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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 eszközei között a fővárosra 
vonatkozóan a Duna-parti építési szabályzatot 
(DÉSZ), amelyet a településszerkezeti terv (TSZT) 
és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) alapján 
a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete 
dolgoztat ki és állapít meg. 

Az Étv. 14/B. § d) pontja szerint „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.” 

A törvényi előírásnak megfelelően a Duna-parti 
építési szabályzat hatályterületét a Duna 
főmedrével közvetlenül határos, a 
Földhivatalban 2013. 06. 08‐án nyilvántartott 
telkek alkotják, de a vizsgált terület kiterjed a 
településszerkezeti egységek figyelembe 
vételével szakmai szempontból bővített 
területre. A szabályzat hatálya alá eső összes 
budapesti terület nagysága 865 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 DÉSZ tervezési 
területénél legalább egy teleksorral nagyobb. Az 
összes budapesti vizsgált terület nagysága 
3712,7 ha. A Dunát magába foglaló 
folyóvíz/állóvíz medre és partja (Vf és Vá) 
területfelhasználási egység területe nélkül a 
vizsgált terület kiterjedése 2264,1 ha.  

A DÉSZ készítése a fővárosi önkormányzat 
döntése alapján 2014‐ben kezdődött el. A 
megalapozó munkarészek elkészültek a Duna 
teljes fővárosi szakaszára vonatkozóan. A tervi 
munkarészek elkészítésére a TSZT és az FRSZ 
jóváhagyását követően nyílt csak mód.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az Étv. 62. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a 
fővárosi önkormányzat felhatalmazást kapott, 
hogy rendeletben állapítsa meg a Duna‐parti 
építési szabályzatot. Azokra a vizsgált 
területekre, melyekre nem terjed ki a jogszabály 
által előírt lehatárolás, továbbra is az illetékes 
kerületek feladata a településrendezési eszközök 
jóváhagyása. 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület területén 
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § (2) 
bekezdése alapján – mely megfogalmazza a helyi 
építési szabályzat együtt tervezendő területének 
lehatárolását – csak az érintett önkormányzatok 
által közös terveztetéssel, véleményeztetéssel 
elkészített tervekkel teremthető meg a felsőbb 
jogszabályi környezetbe illeszkedő szakszerű 
rendeletalkotás. A közös terveztetés, 
véleményeztetés és az ezt követő jóváhagyások 
menetének, kereteinek meghatározására 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 
Önkormányzata és Budapest Főváros 
Önkormányzata közös megállapodást kötött, 
melyet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 
Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. 
(II.04.) határozatával, Budapest Főváros 
Önkormányzata Közgyűlése 428/2016. (03.30.) 
határozatával hagyott jóvá. 

Ennek megfelelően az együtt tervezendő 
területre készül  

• Megalapozó részletes vizsgálat és  
• Alátámasztó javaslat. 

A Jóváhagyandó munkarészt két rendelet képezi: 

• A Főv. Kgy. által jóváhagyandó Duna-
parti építési szabályzat (DÉSZ), valamint 
az  

• Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 
Önkormányzata Képviselőtestülete által 
jóváhagyandó Duna-parti kerületi 
építési szabályzat (DKÉSZ).  

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület területén 
DÉSZ és DKÉSZ két ütemben készül: 

A) Budafokra vonatkozóan, 

B) Tétényre vonatkozóan. 

Jelen – az A) ütemet képező – dokumentum 
vizsgált területének mérete 21,8 ha, a fővárosi 
jogkörű tervezési terület mérete 6,2 ha, a 
kerületi jogkörű tervezési terület (DKÉSZ) mérete 
8,3 ha. 
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A Duna‐parti építési szabályzat hatálybalépéséig 
az Étv. 14/B. §‐ban meghatározott területekre 
vonatkozóan a fővárosi kerületi önkormányzat 
által elfogadott településrendezési eszközöket 
kell alkalmazni. 

A DÉSZ a helyi építési szabályzatokra vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban ütemezetten 
készül.  

Budafok területére a DÉSZ III. üteme készül. 

Fentiek alapján a dokumentum az alábbiak 
szerint szerkesztett: 

I. kötet: Megalapozó vizsgálat a főváros 
teljes Duna menti területére, az 
összefüggések, hálózati elemek 
bemutatása céljából (az I. ütemhez 
készült dokumentációjához képest 
történt aktualizálások szürke színnel 
kiemelve) + Rajzi melléklet  
(I. kötet CD mellékletben) 

II. kötet: Megalapozó részletes vizsgálat és 
Alátámasztó javaslat III. ütem 
Budafok területére 

III. kötet: Duna-parti építési szabályzat a III. 
ütem Budafok területére 
(jóváhagyandó munkarész) 

IV. kötet: Budafok Duna menti területeire 
vonatkozó kerületi építési szabályzat 
(jóváhagyandó munkarész) 

 

A terv készítésének ideje alatt a 150/2016. (VI. 
13.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya, 
a budafoki jégcsarnok beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította. A területen tervezett jégcsarnok 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény 
hatálya alá tartozó építési beruházás, ezért a 
DÉSZ III. ütemének jóváhagyási eljárása a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§-a szerinti 
tárgyalásos eljárás szerint történik. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.1. A BUDAFOKI DUNA‐PART HELYE A TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

Az elővárosi zóna menti partszakaszok 

Budafok  Duna‐partja  a  Duna  menti  zóna 
elővárosi  zónához  kapcsolódó  részén  található 
(bővebben  lásd  I.  kötet,  1.9.1. 
Területfelhasználás  vizsgálata  fejezetében). 
Budapest  elővárosi  zónával  érintkező  dunai 
partszakaszain  vegyes  eloszlásban  találunk 
városüzemeltetési  területeket  és  vízpartra 
szervezett üdülőterületeket. Kevés hely van, ahol 
a  vízpart  természetes  funkciója  megfelelően 
érvényesül, mint  például  a  Római  parton  és  a 
Hárosi‐Duna  mellett.  A  part  megközelítése  a 
legtöbb  helyszínen  nehézkes,  vagy  teljesen 
lehetetlen,  több  helyen  jelentős  közlekedési 
folyosók (vasúti pályák, főutak) kísérik. 

Jellemző a  rekreációs  területhasználat  az északi 
partszakaszokon.  Itt kedvező rétegződést  jelent, 
hogy  a mögöttes  részek  lakóterületek,  amelyek 
lakossága  a  vízpartot  rövid  úton  elérheti. 
Rekreációs  területhasználat  alakult  ki  a 
szigeteken  (Népsziget,  Óbudai‐sziget,  Margit‐
sziget) is, a Háros sziget kivételével, amelyen zárt 
természetvédelmi terület található. 

A Duna menti  területek  jelenlegi  használatának 
vizsgálata  azt  mutatja,  hogy  ezek  még 
messzemenően  alulhasznosítottak  páratlan 
értékükhöz  és  adottságaikhoz  képest.  A  folyam 
teljes  városi  szakasza  mentén  nagyon  jelentős 
nagyságú  területek  jellemzően  beépítetlenek, 
használaton kívül állnak. 

A Dél‐Budai céltérség partszakaszai 

A  Budapest  2030  Hosszú  távú  városfejlesztési 
koncepció a Duna menti területeken differenciált 
funkciójú  fejlesztési  céltérségeket  határolt  le 
(bővebben  lásd  I.  kötet,  1.5.1.  A  hatályos 
fejlesztési  koncepció  és  az  integrált 
településfejlesztési  stratégia  vonatkozó 
megállapításai fejezetében).  

A  Dél‐Buda  fejlesztési  céltérség  Budapest  2030 
által  meghatározott  funkcionális  fejlesztési 
iránya a gazdaság és logisztika mellett a sport és 
rekreáció,  a  zöldfelületi  dominancia  által 
meghatározott  területek  erősítése  és 
megtartása.  A  terület  nagy  alapterületű 
területfelhasználási egységekkel tagolt.  

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  fejlesztési  céltérségre,  Budafok‐Tétény  Duna 
menti területeire jellemzőek a használaton kívüli 
szakaszok,  az  alulhasznosított  gazdasági 
területek, és a közlekedés területei. Ugyanakkor 
erdők is megjelennek ebben a térségben. Kisebb 
szakaszokon lakófunkció és üdülők kapcsolódnak 
a Dunához. 

Budafok Duna‐partja 

A  Duna‐partot  Budafok  történelmi  részeitől 
határozottan  leválasztja  a  30a  jelű  Budapest–
Székesfehérvár‐vasútvonal  és  a  40a  jelű 
Budapest–Pusztaszabolcs‐vasútvonal  azonos 
nyomvonalon vezetett  szakasza. A vasúti pályák 
éppen ezen a területen húzódnak a  legközelebb 
a Dunához, meglehetősen  szűkre  szabva a parti 
sávot. 

A  tervezési  területet  keletről  értelemszerűen  a 
Duna  folyam  határolja.  A  déli  határ 
tulajdonképpen  mesterségesen  lett  a  Sörház 
utca  meghosszabbításában,  a  224962/2  és 
224966/2  hrsz.‐ú  ingatlanok  határán  kijelölve, 
szerkezeti  vagy  területfelhasználási  váltás  itt 
nincs. A Duna utca vonalában a Hosszúréti‐patak 
torkolata  alkotja  a  terület  markáns  északi 
határát, amely egyben a kerülethatár is.  

A Hosszúréti–patakon – a 6.  sz.  főút műtárgyán 
kívül – egy gyalogos és egy közúti híd vezet át. A 
6. sz.  főút a tervezési terület  legmeghatározóbb 
eleme,  végig  a  vasútvonalakkal  párhuzamosan 
halad,  és  az  északi  kiszélesedő  térrészt 
leszámítva  el  is  foglalja  a  vasút  és  a Duna‐part 
közötti sávot. 

A  Duna‐parton  a  parti  rézsű  és  a  6.  sz.  főút 
töltése  között  gyalogos‐kerékpáros  útként  is 
szolgáló  szervizút  helyezkedik  el,  amely  a 
tervezési  területtől  délre  a  Vágóhíd  utcai 
aluljárón  és  az Ártér  utcán  keresztül  érhető  el, 
északon  pedig  a  Hosszúréti‐patak  mellé  fordul 
be, és azt hídon keresztezve ugyancsak a parton 
folytatódik észak felé. 

Az észak‐déli irányban végighúzódó vasútvonalak 
és a 6.  sz.  főút elsősorban határozott elválasztó 
szerepet töltenek be, azonban a  főút Hajó utcai 
csomópontja,  valamint  a  Budafok  vasúti 
megállóhely a terület megközelítését biztosítják.  

A  hosszú  közlekedési  folyosókon  keresztül 
Budafokkal közúti kapcsolatot aluljáró biztosít a 
Hosszúréti‐patakkal párhuzamosan a Duna utcán 
a  Savoyai  Jenő  tér  felé.  Budafok 

városközpontjával  gyalogos  és  kerékpáros 
kapcsolat  a  Budafok  vasúti  megállóhelyet  is 
kiszolgáló aluljárón keresztül biztosított. 

A  terület  egyetlen  belső  közútja  a  Hajó  utca, 
amely  a  6.  sz.  főúttal  alkotott  csomóponttól  a 
Hosszúréti‐patakon át észak felé, a XI. kerületbe 
vezet. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK  

1.2.1. FŐVÁROSI FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

Budapest  2030  Hosszú  távú  városfejlesztési 
koncepció 

A Budapest 2030 (bővebben lásd I. kötet, 1.5.1. A 
hatályos  fejlesztési  koncepció  és  az  integrált 
településfejlesztési  stratégia  vonatkozó 
megállapításai fejezetében) többek között rögzíti 
a Duna a város életében betöltött meghatározó 
szerepét.  A  Duna‐partok  a  fővárosi  jellegzetes 
zónák  közül  az  elővárosi  zóna  területén  a 
leginkább  természetközeliek.  A  rekreációs  és 
sport  tevékenységeknek  ez  a  zóna  a  legjobb 
terepe,  de  a  vízpart  megközelítése  ezeken  a 
partszakaszokon  sem  mindenütt  megoldott. 
Jelentős  elválasztó  szereppel  bírnak  a  vonalas 
létesítmények és a nagy kiterjedésű, egybefüggő 
gazdasági, ipari és használaton kívüli területek. 

A  város  és  a  Duna  kiegyensúlyozott 
kapcsolatának  megteremtése  a  partközeli 
funkcióváltások révén kell, hogy megtörténjen. A 
Dél–Buda  fejlesztési  céltérség  a  XXII.  kerület 
Duna  melletti  sávját  fedi  le,  melynek 
meghatározott  fejlesztési  irányai  a  gazdaság, 
logisztika,  a  sport,  rekreáció,  a 
természetvédelem,  a  zöldfelületi dominancia és 
a természetközeli part. 

A  koncepcióban  megfogalmazottak  közül 
Budafok–Tétényt  kiemelten  a  8.  A  Dunával 
együtt  élő  város  cél  érinti,  amelyen  belül  több 
feladat kapcsolódik a területhez. 

Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület  területét 
érintő feladatok 

8.1.  A Duna menti területek funkcióbővítése 
a barnamezős területek hasznosításával: 
Budafok esetében a Hárosi‐öböl 
környezetét érinti. 

8.2.  A Duna természeti adottságainak 
kihasználása: 
A természetközeli területek védelmének 
biztosítását (Háros) és a vízi szállítást 
igénylő gazdasági funkciók 
térnyerésének lehetővé tételét (a DILK 
fejlesztésével kapcsolatban) jelenti. 
Utóbbi szorosan kapcsolódik a 
koncepció 9. Hatékony és 
kiegyensúlyozott városszerkezet – 
kompakt város céljához. 

8.3. A Duna‐partok elérhetőségének, közcélú 
hasznosításának megteremtése: 
A feladathoz kapcsolódik a Duna‐part 
gyalogos és kerékpáros 
bejárhatóságának biztosítása, valamint a 
rekreációs és sportolási lehetőségek 
megteremtése részeként a tervezett 
Jégcsarnok megépítése. 

8.4. A Duna‐part menti turisztikai és 
rekreációs területek fejlesztése és 
decentralizálása: 
A feladat részeként a területet érinti a 
látogatott partszakaszok hosszának 
további növelése, a hajózás fejlesztése 
és a sajátos hangulatú, különleges 
kínálatot nyújtó létesítmények 
támogatása (budafoki borút). 

8.5. A Duna menti közlekedési elemek 
elválasztó hatásának csökkentése: 
Budafok‐Tétény Duna partja esetében 
fokozottan jelentkezik az elválasztó 
hatás, és ennek megfelelően érinti a 
feladat. 

8.8. A Duna vízi útként történő jobb 
kihasználása: 
A személyforgalmú kikötők létesítésével, 
és a DILK fejlesztéssel kapcsolatban 
érinti a területet, összefüggésben a 
koncepció 11.5. Városi hajózás 
fejlesztése feladatával és 4.13. 
Kikötőfejlesztés a nemzetközi 
személyforgalom és áruszállítás terén 
feladatával. 

 

Budapest  2020  Integrált  településfejlesztési 
stratégia 

A  Főváros  stratégiai  fejlesztési  irányait  a 
Budapest  2020  dokumentum  határozza  meg 
(bővebben  lásd  I.  kötet,  1.5.1.  A  hatályos 
fejlesztési  koncepció  és  az  integrált 
településfejlesztési  stratégia  vonatkozó 
megállapításai  fejezetében). A Duna menti  zóna 
városfejlesztési  tengelyéhez  kapcsolódóan  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. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  Duna  átmeneti  zónával  határos  szakaszain,  a 
valamikori  iparterületek  átalakulása  az  elmúlt 
években  a  városfejlődés  markáns  kitörési 
pontjaivá  váltak.  Budafok–Tétény  területén  ide 
tartozik  a  Hárosi‐öböl  környezete.  A  fővárosi 
önkormányzat  a  Duna  menti  alulhasznosított 
területeket  stratégiai  helyzetű,  potenciális 
fejlesztési  helyszínként  azonosította,  a  többi 
Duna‐menti  területen  funkcióváltást  irányzott 
elő a lakó, iroda, rekreációs, és sportfejlesztések 
megvalósításával.  A  Duna  gazdasági  program  a 
köztulajdonú  kikötői  infrastruktúrát  és 
szolgáltatások  fejlesztését  a  vízparti  területek 
gazdasági hasznosításával kívánja előmozdítani. 

  

Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület  területét 
érintő projektek 

2.  Vállalkozás‐  és  beruházásbarát  gazdasági 
környezet (tematikus cél): 
2.6.  Dunai  gazdasági  program:  kikötő 

fejlesztés  és  Duna‐part  gazdasági 
hasznosítása:  köztulajdonú  kikötői 
infrastruktúra  megvalósíthatósági 
tanulmány és fejlesztések; turisztikai 
és  kulturális  funkciók bővítése; DILK 
előkészítő  tanulmányok; 
szolgáltatásfejlesztés  (klaszter 
program kezdeményezése) 

3. Intelligens városműködés (tematikus cél):
3.13.  Fővárosi  Vízgazdálkodási  Koncepció: 

árvízvédelmi  művek 
állapotfelmérése;  kisvízfolyások 
felmérése,  fejlesztése;  lefolyás 
szabályozás  (csapadékvíz  elvezetés); 
valamint talajvíz viszonyok változása 

3.14.  Fővárosi önkormányzati árvízvédelmi 
művek  rekonstrukciója  és 
fejlesztése:  részletes  műszaki 
felmérések  és  tervek  alapján 
rekonstrukciós  terv  és  a 
magassághiányos  szakaszokon 
történő beruházások 

3.27.  Budapesti  és  regionális  kerékpáros 
közlekedés  programja: 
kerékpárosbarát  területi 
átalakítások;  kerékpáros  főhálózati 
elemek fejlesztése (meglevő elemek 
korszerűsítése  és  új  elemek 
kialakítása  összesen  kb.  250'km); 
Duna‐menti  (EuroVelo)  útvonal 
fejlesztése;  kerékpáros‐gyalogos 

kishidak megvalósítása 
3.37. XXII. kerület Városház tér fejlesztése: 

budai  fonódó  villamoshálózat 
beruházáshoz kapcsolódó projekt 

3.40. A  Duna  integrálása  Budapest 
közlekedési  rendszerébe  (hálózat‐, 
jármű‐,  kikötő‐  és  háttérfejlesztés): 
menetrendszerű  víziközlekedés 
fejlesztése;  a  vízi  közösségi 
közlekedés  járműparkjának  és 
karbantartó  hátterének 
korszerűsítése; új kikötők létesítése 

6. Dunával együttélő város (területi cél):  
11 Budafok‐Tétény  (Házgyári  utcától  a 

közigazgatási  határig):  lakó  és 
irodafejlesztések  (magánszektor); 
DILK  előkészítés  (magánszektor, 
főváros, kormány), Hunyadi laktanya 
turisztika,  rekreációs  hasznosítása 
(főváros,  kerület);  zöldfelületi, 
rekreációs  és  kerékpáros 
infrastruktúra  fejlesztések  (XXII. 
kerület, főváros) 

A  6.  Dunával  együttélő  város  (területi  cél) 
területi  alapon  integrálja  a  Dunát  érintő 
projekteket,  Budafok–Tétény  területét  illetően 
elsősorban  a Hunyadi‐laktanya  hasznosítását  és 
a  DILK  előkészítését.  Hálózati  fejlesztési 
elemként  külön  nevesítésre  került  az  EuroVelo 
kerékpáros  útvonal;  a  parti  kerékpáros‐  és 
gyalogos közlekedés feltételeinek javítása. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.2. KERÜLETI FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

Budafok‐Tétény  Településfejlesztési  koncepció 
és Integrált településfejlesztési stratégia 

A  hosszú  távú  kerületi  város‐rehabilitációs 
fejlesztések  akcióterületeinek  kijelölésénél  a 
településközpontok  rehabilitációját,  a 
megmaradt  borászati  hagyományaira  épülő 
turisztikai  fejlesztéseket, a  természeti környezet 
megújítását,  a  helyi  gazdaság  fejlesztését  célzó 
elképzelések kerültek összefogásra. 

A  budafoki  településközpont  esetében  az  új 
városi  főtér  kialakítása,  a  terület  kisvárosi 
jellegének megőrzése,  a  kereskedelmi  funkciók 
megerősítése,  és  a  közlekedési  helyzet  átfogó 
rendezése előirányzott. A Kossuth Lajos utca és a 
központi  terület  körüli  utcák  forgalmának 
csillapítása,  rehabilitációja  az  egész  terület 
kulcskérdése.  

A  közösségi  közlekedést  érintő  jelentős  kérdés 
Budafok  vízi  megközelítésének  biztosítása.  A 
budafoki  Duna‐parton  tervezett  kikötő  a 
Csepellel való kapcsolatot biztosító kompot, és a 
későbbiekben  a Duna‐menti hivatásforgalmat  is 
kiszolgálná. A  terület megközelítésének  javítása 
érdekében a kikötő fejlesztési terveit összhangba 
kell  hozni  a  borhegy‐programmal,  mert  a 

Vágóhíd  utca  összeköti  a  két  akcióterületet.  A 
megvalósulás mindenképpen a terület Duna‐part 
felé  történő  nyitásában  és  a  csatlakozó 
közlekedési  lehetőségek  bővítésében  játszana 
szerepet.  

A  településközpont  megerősítésének  része  a 
városi  szolgáltatások  bővítése,  illetve  újabbak 
létesítése.  Az  akcióterületen  most  is 
megtalálható  közszolgáltatások  javítását 
jelentheti  az  egészségügyi  infrastruktúra 
fejlesztése,  a  Polgármesteri  Hivatal  bővítése,  a 
közszolgáltatások színvonalának emelése.  

A  budafoki  Duna‐part  fejlesztésével 
kapcsolatban  új  funkció  telepítésére  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  Hajó  utcai 
területen  van  mód.  Az  értékes  terület 
fejlesztésére  jégcsarnok  építéséről  született 
döntés.  A  közterületek  megújítása  mellett  a 
területen  kerékpáros  megálló,  kilátóhely 
létesülhet,  új  sétányok,  sportpályák,  sport  és 
rekreációs  épületek  épülhetnek.  A  projekthez 
kapcsolódóan  a  területet  határoló  Hosszúréti‐
patak  árvízvédelmének  és  revitalizációjának 
egyidejű rendezése is szükségessé válik. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.3. EGYÉB VONATKOZÓ TERVEK ÉS 
TANULMÁNYOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Duna tanulmány 

A  463/2013.  (03.27.)  Főv.  Kgy.  határozattal 
elfogadott  Budapest  Duna  menti  területeinek 
fejlesztési  tanulmányterve  és  hasznosítási 
koncepciója  (Duna  tanulmány)  Budapest 
városfejlesztési  koncepciójának  2011‐ben 
készült,  2012.  nyarán  aktualizált 
helyzetelemzésén  alapul,  és  a  koncepció  által 
kitűzött  célrendszer egy  kiemelt  területére –  „a 
Dunával együtt élő város” – fókuszál. 

A  tanulmány  célja,  hogy  alapot  nyújtson  a 
területegységre  vonatkozó  hosszú  távú  célok 
területi  és  projektorientált  leképezésének, 
feltárja  a  közép  és  rövid  távú  fejlesztési 
lehetőségeket,  ezzel  előkészítve  az  integrált 
településfejlesztési stratégiát. 

A  6.  céltérségben,  Dél‐Buda  területén 
feladatként határozza meg: 

 a  fejlesztések  tagolt  rendjének  kialakítását, 
zöldterületi tagoltság biztosítását, 

 új  beépítések  esetén  a  korszerű  építészeti 
kialakítás elvárását, 

 az  értékes  természetes,  természetközeli 
területek védelmét, 

 egybefüggő  zöldfelületi  rendszer  kialakítását 
a Duna‐parti sávban, 

 magas  zöldfelületi  arány  biztosítását  a 
beépítésre szánt területeken, 

 a  szennyezettségek  feltárását  és  a 
kármentesítési munkák elvégzését, 

 a  vasúti  hálózaton  az  elővárosi  közlekedés 
megteremtését, 

 az EuroVelo kerékpárút kiépítését, 
 új személyhajó kikötők létesítését, 
 a DILK  trimodális közlekedési  lehetőségeinek 

fejlesztését. 

A  6.1.  Budafok  célterületre  vonatkozóan 
meghatározott fejlesztési feladatok: 

 a piac és környezetének megújítása, 
 a  városrészközpont  és  a  Duna‐part 

kapcsolatának kialakítása, 
 rekreációs fejlesztések a vízparton, 
 központ rehabilitáció, főtér fejlesztés, 
 a közterületek minőségi fejlesztése. 

Tematikus Fejlesztési Programok – Duna menti 
területek összehangolt fejlesztése 

A  1211/2014.  (06.  30.)  Főv.  Kgy.  határozattal 
került  elfogadásra  három  Tematikus  Fejlesztési 
Program, amelyek közül a Duna menti területek 
összehangolt  fejlesztése  TFP  kifejezetten  a 
Dunához kapcsolódó fejlesztések összefogásának 
céljával készült. A TFP összefoglalójában szereplő 
meghatározás  szerint  „a  Tematikus  Fejlesztési 
Program  teljesen  új  megközelítésű,  új  műfajú 
városfejlesztési stratégiai dokumentum, melynek 
célja,  hogy  előre  meghatározott,  összvárosi 
jelentőségű  témák  mentén  összehangolja  a 
budapesti fejlesztési szándékokat”. 

2014‐ben  a  Duna menti  területek  összehangolt 
fejlesztése  Tematikus  Fejlesztési  Program 
keretében  széles  körű  szakmai  és  politikai 
egyeztetés‐sorozattal  kerültek  összegyűjtésre  a 
kerületi  önkormányzatok  és  a  Fővárosi 
Önkormányzat  2020‐ig  tervezett  Duna‐parti 
fejlesztési projektjei. 

