került 
kijelölésre ilyen terület. 

 

 

 

A tervezési területen nem került 
kijelölésre ilyen terület. 

 

 

 

 

A tervezési területen nem került 
kijelölésre ilyen terület. 

A tervezési területen nem került 
kijelölésre ilyen terület. 

Nem lett meghatározva, mivel a II. 
kerület tervezési területén nincsenek 
ilyen területek.. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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FRSZ DÉSZ – II. ütem – II. kerület 

VI. Fejezet 

A TSZT ÉS az FRSZ alkalmazása a kerületi településrendezési 
eszközökben 

20.§ 
(5) A 19. § (2) bekezdés szerinti közműlétesítmények számára – 

amennyiben azt a műszaki kialakítás indokolja – a beépítés 
paramétereit a KÉSZ-ben a beépítésre szánt területekre vonatkozó 
paramétereknek megfelelően is meg lehet határozni az 
ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján.  

Műszaki kialakítás miatti eltérés 
jelenleg nem indokolt. 

21.§ 
(1) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben meghatározott 

elemekre vonatkozóan a kerületi településrendezési eszköz 
készítése során 

a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 

aa)  meglévő csomópont átépítése és bővítése, vagy új 
csomópont létesítése, 

ab)  az útvonal gyalogos vagy kerékpáros infrastruktúrájának 
szélesítése vagy fejlesztése, 

ac)  a közlekedésbiztonságot növelő nyomvonal korrekció 
megvalósítása, 

ad)  környezetvédelmi berendezés telepítése esetén; 

b) növelhető a KÖk területfelhasználási egység szélessége 

ba)  új, vagy áthelyezésre kerülő állomás, megállóhely építése, 

bb) különszintű közlekedési keresztezés építése, 

bc)  környezetvédelmi berendezés telepítése esetén; 

c) különszintű közúti vasúti keresztezésekben felüljáró helyett 
aluljáró létesíthető; 

d) megszüntethető a főútvonal védőtávolsága a lakott területen 
belüli forgalomszabályozás bevezetésekor („belterületi közúttá 
válás”); 

e) helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy szüntethető meg 

ea)  autóbusz-, trolibusz hálózat átszervezése, 

eb)  kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése  

esetén; 

f) a közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítással jelölt elemek esetében a nyomvonal 
hosszától 50%-ban el lehet térni; 

g) közúti vasúti vonalak hálózata módosítható, ha 

ga)  meglévő vagy tervezett szakasz felszíni kialakítása 
helyett felszín alatti kialakítás épül, 

gb)  kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg nem haladó) 
vonal kerül felszámolásra; 

h) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonala módosítható, ha a hálózati kapcsolatok 
változatlanok maradnak. 

 

 

 

A Slachta Margit rkp. és a Szépvölgyi út 
csomóponti kapcsolatának 
megvalósításához, a KÖu-3 
területfelhasználási egység, és ennek 
megfelelően a KÖu-3 övezet a HÉV 
vonalig kiterjedően került figyelembe 
vételre. Továbbá a Slachta Margit rkp. 
keresztezését biztosító önálló gyalogos 
átkelő estén bővül a közúti terület. 

 

(2) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem megvalósulásáig közúti 
vasútként (villamosként) is kiépíthető. 

Nem releváns, eltérésre nem volt 
szükség. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A DÉSZ értelemszerűen a tervezési területre 
fogalmaz meg hatályba léptethető 
rendelkezéseket és szabályozást. Azonban a 
lehatárolt terület – amely helyenként csupán pár 
méter szélességű – csak korlátozott mértékben 
alkalmas a partszakasz átfogó rendezését és 
fejlesztését megalapozó rendelkezések és 
szabályozás megfogalmazására. Ebben a 
helyzetben jelen terv kiegészítő jelleggel a KÉSZ-
ben meghatározásra javasolt tájékoztató 
elemeket is feltűntet, amelyeknek a kerületi 
építési szabályzatba történő beemelése és 
hatályba léptetése esetén válhat 
végrehajthatóvá a szabályozási cél.  