A TFP Dél‐Buda fejlesztési céltérségre vonatkozó 
releváns  megállapításai  szerint  a  térségben  a 
vízparton  futó  vonalas  infrastruktúrák  elzáró 
hatásának  feloldása  szükséges.  Párhuzamosan 
jelentkeznek  a  parti  gyalogos‐  és  kerékpáros 
hálózat  kialakítására  vonatkozó  és  az  extenzív 
partszakasz  funkcióbővítésére  szolgáló  igények. 
A vasúti  forgalom csökkenése és a  technológiák 
változása  a  város  átmeneti  zónájában,  így  a 
célterületen  is  területeket  hagyott  parlagon,  a 
hálózatnak töredékei üzemelnek. A céltérségben 
helyi  identitást  képvisel  a  XVIII.  századig 
visszanyúló bor és pezsgőkultúra, amelyet a ma 
is működő borospincék, a Törley‐gyár és a BCE‐
hez tartozó borászati szakiskola, gasztroturizmus 
is képvisel. 

Budafok  területén  a  horizontális  alapelvet 
képviselő  projektek  mellett  három  konkrét 
kerületi  fejlesztési  projekt  került 
meghatározásra: 

 a  Hosszúréti‐patak  torkolatának  természet 
közelibb kialakítása, 

 Budafok  identitásához  illő  régi‐új  funkciók 
(turizmus,  borkultúra),  a  parton  szabadidős‐ 
rekreációs  funkciók a meglévő kapcsolatokra 
támaszkodva, parti infrastruktúra fejlesztése, 

 a  Hajó  utca  és  környékén  –  másodrendű 
védvonallal  védett  hullámtér  –  mobilgát 
építése a terület fejlesztésével együtt.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budafoki Jégcsarnok  

Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  beépítetlen 
területen,  az  Önkormányzati  Képviselőtestület 
2004/2015.  (IX.  10.)  határozatával  sportcélú 
ingatlanfejlesztést jelölt ki. 

Fejlesztési cél helyet adni a jeges sportok és azok 
gyakorlói  számára,  különösképpen  a  jégkorong 
számára,  amely  jelenleg  a  kerületben 
korlátozottan  gyakorolható.  Kapacitásában  a 
tervezett  létesítmény  500  férőhelyes  nézőtér 
kialakítással,  60  x  30 méter  jégfelülettel,  8  db 
öltözővel  és  különböző  egyéb  funkciókkal 
rendelkezne.  

A  tervezés  során  az  egyedi  épület  mellett  a 
közösségre nyitott és befogadó épület, a helyszín 
értékeinek és  lehetőségeinek kiemelése, a sport 
és  a  használat  orientáltság,  a  gyermekbarát 
megoldások kerültek előtérbe. 

A  jelenleg  7  telekből  álló  területen  a 
telekösszevonást  követően  1,1  hektáron  kerül 
kialakításra  a  sportcentrum  és  a  környezete, 
amelyből 0,4 ha területen létesülne az objektum. 

Az építészeti kialakítás során a szabályozás adta 
lehetőségek  kihasználása,  a  városképet 
befolyásoló  épület  elhelyezési  kérdései,  az 
árvízvédelem  kérdésköre  egyaránt  felmerült.  A 
jégcsarnok  és  környezetének  összekapcsoltsága 
a  terület  jövőbeli  használati  intenzitásának 
függvénye. 

 

Budafoki jégcsarnok – településképi véleményezési 
terv, tervező: Gyura Zoltán / Addval Kft. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3. A TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A  Dél‐Budai  fejlesztési  céltérség  a  Budai‐
hegység déli előterét alkotó Tétényi‐fennsíkon és 
annak  a  Dunáig  lefutó  lejtőin  terül  el.  A  XXII. 
kerület  a  közép‐európai  flóra  területéhez 
tartozik. A Duna mentén  jellemző  volt  az  ártéri 
erdő,  ma  már  csupán  foltokban  és  a  Háros‐
szigeten láthatjuk ezt az erdőtípust. A Duna‐part 
budafoki  részén alig  találkozhatunk  természetes 
növénytakaróval,  sok  helyen  a  beton  dominál. 
Nagytétény  felé  haladva  egyre  nagyobb 
területeket foglal el az ártéri vegetáció.  

A fejlesztési céltérséget a Budapest 2030 alapján 
a  XXII.  kerület  Duna‐parti  sávja  alkotja.  A 
budafoki és  a nagytétényi oldal  között markáns 
különbség  mutatkozik:  míg  Budafokon  a  part 
teljesen kiépült, addig Nagytétényben  szabadon 
álló, beépítetlen területek is fennmaradtak.  

A Duna mentén több védett területet is találunk, 
melyek  közül  a  legértékesebb  a  Háros‐sziget 
egyedülálló növényvilága.  

A  Duna‐part  megközelíthetősége  és  rekreációs 
hasznosíthatósága  eltérő.  A  vasút,  a  6.  számú 
főút  elvágó  hatása  és  a  beépítések  miatt  a 
partszakasz  jelentős  részét  nem,  vagy  nehezen 
lehet  megközelíteni.  Jól  bejárható  területek  a 
kerület északi részén, a Duna utcánál, valamint a 
Kis‐Duna mentén és Nagytétény bizonyos részein 
elérhetőek.  A  part  egy  része  kerékpárral  is 
megközelíthető.  

A  céltérség  budafoki  szakaszán  meghatározó 
látványelem  a  6.  számú  főút  és  a  pincesor. 

Nagytétényben  a  Háros‐sziget  és  az  ártéri 
növényzet  nyújt  kedvező  képet,  míg  az  ipari 
épületek  a  természeti  környezetben  tájképi 
konfliktust jelentenek. 

A  természeti  értékek  mellett  a  térség  sem 
mentes  a  környezetszennyezésektől. Az  egykori 
környezetterhelő  ipari  üzemek  több  helyen 
talajszennyezést  okoztak,  amelyek 
kármentesítése  csak  részben  valósult  meg. 
Nagytétényben  található  a  volt  hulladéklerakó 
telep helyén már megkezdődtek a rehabilitációs 
munkálatok. Az M0‐ás híd, a vasút és a 6. sz. főút 
zajszennyezése  igen  magas.  A  nagy 
gépjárműforgalom  miatt  a  légszennyezés  is 
problémát okoz.   

 

 

 A Dél‐Budai céltérség 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A  vizsgált  terület  a  Duna  jobb  partján 
helyezkedik  el  a  Btf.  100‐103  m  szinten, 
gyakorlatilag  sík  felszínű  területen.  A  területet 
északi  részén  torkollik  a  Dunába  a  Hosszúréti‐
patak.  A  Duna‐part  Natura  2000  terület  és  a 
Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  tagja.  Természeti 
szempontból  kiemelten  értékes  a  folyó  menti 
keskeny sávban kialakult ártéri ligeterdő. 

1.3.2. TÁJTÖRTÉNET 

A  vizsgált  terület  tájtörténete  szorosan 
kapcsolódik  a  kerület  múltjához.  A  Duna  a 
kezdetektől  fontos  telepítő  tényezőként  jelenik 
meg  a  terület  történetében,  de  mellette  nagy 
szerepe  volt  a  jó  geológiai  adottságoknak  és 
kedvező  éghajlati  viszonyoknak  is.  A  kelták  i.e. 
IV. évszázadban érték el a Budafokot, majd őket 
követve a  rómaiak kerültek hatalomra. Claudius 
császár  a  szomszédos  albertfalvai  területen 
építtetett  castrumot  (katonai  tábort)  az  I. 
évszázadban. 

Az I. katonai felmérés (1763‐1787) idején készült 
térképek alapján a térség ekkor még beépítetlen 
volt  Itt  futott  a  part  menti,  növényzettel 
borítatlan széles hajóvontató út.  

Az  1838‐as  nagy  árvíz  hatalmas  pusztításokat 
végzett  a  területen,  ezért  szükségessé  vált  a 
mielőbbi  folyószabályozás.  A  munkálatok  az 
1870‐es  években  kezdődtek  meg,  melynek 
hatására  kimélyítették  a  budafoki  Duna‐szakasz 
medrét.  

A XIX. század elején került sor az új országút (mai 
6‐os  számú  főút) megépítésére, mivel a korábbi 
Duna  folyamatos  áradása  miatt 
használhatatlanná  vált.  A  munkálatok  során 
teljesen megváltozott a korábbi budafoki Duna‐
part. A század közepén épült ki a vasúti pálya is. 
A  vizsgált  partszakaszon  ekkoriban  két  kikötő 
működött. 

A második katonai felmérés (1806‐1869) alapján 
megállapítható,  hogy  nem  történt  beépítés  a 
területen.  A  terület  északi  részére 
gyümölcsösöket telepítettek.  

A XIX. századi folyószabályzási munkálatok során 
a  terület  egy  részén  megemelték  a  partot  és 
kikövezték.  

A  harmadik  katonai  felmérésről  (1869‐1887) 
leolvasható,  hogy  a  mai  Hajó  utca  környékén 
szőlőt  termesztettek,  valamint  a  parti  utak 
mentén fasorokat telepítettek.  

A XX. században kereskedelmi egységek épültek 
a  területen.  Jelenleg  a  Duna  utcánál  található 
egy  nagyobb  méretű  alulhasznosított  terület, 
amelyen  a  volt  Interfruct  áruház  üres  épülete, 
valamint egy autókereskedés és szerviz található. 
A terület mellett nagyobb kiterjedésű zöldfelület 
helyezkedik el.  

Felhasznált források: 

http://tajertektar.hu/hu/ 
http://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/ar_es_belvizvede
lem/az_arvizi_vedekezes_fejlodese 
Dr. Végh Endre  (1988): Tétény–Promontor: Budapest 
XXII.  kerületének  története,  Budapest  Főváros  XXII. 
Kerületi Tanács Vb. 
 

 

Budafoki Duna part az első katonai 
felmérésen (forrás: www.tajertektar.hu) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.3. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

A  tájhasználat  megoszlását  elemezve  látható, 
hogy a Hajó utca nyugati oldalán alulhasznosított 
terület található, míg a keleti oldalán zöldfelület 
helyezkedik  el.  A  Duna‐parton  értékes  ártéri 
ligetállomány húzódik.  
 

1.3.4. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI, TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK 

Védett  és  egyéb  értékes  természeti  területek 
jellemzése (flóra, fauna) 

A  vizsgált  terület  Duna‐parti  szakasza  a Natura 
2000  és  a Nemzeti Ökológiai  Hálózat  része.  Az 
ökológiai  folyosó  övezetébe  tartozik  a  Duna 
medre  és  parti  sávja  (a  vízbázis  terület  ártéri 
ligeterdeivel  együtt).  A  területen  mérsékelten 
jelentős  faegyedek,  facsoportok  és  fasorok 
találhatóak.  A  parton  húzódó  ártéri  erdő 
megőrzendő,  értékes  állományát  nyárfák 
(Populus alba , Salix alba) és fűzfák alkotják.  

Táji, tájképi értékek (egyedi tájértékek) 

A  Hajó  utca  melletti  zöldfelület  és  a  parti 
galériaerdő kis mérete ellenére  is vonzó  tájképi 
elemként  jelenik  meg  a  területen.  Az  utca 
nyugati  oldalán  található  felhagyott  épület,  az 
autókereskedés  és  a  benzinkút  kedvezőtlen 
látványt nyújt. 

A  vizsgált  terület egy  része  az OTrT‐ben  kijelölt 
Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő  terület  övezete  által  érintett. Az 
övezetbe  a  természeti  adottságok,  rendszerek, 
valamint  az  emberi  tevékenység  kölcsönhatása, 
változása  következtében  kialakult  olyan 
területek  tartoznak,  amelyek  a  táj  látványa 
szempontjából  sajátos  és  megkülönböztetett 
fontosságú,  megőrzésre  érdemes  esztétikai 
ellemzőkkel  bírnak. Az OTrT  előírása  alapján  az 
övezettel érintett területen a tájképi egység és a 
hagyományos  tájhasználat  fennmaradása 
érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények 
tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

 A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi 
tájértékek.  Az  értékek  felmérését  nagyban 
elősegítette  a  2009‐2010‐ben  megvalósult 
TájÉrték Kataszter  (TÉKA) program. Az adatbázis 
sajátossága,  hogy  az  egyedi  tájértékeket  bárki 

felviheti a térképre, nincs a Duna‐Ipoly Nemzeti 
Park ellenőrzése alatt. 

A  TÉKA  adatbázis  2  db  egyedi  tájértéket  tart 
nyilván  a  vizsgálati  területen.  Az  egyik  egy 
pincemunkást  ábrázoló  szobor  a  Kossuth  Lajos 
utcában.  A  kis  alapterületű,  gránit  talpazaton 
álló  lopót  tartó  férfi  alakját  Janzer  Frigyes 
szobrászművész készítette. A  terület déli  részén 
található Záborszky Pince épülete szintén egyedi 
tájérték.  

 
 

1.3.5. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

A vizsgált területen kevés zöldfelület található a 
beépítések  következtében.  A  zöldfelületek 
vizsgálatáról  az  1:5000  léptékű  Zöldfelületek 
vizsgálata című ábra ad áttekintést.  

Erdőterületek 

A  tervezési  területen  a  Duna‐part  mentén 
keskeny sávban ártéri ligeterdő húzódik. Az erdő 
állományát  elsősorban  az  ártéri  erdők  fafajai 
(Populus  alba,  Salix  alba)  és  telepített  díszfák 
alkotják.  

Tájértékek a területen (forrás: www.tajertektar.hu)

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Közterületi fasorok 

A  Duna‐menti  kerékpárút  egy  rövid  szakaszán 
Populus  nigra  ’Italica’  és  egy  vegyes  kiültetésű 
fasor maradványa található. 

A területen előforduló fafajok 

A  Hajó  utca  keleti  oldalán  fűz  (Salix  alba)  és 
nyárfák  (Populus  alba)  alkotta  facsoportokat 
láthatunk. A 6‐os úton és a tervezett  jégcsarnok 
területén  a nyárfák mellett már megjelentek  az 
invazív  növények  is:  fehér  akác  (Robinia 
pseudoacacia)  bálványfa  (Ailanthus  altissima), 
ezüstfa  (Elaeagnus  angustifolia)  és  a  zöld  juhar 
(Acer negundo). 

A vasút vonalán  fehér akác,  zöld  juhar,  jegenye 
nyár, díszmeggy, fekete bodza és bugás csörgőfa 
egyedei jelentik a fászárú növényállományt. 

A  csatlakozó  vizsgált  telkek  zömén  extenzív 
zöldfelültek alakultak ki.  

Közhasználatú zöldfelületek 

Közhasználatú  zöldfelület  a  Hajó  utca  keleti 
oldalán található. A terület elhanyagolt állapotú, 
a közterületi berendezések hiányoznak. A Duna‐
part mentén lehetőség nyílik kerékpározásra és a 
folyó menti sétálásra, pihenésre.  

Az utca másik oldalán elkerített, alulhasznosított 
terület  található.  A  telken  belüli  zöldterületek 
aránya  kevés.  A  benzinkút  melletti  keskeny 
zöldsávon  egy  kisebb  pihenőt  alakítottak  ki  a 
gyalogosok és kerékpárosok számára.  

A 6‐os út közvetlen Duna‐parti szakaszán nincsen 
fásszárú növényzet. 

A vizsgált térség déli részén, a Kossuth Lajos utca 
és a Mária Terézia utca által közrezárt területen 
kis  alapterületű  zöldfelület  található,  amely 
nemrég  lett  felújítva.  A  szobor  körül  egynyári 
kiültetés  és  törpecserjék  kaptak  helyet.  A 
korábbi köztéri bútorokat lecserélték.  

 

1.3.6.  

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG 

Rekreációs  zöldfelületekkel  való  ellátottság, 
megközelíthetőség 

A  vizsgált  terület  zöldfelületi  ellátottsága 
megoldott.  A  tervezési  területen  közhasználatú 
zöldfelület nem található, azonban a szomszédos 
közparkok kiszolgálják a közelben lakók igényeit. 
Ellátottság  szempontjából  kiemelten  fontos  a 
Duna‐part.  A  part  mentén  lehetőség  nyílik  a 
rekreációra, kerékpározásra és sétálásra. 

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 
élővilágra  és  az  emberre  is.  A  Zöldfelület 
Intenzitás  érték  (ZFI)  olyan  %‐érték,  mely  az 
adott  területre  eső  zöldfelületek  arányát 
(területi  kiterjedés  és  borítottság  minősége  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 
Területfejlesztési  Tanszék  kutatási 
eredményeinek felhasználásával történt, amely a 
Landsat TM5 műhold 2010. július 14‐én rögzített 
műholdfelvételének  felhasználásával  készült. Az 
NDVI  vegetációs  index  (a  növényzet  biológiai 
aktivitását,  vitalitását,  és  jelenlétét  kifejező 
számérték)  alkalmazásával  nyert  zöldfelület 
intenzitás  értékeket  25x25  méteres  raszter‐
hálóban tartalmazza az adatbázis.  

A  vizsgálatok  alapján  megállapítható,  hogy 
egyedül  a  Hajó  utca  keleti  oldalán  és  az  ártéri 
erdő  nyomvonalán  kedvező  a  zöldfelületi  arány 
(50‐70%).  Alacsony  1‐10%  közötti  intenzitás 
érték  a beépített  területeken és  a 6‐os  sz.  főút 
mentén helyezkednek el.  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.4.1  TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

1.4.1.1.TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A  XXII.  kerület  mintegy  10  km  hosszú 
partszakasza  igen  változatos  szerkezeti 
struktúrával  rendelkezik.  A  fővárosi  szintű 
szerkezeti  összefüggéseket  meghatározzák  a 
terület  dél‐nyugati  elhelyezkedése,  a  változatos 
domborzati  adottságok,  valamint  az  1950‐es 
közigazgatási  átalakulásból  fakadó megváltozott 
helyzete egyaránt.  

A XXII.  kerület Duna menti  területei  jellemzően 
kis  kiterjedésű,  vegyes  használatú,  intenzív 
városias  területek,  melyeket  a  közlekedési 
rendszer  elemei  tagolnak.  Egybefüggő,  jelentős 
kiterjedésű gazdasági terület is megtalálható, de 
ide tartozik a  jelentős természetvédelmi terület, 
a Háros‐sziget is. 

A  Dél‐Budai  céltérség  déli  területei  átalakulás 
előtt  állnak,  változással  érintett  terület 
Nagytétényben,  a  Háros‐sziget melletti  egykori 
hulladéklerakó területe.  

A  fővárosi  központrendszer  részeként  a  terület 
közelében  elhelyezkedő  Budafok–Albertfalva 
mellékközpont  meghatározó.  Kiemelt 
jelentőségű helyi központ Budafok–Óváros. 

Szerkezeti  jelentőségű  közlekedési  elem  a 
partvonal  közvetlen  közelében  vezetett  6‐os 
számú I. rendű út és a Budapest–Székesfehérvár 
vasútvonal. 

A  vonalas  közlekedési  elemek  sűrűsödése 
mellett  a  Duna‐part  vizsgált  szakaszának 
közvetlen  elérése  megoldott,  a  gyaloglási 
lehetőség mellett  a  kerékpáros  infrastruktúra  is 
fejlett. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.2. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT 

A vizsgált terület területhasználata és szerkezete 
jelentős  részben  kialakult.  A  ma  jellemző 
területhasználatok  eltérő  időben  alakultak  ki, 
igazodva  ahhoz,  hogy  Budafok  térbeli 
kiterjedésének  növekedése  az  1950‐es  évektől 
jelentkezett. Meghatározó a területhasználatban 
a periférikus elhelyezkedés és az, hogy a terület 
a Duna árvízvédelmi területének része. 

A  Duna  vízfelületét  széles  közlekedési  célú 
terület követi, amely az északi részen eltávolodik 
a parttól, helyet  adva egyrészt  a  közlekedéshez 
kapcsolódó  kereskedelmi,  szolgáltató 
funkcióknak  (üzemanyagtöltő,  autómosó, 
autójavító,  autókereskedés),  és  felhagyott 
nagykereskedelmi  telephelynek,  másrészt  a 
Duna  felőli  oldalon  egy  alulhasznosított, 
zöldfelülettel borított területnek. 

A  vizsgált  területen  erősen  érvényesül  a 
közlekedési  felületek  elvágó  hatása,  a  szabdalt 
struktúra,  amelynek  következtében  a  tervezési 
terület  és  Budafok  központja  közötti  kapcsolat 
leginkább  vizuális  jellegű  marad.  Utóbbi 
látványában kiemelt  jelentőségű, az első épített 
értékekkel  rendelkező  térfalát  adja  a  vízparti 
területnek.  A  funkciójában  és  karakterében  is 
változatos  területet  a  terepviszonyok  adta 
lehetőségek  és  a  főforgalmi  utak  határozzák 
meg.  Egyaránt  jelen  vannak  a  közösségi  célú 
területek mellett a  lakóterületek és a gazdasági 
területek is. 

A  vizsgált  területen  a  gazdasági  területek  és  a 
lakóterületek közé  jellemzően használaton kívüli 
területek és természet közeli területek ékelődtek 
be.  A  gazdasági  területeken  az  általános 
kiskereskedelem  és  a  termelés/raktározás 
funkció  jelentkezik.  A meglévő  kiskereskedelmi 
funkciók  kedvezőtlen  arculattal,  valamint  kis 
alapterülettel bírnak.  

Az  északi  részen,  a  vizsgált  területen  kívül  a 
Kossuth  Lajos  utca  vonalában  a  közösségi  célú 
intézmények,  az  igazgatási  létesítmények 
sűrűsödése tapasztalható. 

A  közlekedési  célú  területeket  több  helyen 
zöldsáv  kíséri,  amely  rekreációs  funkciót  is 
betölt.  A  gépjármű  és  vasúti  forgalom  az 
épületállományra és a funkciók megtelepülésére 
egyaránt negatív hatást gyakorol.  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.3. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE 
NEM SZÁNT TERÜLETEK MEGOSZLÁSA 

A vizsgált terület beépítésre szánt és nem szánt 
területeinek aránya jelentősen függ attól, hogy a 
Duna  vízfelületét  beleszámítjuk‐e  az 
összevetésbe. A Duna vízfelületével is számolva a 
vizsgált  terület  84%‐a  beépítésre  nem  szánt 
terület, a vízfelület nélkül ez az arány 56%. 

A  tervezési  területen egy 4 hektáros beépítésre 
szánt  terület  található, míg  a  vizsgált  területen 
ez  9,6  hektár,  amely  intézményi  területekből, 
kiemelt  jelentőségű  helyi  központ  területekből, 
gazdasági  területekből és  kisebb  kiterjedésében 
különleges  területekből  áll.  A  beépítésre  szánt 
elemeket a lineáris úthálózat tagolja. 

A beépítésre nem szánt szárazföldi területeket a 
közlekedési  területek,  azon  belül  jelentős 
arányban  a  kötöttpályás  közlekedési  területek, 
valamint  a  zöldterületek alkotják. A  közlekedési 
területeken  jelentős  vegetációs  sávok 
találhatóak,  valamint  hálózati  szerepkörű 
kerékpárút  található  a  Duna‐part  közvetlen 
környezetében.  Ez  a  vízparti  terület  a  helyi 
lakosság  további  rekreációs  igényeit  (séta, 
horgászat)  is  szolgálja.  A  Duna  az  északi, 
kiszélesedő  területen  zöldsávval,  fákkal kísért, a 
déli,  keskeny  rész  mellett  már  csak  a  burkolt 
mederoldalnak  jutott  hely.  A  Hosszúréti‐patak 
medre burkolt, épített. 

 

Beépítésre nem szánt terület   

  vízfelülettel  53,123 ha 

  vízfelület nélkül  12,492 ha 

Beépítésre szánt terület  9,682 ha 

 

Beépítésre  szánt és nem  szánt  területek  aránya 
vízfelület nélkül: 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.4. INTÉZMÉNYEK 

Jelen vizsgálat az országos településrendezési és 
építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII. 
20.) Korm. rendelet  (OTÉK) 17. §.  (1) bekezdése 
által definiált  intézmények  jelenlétét rögzíti: „Az 
intézményterület elsősorban igazgatási, nevelési, 
oktatási,  egészségügyi,  szociális  rendeltetést 
szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.” 

A  tervezési  területen  nagyobb  vonzáskörzettel 
bíró  intézmények  nem  találhatóak.  Egy 
autómosóval  is  felszerelt  benzinkút  és  egy 
autókereskedés és szerviz működik, valamint egy 
használaton  kívüli,  bezárt  nagykereskedelmi 
áruház  telephelye  van  még  itt.  A  tervezési 
területen helyezkedik el  a  korábbi vasútállomás 
épületegyüttese  is,  amely  rendkívül  leromlott 
állapotú. 

A  vizsgált  területen  található  intézmény  a 
kerületi  jelentőségű  Budapest  XXII.  kerület 
Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala,  valamint 
egy  országos  jelentőségű  ellátást  biztosító 
oktatási  intézmény,  amely maximálisan  270  fő 
számára  biztosít  nappali  tagozaton  képzési 
lehetőséget.    Kisebb mentőállomás  is  üzemel  a 
középiskolai tömbben. 

A  vizsgált  terület  északi  részén  található 
intézményi  besorolású  terület  jelentős  része 
jelenleg  beépítetlen,  potenciális  fejlesztési 
terület, közvetlen Dunai kapcsolattal. 