A jelen DÉSZ tervezési területre vonatkozó 
szabályozásának eredményeként biztosítottá 
válik a Szépvölgyi út és Slachta Margit rkp. 
csomópont számára, továbbá a rakpart egy 
szakaszán kialakul a közvetlen parti 
gyalogosfelület kialakításához szükséges 
közlekedési terület szélessége. 

3.7.1. A SZABÁLYOZÁSI TERV KÖZELEZŐ 
ÉRVÉNYŰ ELEMEI 

A SZABÁLYOZÁS SORÁN ALKALMAZOTT 
ALAPELEMEK 

Övezet jele 
A DÉSZ övezeti rendszere a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően Budapest 
településszerkezeti tervével összhangban kerül 
megállapításra. A hatályos TSZT 2015 Szerkezeti 
tervlap I. Terület-felhasználás c. tervlapja rögzíti 
a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területre való tagolást. 
A tervezési területen belül csak beépítésre nem 
szánt terület van kijelölve, amelyek az alábbi 
övezetekre tagolódnak:  

 Zkp-Kk jelű, közkert 

 KÖu-3 jelű, közlekedési terület. 

Övezet határa 

A DÉSZ a különböző használatú és övezetű 
közterületeket övezethatár választja el, amely 
mentén telekhatárt is ki kell alakítani. 

 

 

Szabályozási szélesség 

A DÉSZ a kialakított és tervezett utak, valamint 
közlekedési csomópontok, továbbá a kapcsolódó 
gyalogos járdák számára megfelelő szélességű 
közlekedési területet biztosít. Ennek érdekében 
az Zkp-Kk és KÖu-3 jelű közterületek határa több 
szakaszon változik. A Duna-parton, a megnövelt 
közlekedési terület szélességen belül közvetlen 
vízparti gyalogosfelület kialakítható. A Szépvölgyi 
út vonalában létrehozott közlekedési terület a 
nagyobb részben a III. kerület területén 
kialakítandó csomópontnak biztosít helyet. 
 

 

 

 

A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI 

Felszín alatt tervezett gyorsvasúti vonal és 
védőtávolsága 

A TSZT alapján, az ott feltűntetett irányadó 
nyomvonal szerint kerül ábrázolásra. 

Meglévő felszíni gyorsvasúti vonal és 
védőtávolsága 

A Budapest-Szentendre vonalon, a HÉV 
üzemmód fenntartásáig vágánytengelytől 12-
12m-re nem létesíthető új épület, csak ha az 
összeegyeztethető a közösségi közlekedéssel és 
az abból fakadó környezetre gyakorolt 
hatásokkal. 

Tervezett gyalogos, kerékpáros híd  

A nyomvonal a magasabb rendű tervekben 
szereplő műtárgy pontosításával kerül 
feltűntetésre.  

Biztosítandó gyalogos kapcsolat 

A Duna-part végigjárhatóságának esetén a 
rakparti út és a HÉV vonal keresztezését biztosító 
szintbeni gyalogos átkelők helye.  

Tervezett/meglévő kerékpárút  

A nyomvonal a magasabb rendű tervekben 
szereplő irányadó nyomvonal pontosításával 
kerül feltűntetésre.  

Kikötő számára parthasználati kapcsolat nem 
biztosítható hajózásbiztonsági, gyalogos 
megközelítés, kilátásvédelmi szempontok miatt 

A jelölt partszakaszok adottságai miatt (hidak 
alatti terület, gyalogos megközelítés 
lehetőségének teljes hiánya, lépcsőként kiépített 
partszakasz használhatóságának megtartása) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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tiltásra kerül a kikötéshez nélkülözhetetlen 
parthasználat. 