Igazgatási rendeltetés 

HRSZ.  megnevezés 

223610  Budapest  XXII.  kerület 
Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatala 

Nevelési, oktatási rendeltetés 

HRSZ.  megnevezés 

223625  Budapesti Corvinus Egyetem ‐ Soós 
István  Borászati  és  Üzleti 
Szakközépiskola és Szakiskola 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.5. BARNAMEZŐS TERÜLETEK 

Budafok  Duna‐parti  szakaszának  vizsgált 
területén  jelentős  kiterjedésű  alulhasznosított, 
valamint használaton kívüli területek találhatóak. 
A  tervezési  területen  mindösszesen  egy 
alulhasznosított  terület  van,  ellenben  a  vizsgált 
területen mindkét típus megtalálható. 

A  tervezési  területen  lévő  alulhasznosított 
terület  a  közvetlenül  a  XXII.  kerület  északi 
határánál, a Duna utcától délre fekvő, 3 telekből 
álló,  Vi‐2  jelű,  intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  területbe  sorolt  tömb, 
amelyen  két  lapostetős  csarnoképület  áll.  A 
korábbi  Interfruct  diszkontáruház  jelenleg  üres, 
használaton  kívüli  épülete  és  egy  nagyforgalmú 
autókereskedés  és  szerviz  helyezkedik  el  az  1,4 
ha‐os területen. 

A vizsgált területen a Tóth József utca vonalában 
három  barnamezős  terület  található,  2,1  ha 
területen.  Nagy  kiterjedésű  használaton  kívüli 
terület,  10‐20%  közötti  beépítettség,  meglévő, 
közepes  és  rossz  állagú,  funkció  nélküli,  üres 
épületállomány  jellemzi.  Mellette  1,4  ha‐os 
alulhasznosított területen jellemzően földszintes, 
vegyes  funkcióval  rendelkező  épületállomány 
található. 

 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.6. KONFLIKTUSSAL TERHELT, 
SZLÖMÖSÖDÖTT, DEGRADÁLÓDÓ 
TERÜLETEK 

A  vizsgált  területen  a  konfliktussal  terhelt, 
szlömösödött  és  degradálódó  területek 
jellemzően  a  funkcióját  vesztett,  már 
használaton kívüli területeken alakultak ki. 

A tervezési területet a vasútvonal mentén érinti 
szlömösödés. Az érintetett telkeken 3 db épület 
foglal  helyet.  Épületállománya  funkcionálisan 
egy  vasúti  állomásépületet,  két darab  szolgálati 
lakást  és  egy  melléképületet  foglal  magába.  A 
funkciók  kivonásával  a  terület  folyamatosan 
pusztul,  az  épületek  felújítása  és  karbantartása 
elengedhetetlen, egyrészt a műemléki környezet 
másrészt  a  szomszédos  ingatlanok  azonos 
vizuális színvonalának eléréséhez.  

A  tervezési  területen,  továbbá a vizsgált  terület 
telkeinek  túlnyomó  részén  megfelelő  állapotú 
beépített területek helyezkednek el. 

A vizsgált területen szlömösödött terület a Tóth 
József  utca  környezetében  a  többszintes 
terephez  igazodó  beépítés.  A  lakóterülettel 
határolt 1 103 m2‐es  telken egy  jelenleg üresen 
álló, lapostetős üzemi épület található. A vizsgált 
terület többi részét megfelelő állapotú területek 
határozzák meg, azonban a fejlesztések elkerülik. 

Természetközeli  zöldterületekkel  a  vizsgált 
terület  nem  rendelkezik.  Délebbre,  a  város 
lakóterületeitől  a  6.  sz.  főút  által  elválasztva 
természet közeli zöldsáv húzódik a Duna mentén 
a Háros‐sziget és Nagytétény irányába. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.7. KÖZTERÜLETHÁLÓZAT 

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről 
szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvényben  definiáltak 
szerint  a  közterület:  közhasználatra  szolgáló 
minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan‐
nyilvántartás ekként tart nyilván. 

A  XXII.  kerület  Duna‐parti  közterület‐hálózatát 
lineáris elemek alkotják. Jelenleg a Hajó utcához 
kapcsolódó  alulhasznosított  területen  aktív 
vegetáció kiterjedt rekreációs felületet biztosít. A 
Duna‐parton  egyéb  reprezentatív  teresedések 
nincsenek,  a  térhálózatot  a  6.  sz.  főút  és  a 
Nagytétényi  út  Dunával  párhuzamosan  futó 
vonala,  utóbbihoz  kapcsolódó  mögöttes 
közterületi  rendszer  és  a  kettő  közötti  vasúti 
sínpályája alkotja. 

A vizsgált  területhez 7 darab utca csatlakozik. A 
kiterjedt  közlekedési  terület  révén  délen 
jellemzően  lakóterületi  gyűjtőutak  forgalma 
csatlakozik  a  vizsgált  hálózathoz  (Tóth  József 
utca,  Sörház  utca).  Északon  a  történelmi 
városmag  közelsége  több  kisebb, merőleges  és 
ék alakú csatlakozást hozott létre. 

A  vizsgált  terület  peremterületén  több  –  eltérő 
típusú – teresedés jelenik meg. A város magja és 
a  történetiség  képviselője  a  jelentős 
zöldfelülettel bíró Városháza tér. A Kossuth Lajos 
utcai  térbővület  az  utcák  találkozásából 
fennmaradt  üres  terület,  sarokház  beépítés 
helyett  zöldfelületként  maradt  meg,  a  telken 
Janzer Frigyes alkotása látható: a Pincemunkás. 

Jelentős  faállomány  a  vizsgált  terület  északi 
részén  a  közlekedési  területektől  távolabb, 
közvetlenül  a  vízpart mellett  található,  dél  felé 
haladva  a  faállomány  csökken.  A  vasút  nyugati 
oldala  szintén  meghatározó  közterületi 
faállománnyal  rendelkezik,  kialakításuk 
szakaszos, összefüggő hálózatot nem alkot. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.8. TERÜLETEK VÍZKAPCSOLATA 

Budafok  Duna‐partján  meghatározó  a  tér 
érzékelését  illetően a keleti térfal hiánya, amely 
délen a közlekedési felületek parti vonalvezetése 
miatt  adottság,  északon  a  terület 
beépítetlenségének következménye.  

A  vízpart  használata  a  partfal  kialakításától 
függően  változik.  Rézsűs,  kövezett  partfal 
határolja  a  Budafokhoz  kapcsolódó 
partszakaszokat. Közvetlen  fizikai kapcsolat nem 
jön létre, kizárólag a rézsűs partfalban ütemesen 
elhelyezett  lépcsők  biztosítják  a  vízhez  való 
lejutást. A  part mentén  nem  található  úszómű, 
híd sem csatlakozik a tervezési területhez. 

A vizsgált területtől délre a parthoz több úszómű 
is  kapcsolódik.  Ezek  az  úszóművek  jellemzően 
sport  és  vendéglátáshoz  kapcsolódó  kikötő 
funkciót  látnak  el,  használati  intenzitásuk 
szezonálisan változó. 

A tervezési területen a vízkapcsolat a közvetlenül 
a  part  mentén  vezetett  kerékpárút  esetében 
érvényesül  a  leginkább.  Jelenleg  északon  az 
intenzívebb  zöldfelület,  délen  pedig  a  vizsgált 
területen  kívül  eső  part  menti 
vendéglátószigetek  eltérő  igények  kielégítését, 
más karakterű parthasználatot tesznek lehetővé. 

A  Dunával  közvetlenül  nem  határos  vizsgált 
területek  vízhez  kapcsolódása  a  déli  területen 
nem megoldott. A jelentős szélességű és jelentős 
forgalmat  lebonyolító  közlekedési  folyosók 
teljesen a partra húzódva biztosítják a szükséges 
észak‐déli  közúti  kapcsolatot,  ezzel  elvágva  a 
lehetséges  merőleges  kapcsolati  elemeket, 
megnehezítve  a  parthoz  való  lejutást.  Kiemelt 
gyalogosátkelő  a  Tóth  József  utca  vonalában 
létesült,  azonban  a  közlekedési  terület  egészét 
nem íveli át.  

Északon  aluljárók  biztosítják  a  keresztirányú 
forgalmat  a  Városháza  utca  és  a  Duna  utca 
vonalában egyaránt. 

Hiányoznak  viszont  a  Dunára  merőleges 
kapcsolati elemek  a  történeti  városközpont déli 
területeinél, a lakóterületeknél és a borturizmust 
képviselő üzemi területeknél. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Jellemző metszet a Duna utca és a Hajó utca között, Budafok Észak 

 

 

Jellemző metszet a Tóth József utca vonalában, Budafok Dél 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.2.  TELEKSTRUKTÚRA 

1.4.2.1. TELEKMORFOLÓGIA ÉS 
TELEKMÉRET 

A város északi és déli kerületeiben – így a vizsgált 
területen is – a Dunával érintkező partszakaszon 
a  legnagyobb  méretű  telkeket  a  beépítetlen 
területeken  találjuk.  A  Dél‐Budai  céltérségben 
Budafok  területén  a  történelmi  településmagot 
5000  m2  alatti  földrészletek,  míg  Tétény 
területét 50.000 m2‐nél nagyobb telkek tagolják.  

Különböző  karakterű  városrészekben  a  telkek 
formája  is  eltérő  jellegzetességeket  mutat.  A 
vizsgált  területen  a  telkek  térszerkezete 
jellemzően  lazább,  a  telekalakzatok 
szabálytalanabbak,  igazodnak  a  természeti 
környezethez és a területhasználat jellegéhez.  

A  XXII.  kerület  északi,  Duna  menti  területeire 
kisebb  telekméretek  jellemzők,  elsősorban  a 
Dunához  lefutó  lakóterületeken.  Budafok 
partközeli  lakóterületein,  a  vizsgált  területen 
kívüli  telkek  500  –  3000  m2  közöttiek.  A 
Nagytétényi  úthoz  kapcsolódóan  a 
terepviszonyokból  adódóan  a  telekméretek 
változatosak,  jellemzőek  a  néhány  ezer  m2‐es 
ingatlanok.  Nagy  területű  telkek  általában  a 
közterületek,  zöldterületek,  közlekedési 
területek, közintézmények telkei.  

A tervezési terület – Budafok Duna‐parti sávja a 
kapcsolódó  dunai  területtel  együtt  –  összesen 
548.957 m2 területű, amelyen 18 telek osztozik. 
Ebből  közterület  6  telek,  66.056  m2,  illetve 
406.769 m2‐es a Duna telke. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  telkek  nagyrészt  igazodnak  a  valós 
területhasználathoz,  azonban  kisebb  eltérések 
adódnak. A korábbi nagykereskedelmi áruház és 
a benzinkút egy‐egy telken helyezkedik el, míg az 
autókereskedő és ‐javító épülete és  járműtelepe 
két  telket  foglal  el.  A  jelenleg  beépítetlen 
északkeleti  területrész  7  különálló  telkét  a 
közelmúltban egyesítették. 

 

A  közterületek  telkei  is  nagyrészt  igazodnak  a 
tényleges  területhasználathoz.  Külön  telken 
helyezkedik  el  a  gyalogos‐kerékpáros  aluljáró 
lejáróinak helyet adó terület.  

1.4.2.2. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT, 
VAGYONGAZDÁLKODÁS 

A  XXII.  kerületi  Budafoki  partszakasz  jelentős 
részét,  döntően  az  északi  összefüggő, 
megközelítőleg  2,7  hektáros  területet  a  XXII. 
kerületi  Önkormányzat  tulajdonolja.  A  part 
menti,  hosszan  elnyúló  2  hektáros  közlekedési 
célú  terület  nagy  része  a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat  tulajdonában  áll.  A  tervezési 
területen  belül  találkozunk  magántulajdonban 
lévő  területekkel  is,  a  6‐os  útra  szervezetten 
több  gazdasági  társaság  telepedett  meg  közel 
1,8 hektár területen. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A vasúti és az azt kiszolgáló  területek a Magyar 
Állam tulajdonát képzik. 

A  kiterjesztett  vizsgált  területen  a  partvonallal 
határos  első  épületsorra  szintén  a  vegyes 
tulajdonviszony  jellemző.  Jelentős  számban 
képviseltetik magukat a gazdasági társaságok és 
a  magántulajdonosok  is.  Több  telken  vegyes 
tulajdonviszony jelenik meg. 

 

Tervezési terület tulajdonvizsgálata: 

Hrsz. 
Terület 
(m2) 

Tulajdonos 

224929/4  28 879 
Magyar Állam

(v.kezelő: MÁV Zrt.)

224929/5  230  Palace Kft.

224929/6  641  XXII. ker. Önk.

224930  13 686 
Magyar Állam

(v.kezelő: MÁV Zrt.)

224931  19 423 
Magyar Állam

(kezelő: MÁV Zrt.)

224932/1  19 737  Bp. Főv. Önk.

224932/4  1 448  XXII. ker. Önk.

224932/8  10 091 
gazdasági társaság

Ivanics Autópark Kezelő Kft.

224932/9  2 440 
gazdasági társaság

Kövesdán kft.

224932/10  2 000 
gazdasági társaság

Kövesdán kft.

224932/11  3 535  XXII. ker. Önk.

224932/18  11 929  XXII. ker. Önk.

224940/5  3 999 
gazdasági társaság

OMV Kft.

224940/6  1 032  XXII. ker. Önk.

224961  9 707 
XXII. ker. Önk.

(v. kezelő: Bp. Főv. Önk.)

224964  11 601  XXII. ker. Önk.

224962/2  20 027  Bp. Főv. Önk.

224962/1  406 769 
Magyar Állam (v. kezelő: 
Közép‐Duna‐völgyi KVI

összesen  567 174 

 

A  teljes  vizsgálati  terület  tulajdoni  viszonyait  a 
melléklet tartalmazza. 

 

Vagyongazdálkodás – Egyes ingatlanok 
fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe 
történő átadása 

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 
infrastruktúra, a nagyhajók  fogadására alkalmas 
kikötőhelyek  és  kikötői  infrastruktúra,  valamint 
az  ezeken  kívüli  ingatlanok  99  évre  a  fővárosi 
önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. 

A  Duna  medre  a  Magyar  Állam  kizárólagos 
tulajdonában1  van,  annak  fővárost  érintő 
szakasza  a  Közép‐Duna‐völgyi  Vízügyi 
Igazgatóság  (KDV‐VIZIG) vagyonkezelésében2 áll. 
A  KDV‐VIZIG  a  kormány  által  kijelölt  vízügyi 
igazgatási szervként alaptevékenységei között az 
ár‐  és  belvízvédelemmel  összefüggő 
tevékenysége  mellett  ellátja  a  vízügy  területi 
igazgatását  és  szabályozását.  A  meder 
vonatkozásában  az  állam  tulajdona  és  a  KDV‐
VIZIG  vagyonkezelése  a  teljes  szakaszon 
kizárólagos,  a  csatlakozó  partok  tulajdonjoga  a 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok, valamint 
az elszórtan meglévő magántulajdonosok között 
oszlik meg. 

A  Duna  partvonalával  közvetlenül  határos 
ingatlanok egyedi  jellegéből  adódóan  szükséges 
az ingatlanok egységes szabályozása és kezelése. 
A  lenti  táblázatban  felsorolt,  a  fővárosi 
önkormányzat  vagyonkezelésébe  átadott 
ingatlanokkal  lehetősége  nyílik  a  fővárosi 
önkormányzatnak a város  teljes  területét érintő 
partszakasz  egységes  kezelésének  és 
hatékonyabb  közlekedési  rendszerének 
kialakítására,  valamint  szabályozott 
használatára. 

A  törvény3  1.  mellékletét  képező,  a  fővárosi 
önkormányzat  vagyonkezelésébe  átadott 
ingatlanok listája a tervezési területen: 

Sorszám  Hrsz.  Tulajdonos 

81.  224961  XXII. ker. Önk. 

                                                             

 

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 
törvénymódosításról 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.4.3.1. FUNKCIÓ‐, ÁLLAG‐ ÉS 
KAPACITÁSVIZSGÁLAT  

Állagvizsgálat 

A  tervezési  terület  a  6.  sz.  főút  közvetlen 
környezetében  húzódik,  ahol  a  főúthoz 
kapcsolódóan  kereskedelmi,  szolgáltató  és 
gazdasági  funkció  jelent  meg.  A  Duna‐part 
irányában elterülő telkek jelentős része azonban 
beépítetlen, alulhasznosított terület. A vizsgálati 
terület  által  érintett  épületeket  állaguk 
tekintetében három csoportba sorolt:  

 jó állagú (új vagy felújított), 

 közepes állagú (megfelelő műszaki állapotú),  

 avult (leromlott műszaki állapotú, 
elhanyagolt, használaton kívüli).  

A  vizsgálati  területen  új  vagy  felújított  állagú 
építménnyel  nem  találkozhatunk,  legnagyobb 
arányban  megfelelő  műszaki  állapotú,  közepes 
állagú  építmények  fordulnak  elő.  A  területet  a 
fejlesztések  a  vasút  közelmúltban  megvalósult 
rekonstrukciója  kivételével  elkerülik,  Budafok 
belső  városközponti  területei  előnyösebb 
helyzetben vannak, mint a vizsgált ingatlanok. Az 
épített  környezet  folytonosan  kitett  az  állandó 
zaj‐  és  légszennyezésnek,  a  fizikai  romlás  e 
tényezőknek is tulajdonítható. 

A  224930,  223624  és  224898  hrsz.‐ú 
ingatlanokon  elhanyagolt  és  használaton  kívüli 
épületek  állnak,  köztük  a  korábban  helyi 
védettségű  budafoki  állomásépület.  Szintén 
kedvezőtlen  viszonyok  jellemeznek  két  üzemi 
funkciójú épületet a 6‐os út mentén. 

Funkcióvizsgálat 

A  vizsgált  terület  részét  képezi  Budafok 
városközponti  területének  keleti,  Duna 
vonalához  kapcsolódó  teleksora.  A  funkcióban 
gazdag,  több  intézményt  is  magába  foglaló 
terület  a Nagytétényi  út  által  jó  elérhetőséggel 
bír.  A  Polgármesteri  Hivatal  1920‐as  években 
épült igazgatási intézménye mellett a Soós István 
Borászati  Szakközépiskola  és  Szakiskola  és  az 
Országos  Mentőszolgálat  Budafok 
mentőállomása  is  megtalálható  a  vizsgált 
területen. 

A Nagytétényi úthoz – jelentőségéből adódóan – 
több  aktív  kereskedelmi  és  szolgáltató  épület, 
műhely  és  telephely  kapcsolódik,  de  az  utóbbi 
években  megnövekedett  a  használaton  kívüli 
telephelyek száma. Kereskedelmi és vendéglátás 
szempontjából  jelentős  tevékenységet  a 
Záborszky  kúria  és  pincerendszer  folytat.  A 
lakófunkció a  területen  csekély  számban  jelenik 
meg.  Sajnálatos,  hogy  a  terület  vegyes 
funkciójához közepes, néhol elhanyagolt műszaki 
állapot párosul. 

A  tervezési  területen  a  XXII.  kerületi 
Önkormányzat  jegyzőjének  tájékoztatása  szerint 
nincs  olyan  életvédelmi  létesítmény  (óvóhely), 
amelyről nyilvántartást kellene vezetni. 
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Tervezési terület: 

Hrsz. 224932/8 

Interfruct  

A  cég  2008‐ban  csődbe  ment,  a  6‐os  út  menti 
telephelye  jelenleg  üresen  áll.  A  Hajó  utcáról 
megközelíthető  telken  egy  ~3500  m2  nagyságú 
földszintes  csarnoképület  található.  Jelenleg  az
Ivanics  Autópark  Kezelő  Kft.  tulajdonában  van  a
közepes  műszaki  állapotú,  nyeregtetős  ingatlan, 
amely  raktározás  és  termelés  funkcióra
alkalmazható.  Növényállománya  kezdetleges,  nagy
burkolt felülettel rendelkezik. 

 

 

Hrsz. 224932/9, 224932/10 

Kövesdán Márkafüggetlen Autószerviz 

A  Kövesdán  Kft.  tulajdonában  lévő  működő
autószerviz  és  autókereskedés  funkciójából 
adódóan  nagy  burkolati  aránnyal  rendelkezik.  Két 
telken  két  épülettel  rendelkezik  a  kereskedelmi
létesítmény:  a  főépület  (1037  m2)  és  a 
melléképületben elhelyezett szerelőműhely (65 m2) 
egyaránt  lapostetős,  közepes  műszaki  állapotú.  A
telekről  kedvező  látvány  tárul  fel  Budafok
Városközpont  történeti  központja  és  a  Csepel 
Művek ipari tornyai felé. 

 

 

Hrsz. 224940/5 

OMV kút 

Az  üzemanyagtöltő  állomás  6  férőhelyes  fedett
kúttal  és  hozzá  kapcsolódó  kiszolgáló  épülettel,
továbbá autómosó pavilonnal rendelkezik. A telken
parkolóhelyek  és  3  asztalos  pihenőhely  is
biztosított.  A  padok  és  asztalok  fedetlen 
térburkolattal  ellátott  területen  a  kerékpáros  út
mellett  lettek  kijelölve. A megközelítőleg 4000 m2‐
es  telek  beépítettsége  12,5  %‐os,  az  épületek
lapostetősek, megfelelő műszaki állapotban vannak.
A területen az autós forgalom jelentős. 
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Építmények kapacitása a tervezési területen: 

Hrsz.  Épület, létesítmény 
Működő intézmények, 
egyesületek 

Kapacitás 

224932/8 
Kereskedelmi, szolgáltató 
épület, telephely 

3503 m2 csarnoképület 

224932/9 
224932/10 

Kereskedelmi, szolgáltató 
épület  Kövesdán Márkafüggetlen 

Autószerviz 

1037m2 en kereskedés és 
bemutatóterem 

Raktár, műhely  65 m2‐ en 2 beállásos műhely

224940/5 

Kiszolgáló épület 

OMV benzinkút 

243 m2‐ en kereskedelmi 
egység 

Benzinkút  6 állásos benzinkút 

Autómosó  2 állásos autómosó 

224930 

Közlekedést kiszolgáló 
épület 

Budafok‐Belváros vasúti 
megállóhely 

175 m2 váróteremmel, 
egybekötött kiszolgáló épület 

Szolgálati lakás  2 x 70 m2 alapterületű lakás

Építmények kapacitása a vizsgálati területen: 

223609/3 
 

Intézményi épület 
Budafok‐ Tétény XXII. kerület 
Polgármesteri Hivatal 

241 m2 en irodahelyiségek

223610 
1606 m2 alapterületen 
ügyfélfogadás és irodafunkció 

223628  Kereskedelmi, szolgáltató 
épület 

Kiskereskedelmi egységek 752 m2 alapterületen kb. 10 
kereskedelmi egység  223627  Völler Autóalkatrész

223629  Kereskedelmi épület  Budafok‐ Tétény XXII. ker Kft. 554 m2 irodafelület 

224915/3  Üzemi épület  Záborszky pincészet 241 m2 ebből pince 141 m2

223625 

Oktatási Intézmény 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Soós István Borászati és Üzleti 
Szakközépiskola és Szakiskola 
 

1187 m2 alapterületen 
maximálisan nappali 
képzésen 270 fő 
befogadására alkalmas 
épületegyüttes 

223622  Egészségügyi intézmény  Mentőállomás 219 m2 alapterületen 3 
mentőautó kapacitású állmás 

224915/1  Üzemi épület 
TUI Utazási Központ Esőerdő 
Utazási Iroda 

224913  Üzemi épület 
Vendéglátó egység, és 
bemutatóterem 

Színmagyarázat:  

működő létesítmény 

nem működő létesítmény 
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1.4.3.2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK 

Beépítési mód a beépítésre szánt területeken 

Dél‐Buda  változatos  beépítése  a  két  történeti 
településmag  –  Budafok  és  Nagytétény  – 
épületállománya,  és  a  közöttük  megvalósult 
újabb  beépítések  megvalósulásának  révén 
alakult ki. 

A  Duna‐part  ezen  szakaszának  épített  térfala  a 
szabadonálló  beépítésből  adódóan  felnyíló,  a 
terepviszonyokból  adódóan  pedig  az 
épületritmus  az  előrébb  és  hátrébb  húzott 
beépítés  keverésével  váltakozik.  A 
közlekedésnek  átadott  szakasz  több  kisebb 
egységre  osztott,  amelyekben  szabadonálló 
beépítés alakult ki.  

Telepszerű  beépítés  a  városházától  délre  lévő 
két ház esetén jelenik meg a vizsgálati területen. 

Zártsorú  beépítés  a  Mária  Terézia  utca 
vonalában  figyelhető  meg.  Itt  alacsony 
épületszint  jellemző, és a  zártsorú  térfal épített 
kapubejárókkal  szakad  meg.  A  tömb 
funkciójában és karakterében is változatos képet 
mutat, a beépítésben helyet kaptak a Budapest 
Corvinus  Egyetem  Soós  István  Borászati 
Szakközép Iskola épületei is. 
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Beépítési mérték a beépítésre szánt területeken 

A  dél‐budai  Duna  szakasz  melletti  telkek 
beépítettségének  mértéke  átlagosan  14  %.  A 
budafoki Duna‐parti tervezési területen összesen 
6  darab  beépítésre  szánt  telek  található, 
amelyből  1  darab  beépítetlen,  1  darab  pedig 
jelentősen  alulhasznosított  (<10%‐os  beépítési 
mérték).  A  vizsgált  terület  egészét  tekintve  36 
darab beépítésre szánt telek található, amelyből 
7  darab  beépítetlen,  6  darab  pedig  jelentősen 
alulhasznosított. 

Sűrűbb beépítés elsődlegesen  a 6.  sz.  főút és  a 
Kossuth  Lajos  utca  közötti  telkeken,  valamint  a 
Mária  Terézia  utcai  lakótelepen  jellemző.  Ezen 
telkeken  átlagosan  45‐50%  a  beépítettségi 
mérték.  

A beépítetlen telkek a 6. sz. főút Duna‐part felőli 
oldalán fordulnak elő nagyobb számban. 