 

Rekreációs úszómű parthasználati kapcsolat 
biztosítása 

A jelölt partszakaszon felépítmény nélküli, 
rekreációs célú úszóművek helyezhetők csak el, 
mivel ezek rendeltetésszerű használata a 
mögöttes területeket nem zavarja.  

Közszolgáltatási személyhajó kikötő 
parthasználati kapcsolat biztosítása 

A jelölt partszakaszokat a parti átszálló 
kapcsolatok miatt a közösségi közlekedésbe 
tartozó BKV hajók megállói számára kell 
fenntartani.  

A szabályozási terv területi hatálya 

A DÉSZ tervezési területének lehatárolása az 
épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2013. 06. 08. 
napján történt módosításának megfelelő.  

A 14/B. § alapján „a Duna-parti építési 
szabályzat az építés helyi rendjének biztosítása 
érdekében a fővárosi önkormányzat az országos 
településrendezési és építési követelményeknek 
megfelelően a Duna főmedrével közvetlenül 
határos telkek és a Margitsziget területének 
felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő 
sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket Duna-parti építési 
szabályzatban állapítja meg.”  

Fenti meghatározásban a Duna főmedre 
szerepel, ami nem definiált fogalom. A tervezési 
terület meghatározásánál kiindulásként a Duna 
telkével közvetlenül határos, a Földhivatalban 
2013. 06. 08-án nyilvántartott telkeket értjük. 

A fővárosi önkormányzat kezdeményezte a 
tervezési terület pontosítását jogi és szakmai 
szempontból egyaránt, a módosítás hiányában 
fentiek szerint szerepel a tervezési terület. 

 

 

 

3.7.2. A SZABÁLYOZÁSI TERV TÁJÉKOZTATÓ 
ELEMEI 

Javasolt telekhatár 

A DÉSZ is rendelkezik, hogy övezethatár mentén 
telekhatárt is kell kialakítani, amely elősegíti a 
terület használat szerinti tagolását, a tulajdoni és 
használati rendezését.  

 

Tervezett gyalogos, kerékpáros híd 

A TSZT-ben meghatározott, szerkezeti kapcsolati 
igényt jelöl. 

Tervezési területen kívüli, KÉSZ-ben 
meghatározásra javasolt szabályozási vonal 

A DÉSZ tervezési területén kívül, a Duna telkét 
érintő rakparti út megfelelő rendezést igényel, 
de ez csak a KÉSZ keretében szabályozható. 
Tervezési területen kívüli, KÉSZ-ben 
meghatározásra javasolt övezethatár 

A DÉSZ tervezési területén kívül,  

VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZÉS 

Az épített környezet területen elhelyezkedő 
védett elemei: 

 világörökségi helyszín területe és 
védőterületének határa, 

 világörökség várományos helyszín 
védőterületének határa, 

 műemlék telke, műemlék, 

 régészeti terület, 

adatszolgáltatás szerint, tájékoztató jelleggel 
szerepelnek a terven. 

3.7.3. SZÖVEGES SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

A szabályozási előírások egy jól átlátható, 
rendezett és vonzó városképi megjelenésű 
terület kialakulását hivatottak megalapozni. 

Telekalakítás: 

A terület eltérő funkciók szerinti tagolása 
érdekében a terv rendelkezik az eltérő övezetbe 
sorolt közterületek közötti övezethatár mentén 
telekhatár kötelező létesítéséről. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Építmények elhelyezése: 

A hely adottságait figyelembe véve, a terv szerint 
a területen épület és pavilon nem helyezhető el, 
sajátos építmények csak földalatti kivitelben 
létesíthetőek. 

Időszakosan elhelyezhető építmények 
szabályozása:  

Vendéglátó terasz nem létesíthető. Konténer, 
sátor és ponyvaszerkezet kizárólag felvonulási 
épületként, az építkezés szükséges időtartamára 
csak időszakosan helyezhető el. 