 

Átlagtól  jelentős  mértékben  eltérő  beépítési 
mérték a területhez képest 

Terület átlagos beépítettségi mértéke: 13,8%. 

KER  HRSZ  TERÜLET  

(m2) 

BEÉPÍTETT  

TERÜLET (m2) 

BEÉPÍ‐
TETTSÉG 

(%) 

XXII.  223629  693,9  555  80,0 

XXII.  223628  585,9  423  72,2 

XXII.  223627  598,9  330  55,1 

XXII.  223625  1 819,0  1188  65,3 

XXII.  223624  479,0  197  41,1 

XXII.  223623  494,0  221  44,7 

XXII.  224927  498,4  311  62,4 

XXII.  224926  360,5  146  40,5 

XXII.  223622  403,1  219  54,3 

XXII.  223621  364,1  253  69,5 

XXII.  224918  602,9  259  43,0 

XXII.  224921  477,3  290  60,8 

XXII.  224914  328,1  132  40,2 

XXII.  224932/10  1 999,9  1038  51,9 
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Tervezési terület: 

Hrsz. 
Telek‐

terület (m2) 
Építmény megnevezése 

Telek beépített 
területe (m2) 

Telek beépítési 
mértéke (%) 

224932/8  10 091 
Kereskedelmi, szolgáltató épület, 
telephely 

3 504  34,72% 

224932/9  2 440  Kövesdán Márkafüggetlen Autóműhely  65  2,66% 

224932/10  2 000  Kövesdán Márkafüggetlen Autószerviz  1 038  51,9% 

224940/5  3 999 

OMV benzinkút 
502  12,55% OMV shopt 

OMV autómosó 

224930  13 686 
Budafok‐Belváros vasútállomás

315  2,30% 
Budafok‐Belváros vasúti szolgálati lakás

224932/18  11 929  0 ‐ 

Jelmagyarázat: 
Telekhatárokon átnyúló épület, épületegyüttes   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

40  HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.4.3.3. BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG, SZINTSZÁM 
ÉS TETŐIDOM 

Épített környezet magasság, szintszámok 

A  dél‐budai  vizsgálati  terület 
épületállományának  magassági  viszonyai 
Budafok központjától a Borkő utca vonaláig a 6. 
sz. főút (Hunyadi János út) és a vasút két oldalán 
eltérőek. A közlekedési folyosó és a Duna között 
mindössze minőségében,  funkciójában  alacsony 
színvonalú,  alulhasznosított  földszintes 
kereskedelmi‐szolgáltató  épületek  állnak  a 
terület északi határán. 

A  tervezési  területen  földszintes,  lapostetős,  a 
vizsgált  területhez  képest  nagy  alapterületű 
épületállomány a meghatározó. 

A  kétemeletes  XXII.  kerületi  Polgármesteri 
Hivatal  mellett  a  teljes  dél‐budai  vizsgálati 
terület  legnagyobb  szintszámú épületei  a Mária 
Terézia út mellett állnak: két darab 10 emeletes 
panelépület.  

Ezektől  dél  felé  található  a  Budafoki 
vasútállomásnál  álló  két  épület. A  vasútállomás 
főépülete kétszintes, tetőtér beépítéssel ellátott. 

A  Mária  Terézia  út  nyugati  oldalán  zártsorú 
beépítéssel  váltakoznak  egy‐  és  kétszintes 
épületek,  amelyek  közül  a  Soós  István 
Szakközépiskola  épülete  emelkedik  ki  4 
szintjével.  A  vizsgálati  terület  legegységesebb 
struktúrájú területe. 

A  Tóth  József  utcai  csomóponttól  délre  a 
Nagytétényi  út  mentén  már  egy  épület  sem 
haladja meg  a  két emeletes magasságot,  amely 
döntően  a domborzati  adottságok miatt  alakult 
így. 

A  budafoki  vizsgálati  terület  déli  határaként 
megjelölt  Borkő  utca,  a  Nagytétényi  út  és  a 
vasútvonal  közötti  üzemi  területen  földszintes 
épületek  között  egy  kétszintes  épületrész 
található. 

Tetőtér  beépítés  elszórtan,  alig  jelentkezik  a 
vizsgált területen. 

 

Jellemző tetőidom 

A vizsgált  területre a hagyományos, magastetős 
tetőidom formák  jelenléte a  jellemző. Az időben 
folyamatos  kiépülés  ellenére  a  területen 
egymástól eltérő tetőidommal ellátott építészeti 
egységek alakultak ki, a különböző korok épület 
egységei  nem  próbálnak  alkalmazkodni 
egymáshoz.  Lapostetővel  ellátott  épületek 
elvétve  szakítják  meg  a  változatos  tetőformák 
karakterét. 

A  dél‐budai  tetőidomokra    általánosan 
elmondható, hogy  az épített  környezet mintegy 
460 elemének 56%‐a a 10%‐os tető hajlásszöget 
el nem érő épületek aránya.  

A  szűkebben  vizsgált  budafoki  területre  az 
ellenkezője érvényesül, a Nagytétényi út mentén 
álló épületekre a magastetős forma a jellemző, a 
vizsgált  területen  58%  a  magastetővel 
rendelkező  épületek  vagy  épületrészek  aránya. 
Lapostetővel  a  kisebb  kiterjedésű  épületek, 
épületrészek rendelkeznek, ezért ez a tetőforma 
nem érvényesül a területen. 

Különleges tetőformával rendelkező épület vagy 
tetővel  nem  rendelkező  épület  nincs  a  vizsgált 
területen. 
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1.4.3.4. TELEPÜLÉSKARAKTER, HELYI 
SAJÁTOSSÁGOK 

A  településkarakter  az  egyediség  alapján,  a 
területek kiterjedése az azonos jelleg alapján lett 
meghatározva. 

Dél‐Budán  belül  a  budafoki  vizsgálati  területen 
két  átfogó  karakterzóna meghatározó:  Budafok 
és a Borhegy egyedi karakterű területe. 

Budafok  térségében  a Dunához  kapcsolódóan  a 
beépítésre  szánt  területeken még  kialakulatlan 
városi  szövet  jelenik  meg.  A  dobozszerű 
kereskedelmi  funkciójú  építészet  szabadonálló 
beépítést  hozott  létre,  amely  elsősorban  az 
autóval közlekedők  igényeit  szolgálja ki. A Duna 
közvetlen  parti  szakaszán  a  gazdag 
növényállományú  rekreációs  felület 
kerékpárúttal egészül ki. A Duna vonalától egyre 
távolodva a domborzat adta  lehetőségek szerint 
alakult a szabadonálló beépítés, a szintén gazdag 
növényállományú  területen  jellemzően  1‐2,5 
szintszámú épületek találhatóak. 

Jellemző építészeti együttesek  alapján  a  terület 
további karakterekre bontható. A meghatározott 
karakterek a különböző karakterzónákban a zóna 
jellegzetességeinek  megfelelően  változó 
arányban jellemzők. 

Míg  az  északi  területen  a  kereskedelmi 
funkciókat kiegészítve főleg rekreációra alkalmas 
területek  találhatóak,  addig  a  régi  vasútállomás 
környezetében  a  lakó  és  a  vegyes  központi 
funkció dominál. Az utóbbi a központi  területek 
szélén  jelentkezik,  beépítési  sűrűségük  ezért 
elmarad  a  Dunától  távolabb  eső  történeti 
városmagtól. A domborzat adta lehetőségek által 
meghatározott  karakter  alakult  ki  a  déli 
részeken.  A  borfeldolgozás  üzemi 
épületegyüttesei  a  6.  sz.  főútra  szervezettek, 
hozzájuk  a  Dunától  távolodva  családiházas 
lakóterületek  kapcsolódnak.  A  kettő  között 
megjelenik egy rekreációt szolgáló zöldfelület. 
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Az  I.  kötet Megalapozó  vizsgálat  a  főváros  teljes Duna menti  területére  1.9.3.4.  Településkarakter 
vizsgálati fejezetében azonosított karakterzónák a Duna‐parton: 

 

24 / Budafok 

Településkarakter 

Kialakulatlan városszövet, szabadon álló beépítés 
jellemzi.  A  Duna  felől  kis  arányú,  szakadozott 
épített  térfal  jelenik meg,  intenzív  zöldfelülettel 
kiegészülve.  Karakterében  épített  környezete 
egyedi  pontot  nem  tartalmaz,  heterogén 
építészeti  megjelenésű  terület.  Jellemzően  1‐4 
szintszámú  épületek  határozzák  meg,  amelyek 
20‐40 % beépítési intenzitásúak. 
Helyi sajátságok 

A  területnek  a  Dunával  nincs  közvetlen 
kapcsolata, épített  környezete  a Dunának hátat 
fordít,  a  6‐os  útra  szervezett.  Alacsony 
beépítettségi  sűrűséggel  alakult  ki. A  használati 
intenzitása  alacsony,  működő  elemei  az 
autósforgalomra kiszolgálására berendezettek. 
Jellegzetes épülettípusok 

Külvárosi  kereskedelmi  és  szolgáltató  terület, 
acél és vb. vázas kereskedelmi épületek jelennek 
meg,  szerelt  rendszerű  homlokzatképzéssel. 
Tetőidomok  döntően  alacsony  hajlásszögű, 
illetve lapostetővel rendelkeznek. 

 

 

25 / Borhegy 
Településkarakter 
Szabadon  álló  beépítés,  heterogén  építészeti 
megjelenés  alakult  ki  a  vizsgált  terület 
környezetében.  Közterületei  rendezetlenek,  a 
Duna felőli térfalat a domborzat határozza meg, 
jellemzően  1‐2,5  szintszámú  épületek  jelennek 
meg,  amelyek  nagyrészt  20‐40%  beépítési 
intenzitással rendelkeznek. 
Helyi sajátságok 

A  lehatárolt  karakterzóna Budafok‐Tétény Duna 
partjához  a  budafoki  és  a  tétényi  területek 
határán  kapcsolódik.  A  Dunával  nincsen 
közvetlen kapcsolata, domborzati viszonyai miatt 
különleges  hangulatú  terület.  A  6.  sz.  főút  felé 
fordultan  különleges  borfeldolgozó  üzemekkel 
találkozunk,  amelyek  telken  belül  több  közös 
udvar  felé  fordult  épületet  tartalmaznak, 
némelyik a kiugró terepszintbe illesztett. Jelenleg 
ezek  alulhasznosítottak,  azonban  karakterük  ily 
módon is szembetűnő.  
Jellegzetes épülettípusok 

A  vizsgált  terület  déli  részén  változatos 
épülettípusok  követik  egymást,  a  lakófunkció 
mellett  megjelenik  ipari  jellegű  és 
borfeldolgozáshoz  kapcsolódó  pince  funkció. 
Jellegében  vakolt  és  téglaarchitektúrájú  ipari 
létesítményekről van szó. Mögötte hagyományos 
magastetejű családi házas környezet található. 
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1.4.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

Budafok  területét  1950‐ben  csatolták 
Budapesthez,  ezt  követően  jelentős  beépített 
területek  alakultak  ki.  Már  az  1990‐es  ÁRT 
(Általános  rendezési  terv)  programja  külön 
zónaként  határozta  meg  a  Duna  melletti 
területeket  (Duna  menti  zóna).  Ebben  a 
meghatározásban  kifejeződik  az  a  szándék  is, 
hogy  a Duna  nem  csak  kiaknázandó  természeti 
erőforrás, hanem védendő természeti érték, és a 
partok használatában  kifejezésre  kell  juttatni  az 
ökológiai  szempontok  érvényesítését,  általában  a 
környezethasználat módja iránti érzékenységet.  

Az  elmúlt  húsz  évben  a  város  fejlődése  során 
egyre  nagyobb  figyelem  irányult  a Duna menti, 
korábban  beépítetlen,  vagy  felszámolt  ipari 
területek  felé,  illetve  a  hullámterekre.  A 
beruházások  szorosan kötődnek az árvízvédelmi 
művek  továbbfejlesztéséhez:  ilyen  volt  például 
az Újpesti öböltől a Rákos patakig terjedő Marina 
part,  illetve  a  Lágymányosi  öböl  menti,  parti 
területek újragondolása.  

Nyilvántartott védendő értékek  

A  Forster  Gyula  Örökségvédelmi  és 
Vagyongazdálkodási  Központ  2015.  december 
15‐én  megküldött  adatszolgáltatása  szerint: 
Budafok területe örökségvédelmi szempontjából 
a 6‐os úttól nyugatra érintett. 

A  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyek  körében 
külön  kategóriát  alkotnak  azok  a  régészeti 
lelőhelyek,  melyek  esetében  kiemelkedő 
történeti  és  kulturális  jelentőségük  okán 
minisztériumi  határozat,  2001.  óta  miniszteri 
rendelet mondja ki a védetté nyilvánítás tényét, 
ezek a védetté nyilvánított  régészeti  lelőhelyek. 
Közvetlen  kapcsolatban  a  Dunával  a  vizsgált 
területen nem található ilyen jellegű érték. 