Tájékoztató és hirdetőeszközök szabályozása: 

A területen önálló reklámhordozó elhelyezése 
tilos. A köztárgyakon, vendéglátó egységekhez 
tartozó bútorokon és az árnyékolókon 
cégfeliratot, reklámot nem lehet elhelyezni. 

Kerítésekre vonatkozó szabályok: 

A terület átláthatóságának megőrzése 
érdekében, valamint közbiztonsági 
megfontolásból tömör kerítés nem létesíthető. 

A zöldfelületek biztosítása: 

A közkert övezetű területen az OTÉK előírásainál 
nagyobb, 80%-os zöldfelületi arány biztosítandó. 

A szabályozás közlekedési elemei: 
 A KÖu-3 jelű közúti övezetre vonatkozóan 

megállapításra kerülnek az infrastruktúra 
létesítés szabályai.  

 A közúti és kisméretű park területek esetében 
nem indokolt a rendeltetésszerű 
használathoz kapcsolódóan személygépjármű 
várakozóhely létesítési kötelezettséget 
megállapítani.  

 A hajózáshoz kapcsolódó parthasználat 
szabályozása keretében az adottságoknak 
megfelelő differenciáltsággal meghatározásra 
kerülnek az egyes kikötői raszterekben 
figyelembe vehető hajó osztályok.  

 A Budapest-Szentendre HÉV vonalon estében 
megállapításra kerülnek a védőtávolságon 
belüli építés szabályai. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



HRSZ Telekméret 

(m2) 

Tulajdonos Vagyonkezelő 

13464/2 2771,6 II.ker. Önkormányzat  

13465 10346,5 Betegápoló Irgalmas Rend  

13466 1255,8 II.ker.Önkormányzat  

13468 1089,7 Társasház  

13469 3034,4 II.ker.Önkormányzat  

13470 12694,8 Fővárosi Önkormányzat  

13472/2 14250,0 Fővárosi Önkormányzat  

13474/1 4882,4 Fővárosi Önkormányzat  

13474/2 9290,0 Fővárosi Önkormányzat  

13475 4444,9 Fővárosi Önkormányzat  

13476 1329,3 Fővárosi Önkormányzat  

13477 928,8 Társasház  

13478 880,3 Társasház  

13479/2 689,274 Társasház  

13480/2 619,2 Társasház  

13481 1092,7 Társasház  

13482/1 477,8 Társasház  

13482/2 473,9 Társasház  

13483 1027,9 Társasház  

13484 3444,7 II.ker.Önkormányzat  

13485 1364,1 Társasház  

13489 1342,0 Társasház  

13490 1591,8 Társasház  

13491 657,0 Társasház  

13492 660,1 Társasház  

13493 815,5 Társasház  

13494 4341,9 II.ker.Önkormányzat  

13504 1393,1 Társasház  

13506 7433,6 Fővárosi Önkormányzat  

13507/3 7223,3 Európa Ingatlanbefektetési Alap  

13508/1 2270,0 II.ker.Önkormányzat  

13542 5082,8 Fővárosi Önkormányzat  

13543/3 7940,8 Fővárosi Önkormányzat  

13550/28 326,5 Társasház  

13550/32 339,9 Társasház  

14449/1 1075,1145 II.ker.Önkormányzat  

14451 618,6 Társasház  

14454 1082,2 Társasház  

14455/2 296,0 Társasház  

14456 1285,1 Bem Hotel Kft.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



14458/1 915,1 II.ker.Önkormányzat  

14461 1429,0 Társasház  

14462 621,2 II.ker.Önkormányzat  

14464/2 449,5 Társasház  

14465/2 218,3 Társasház  

14466/2 230,7 Társasház  

14467 3448,9 Társasház  

14468 513,7 II.ker.Önkormányzat  

14469 1159,7 Társasház  

14470 778,3 Társasház  

14471 1452,6 Társasház  

14472 7829,0 Fővárosi Önkormányzat  

14473 783,9 II.ker.Önkormányzat  

14474 2384,8 Magyar Állam, v.kez: Közbeszerzési 

és Ellátási Főigazgatóság 

 

14475 760,2 Magyar Állam  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

14476 482,0706 Magyar Állam Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

14477/3 5732,6 Fővárosi Önkormányzat  

14477/5 13756,9 Fővárosi Önkormányzat  

14478/1 10265,3 II.ker.Önkormányzat  

14478/2 1215,0 II.ker.Önkormányzat  

14478/3 2382,1 Fővárosi Önkormányzat  

14478/4 4292,6 II.ker.Önkormányzat  

14478/7 11838,0 Fővárosi Önkormáőnyzat  

14479/1 9114,7 Betegápoló Irgalmas Rend  

14479/2 11454,3 Magyar Állam  Nemzeti Sportközpontok 

14480 676,9 II.ker.Önkormányzat  

14481 12534,3 Magyar Állam és Budapest 

Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., 

tul.j.gy.sz.: Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség és 

Szervezetfejlesztési Intézet,  

ORFI 

14482 4127,4 II.ker.Önkormányzat  

14483 597,4 II.ker.Önkormányzat  

14484 3363,0 Társasház  

14566 839,3 Társasház  

14568/2 365,0 Társasház  

14569 423,5 II.ker.Önkormányzat  

14570/2 288,1 Társasház  

14571/1 806,3 Társasház  

14571/2 345,2 Budapesti Zsidó Hitközség  

14572 1536,8 II.ker.Zsigmond téri Lakásfenntartó 

Szövetkezet 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



14574 516,3 II.ker.Önkormányzat  

14575/1 3889,3 Társasház  

14576 7126,5 II.ker.Önkormányzat és Fővárosi 

Önkormányzat 

 

14577/1 3321,3 Fővárosi Önkormányzat és Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. 

 

14577/2 816,9 II.ker.Önkormányzat  

14581 3143,4 Polonia Kft.  

14584 2237,5 Fővárosi Önkormányzat  

14585 411,3 Társasház  

14587/2 616,9 Társasház  

14590 533,6 Társasház  

14591 1241,9 II.ker.Önkormányzat  

14593/2 1182,6 Társasház  

14593/4 525,5 Társasház  

14597/2 532,8 Társasház  

14600/1 629,6 Társasház  

14601/2 738,7 Társasház  

14602/1 774,9 Társasház  

14605 977,0 Társasház  

14606 1196,8 II.ker.Önkormányzat  

14607/1 3872,3 II.ker.Önkormányzat  

14607/2 3727,9 Budapest II.ker.1.sz. 

Lakásszövetkezet 

 

14617/14 4099,4 II.ker.Önkormányzat  

14617/16 12342,6 II.ker.Önkormányzat  Fővárosi Önkormányzat 

14617/19 5101,7 II.ker.Önkormányzat  

14617/20 1571,7 II.ker.Önkormányzat  

14617/21 23188,6 Fővárosi Önkormányzat  

14617/22 4550,2 Fővárosi Önkormányzat  

14617/23 8601,6 Fővárosi Önkormányzat  

14617/24 8,1 Fővárosi Önkormányzat  

14617/25 9,9 Fővárosi Önkormányzat  

14617/3 668,0 II.ker. Önkormányzat  

14617/9 240,1 II.ker.Önkormányzat  Fővárosi Önkormányzat 

14787/2 1768,6 II.ker.Önkormányzat  

23807/4 134380,0 Magyar Állam  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. 

23807/5 18,0 Magyar Állam Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. 

23807/6 2506,2 Magyar Állam Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. 

23809/5 204735,4 Magyar Állam Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. 

23809/6 3907,9 Magyar Állam Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - II. ütem, II. kerület 

Véleményezési szakaszra beérkezett vélemények 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – II. ütem, II. kerület 

Vonatkozó határozatok 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - II. ütem, II. kerület 

Záró vélemény 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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