A  vizsgálat  terület  azonban  északról  kiemelten 
védett régészeti  lelőhellyel  (42763  ‐ Albertfalva, 
római katonai tábor és vicus) határos. Továbbá a 
közelben  helyezkedik  el  a  világörökség 
várományos  helyszín  (Campona  erőd) 
védőövezete is. 

A  világörökség  várományos  területek  közül  a 
római  limes területei, a XXII. kerület esetében a 
Camponai erőd jelentős. 

Az  erőd  első  építési  periódusa  feltehetően 
Domitianus császár uralkodása végére tehető. A 
kezdeti  föld  és  fa  konstrukciójú  palánktábort 
Antoninus  Pius  uralkodása  alatt  kőtáborrá 
építették át. Egykori alapterülete 178×200 méter 
volt.  A  tábor  védelmét  a  falakból  kiugró 
oldalankénti  2‐2  torony  látta  el.  Az  ásatások 
során  a  tábor  belső  épületei  közül  a  via 
principalis és a via decumana metszéspontjában 
található  parancsnoki  épületet  és  egy  ezzel 
szemben  elhelyezkedő  építményt  hoztak  a 
felszínre.  A  tábor  maradványai  a  környező 
beépítettség  miatt  csak  korlátozottan 
kutathatók. 

Budafok  –  a  6.  sz.  főút  mentén  közlekedéssel 
negatívan  érintett  –  duna‐partra  tekintő 
országos  és  helyi  védettségű  épületekkel 
rendelkezik,  amelyek  minden  egyes  eleme 
feltétlenül  megóvandó.  A  223610,  224915/3, 
224915/4  hrsz‐ú  ingatlanok műemléki  védelem 
alatt  állnak.  Helyi  védelemmel  a  224917, 
223609/3  hrsz‐ú  telkek  érintettek.  Korábban 
védelem  alatt  állt  a  224930  hrsz‐on  található 
Budafok vasútállomás főépülete is. 

 

Régészeti lelőhelyek: 

Azonosító Név 

69977  Budafok 

A  védett  műemlékek  listája  adatszolgáltatás 
alapján: 

Törzs‐
szám 

Azonosító  Név 
Helyrajzi 
szám 

15814  1282  Kúria 
224915/4, 
224915/3 

15945  1288 
Budafoki 
Városháza 

223610 

Helyi  védett  értékek  listája  adatszolgáltatás 
alapján: 

Sorszám Megnevezés (Cím) 
Helyrajzi 
szám 

22.1.48  villa (Városház tér 13.)  223609/3 

22.1.34.
pestiskápolna és barlanglakás 
(Nagytétényi út 22.) 

224917 

.
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Műemlékek 

 
Kúria (tsz. 15814) 

 
Záborszky kúria és pince (forrás: panoramio.hu) 

ÉPÍTÉSI IDŐ: 1830 KÖRÜL 

STÍLUS: KLASSZICISTA 
Hegyoldalba épített, szabadon álló, 
egyemeletes kúria, az épülethez 
nagyméretű, közel 10 ezer m2 alapterületű 
pincerendszer csatlakozik.  
Utólagos változtatások, elé építések 
torzítják. 
Az emeleti belsőrész kialakítása során 
teljesen elvesztette eredeti jellegét. 

 

Budafok, Városháza (tsz. 15945) 

 
Budafok Városháza 1941‐es képeslapon 

(forrás: postcards.hungaricana.hu) 

ÉPÍTÉSI IDŐ: 1928‐1929 (BARTHÓ LAJOS) 

STÍLUS: MAGYAR NÉPIES 
Ma  is  kifogástalan  állapotban  lévő  két 
korábbi  Brázay‐féle  sósborszeszgyár  üzemi 
épületének  felhasználásával  kialakított 
közigazgatási épület. 
Városház  térre  néző  szabadon  álló, 
egyemeletes U alaprajzú középület. 
Cour d`honneur-os főhomlokzat. 
Az  épületbelsőben  az  épülettel  egyidős: 
esztétikus lépcsőház‐előtér és díszterem. 

 

 

 

 

 

Helyi védett értékek  Helyi védelem alól kikerült értékes épület 

Szecessziós villaépület (223609/3 Hrsz.)  Budafok Belváros vasútállomás (224930 Hrsz.) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

1.5.1. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A  budai  Duna‐part  XXII.  kerületi  szakaszának 
meghatározó közúti elemei a 

 6. számú főút, mint I. rendű főútvonal, 
 Nagytétényi  út‐  Mária  Terézia  utca‐Kossuth 

Lajos egyirányú utcapár által alkotott II. rendű 
főútvonal. 

A  6.  sz.  főút  2x2  forgalmi  sávval  és  33.000 
E/nap/2  irány  forgalommal  rendelkező  útvonal. 
A Duna‐parton  lévő területtel a Hajó utcai  jelző‐
lámpás forgalomirányítású csomópont, a kerület 
belsőbb  területeivel  az  innen  elérhető  Duna 
utcai aluljáró biztosítja a forgalmi kapcsolatot. 

 

 

Duna utcai kapcsolat 

A  Nagytétényi  út  (az  egykori  6.  sz.  főút)  2x1 
forgalmi  sávval  rendelkező  útvonal,  melynek 
forgalmi terhelése 16.000 /E/nap/2  irány. Buda‐
fok belvárosát a Mária Terézia utca és a Kossuth 
Lajos  utca  alkotta  egyirányú  utcapárként 
keresztezi. 

A  vizsgált  terület  közúthálózatának  forgalmi 
rendjét  a  Környezeti  vizsgálat  helyszínrajz 
szemlélteti,  meghatározó  jelentőségű 
közutjainak  kialakítását  mintakeresztszelvények 
mutatják  be  a  Közlekedési  vizsgálatok  fejezet 
végén. 

Budafoktól  leszakadó,  a  vizsgált  terület  Duna‐
parton  lévő  részének  beépítése  a  6.  sz.  főút 
közlekedési potenciálját kihasználó raktár, autó‐
szalon és szerviz, üzemanyagtöltő állomás. 

A Nagytétényi úthoz kapcsolódó,  részben Buda‐
fok  belvárosát  alkotó  területek  sokféle 

funkciónak  adnak  otthont.  Forgalomkeltő  hatás 
tekintetében meghatározó: 

 XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, 
 Budafok‐Belváros vasútállomás, 
 lakótelep. 

1.5.1. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

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 

33‐as autóbusz  10 perc  450 utas/óra 

58‐as autóbusz  20 perc  225 utas/óra 

114‐es autóbusz  7,5 perc  600 utas/óra 

133‐as autóbusz  5 perc  900 utas/óra 

141‐es autóbusz  15 perc  300 utas/óra) 

158‐as autóbusz1  10 perc  450 utas/óra 

213‐as autóbusz  20 perc  225 utas/óra 

214‐es autóbusz  15 perc  300 utas/óra 

233‐as autóbusz1  15 perc  300 utas/óra 

241/241A1‐s  
autóbusz 

30 perc  150 utas/óra 

250‐es autóbusz  10 perc  450 utas/óra 

251/251A1‐s  
autóbusz 

20 perc  225 utas/óra 

2581‐as autóbusz  30 perc  150 utas/óra 

1) a nap egy részében közlekedik 

 

1.5.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

A  vizsgált  terület  autóbusz  közlekedése  szem‐
pontjából  meghatározó  jelentőségűek  az  egy‐
mástól távol fekvő városrészek közötti közvetlen 
kapcsolatot nyújtó járatok. 

A  33‐as  járat  Nagytétény  –  Lágymányos 
kapcsolatot  jelent.  A  133‐as  autóbusz  a  távoli 
Újpalotával  biztosít  kapcsolatot,  betétjáratnak 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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tekinthető  a  Budatétényig  közlekedő  233‐as 
autóbusz. 

Az 58‐as és 158‐as  autóbuszok Ó hegy  térségét 
kötik össze a Kelenfölddel és a Savoya parkkal.  

A  114‐es  és  214‐es  autóbusz  Baross  Gábor‐
telepet és Kosztolányi Dezső teret köti össze. 

A  141‐es  és  250‐es  autóbusz  Savoya  park  – 
Kelenföld kapcsolatot biztosít. 

A 213‐as  autóbusz a Donát‐hegy és Kosztolányi 
Dezső tér között teremt kapcsolatot. 

A 241 és 241/A autóbusz a Lomnici utca térségét 
köti  össze  a  Savoya  parkkal,  illetve  a  Városház 
térrel. 

A 251 és 251/A autóbusz a Savoya parkot, illetve 
a Városház teret köti össze Kelenfölddel. 

1.5.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS  

A  kerület  Duna‐parti  szakaszát  nem  érinti  a 
városi  közösségi  közlekedés  egyetlen 
kötöttpályás  eleme  sem.  Azonban  a  vizsgált 
terület  közelében  található  a  47‐es  és  56‐os 
villamos  végállomása,  amelyeknek  hatása 
érezhető a közlekedésben. 

A  vizsgált  területen  helyezkednek  el  2‐2 
vágánnyal a 30. sz. Budapest‐Székesfehérvár és a 
40.  sz.  Budapest‐Pusztaszabolcs  vasútvonalak. 
Mindkét  vasútvonal  az  elővárosi  közlekedésben 
komoly szerepet tölt be.  

 

 

Budafok-Belváros vasúti megálló 

A vasúti pálya elválasztja a Budafok belvárosát a 
Duna‐parttól,  de  a  vizsgált  terület  közvetlenül 
elérhető  Budafok‐Belváros  vasúti 
megállóhelyről. 

1.5.3 HAJÓZÁS 

A településszerkezeti terv 6. Védelmi, korlátozási 
területek  tervlapja  szerint  a  partvonal  egyes 
részei  ún.  hajóbiztonsági  szempontból  tiltott 
területnek  számítanak,  ahol  kikötő  nem 
létesíthető.  Ezzel  összhangban  a  Duna  XXII. 
kerületi  vizsgált  partvonalán  nem  található 
úszómű. 

A  Duna  budapesti  szakaszán  közlekedő menet‐
rendszerinti  D11,  D12,  D13  hajójáratok  nem 
rendelkeznek  kikötővel  a  XXII.  kerületi 
partszakaszon. 

A  XXII.  kerület  partszakaszán  a  teherhajók  által 
igénybevett veszteglőhely az 1638,3  folyam km‐
nél található. 

A  Fővárosi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő 
közterületek  használatáról  szóló  rendelet  húsz 
kikötő típust nevesít, melyek közül a Hosszúréti‐
patak  –  Vágóhíd  utca  közötti  partszakasz 
esetében hét féle létesítése megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  
 vízitaxi kikötő, 
 közforgalmú személyhajó kikötő, 
 motoros kishajó kikötő, 
 csónak kikötő, 
 tároló és karbantartó kikötő, 
 álló rendezvényhajó. 

1.5.4 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS 
KÖZLEKEDÉS 

1.5.4.1. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS  

A  Duna  nyugati  partján  lévő  kerékpáros 
infrastruktúra  része  az  EuroVelo  6  nemzetközi 
kerékpárútnak, ugyanakkor az országos kerékpár 
úthálózat 1 Felső‐Dunamente kerékpárút eleme 
(azon  belül  az  1.A  Visegrád‐Budapest  szakasz). 
Elfogadásra  került  az  EuroVelo  6  kerékpáros 
útvonal  Fővárosi  átvezetésének  tanulmányterve 
és megvalósíthatósági tanulmánya (Közop 5.5.0‐
09‐112012‐0004),  amely  Budafok  területén  a 
Hosszúréti‐pataktól  a  Duna  partvonala mentén 
kiépült önálló,  kétirányú  kerékpárutat  a hálózat 
részeként jelöli. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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EuroVelo6 nyomvonala a Duna-parton 

A Nagytétényi  úton  vasút  felöli  oldalán  szintén 
egy  önálló  kétirányú  kerékpárút  helyezkedik  el, 
amely a Tóth József utcát elérve a Mária Terézia 
úton a Városház térig folytatódik. Árvíz esetén ez 
váltja ki a Duna‐parti EuroVelo 6 nyomvonalát. 

A  XXII.  kerületi  kerékpárút  hálózat  szerkezeti 
problémája, hogy a Városház térnél véget érő és 
a  Duna  menti  kerékpárutak  között  nincs 
megfelelő összeköttettés kiépítve. 

2014  évben  kezdte  meg  az  üzemszerű 
működését  MOL  BuBi  közösségi  kerékpáros 
rendszer,  amely  a  főváros  közösségi 
közlekedésének a része. A vizsgált területen nem 
található gyűjtő‐állomás. 

1.5.4.2. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A  vizsgált  terület  1,5  km  hosszúságú  Duna‐
partján  önálló  gyalogos  infrastruktúra  nem 
található. 

 

 

Kerékpárút Budafok-Belváros vasúti megállónál 

A Duna‐partot a XXII. kerület belső területeiről a 
Tóth  József  utca  magasságában  elhelyezkedő 
kijelölt  gyalogos‐átkelőhelynél  lehet 

megközelíteni,  amely  a  vasútvonalakat 
aluljáróval keresztezi. 

 

 

 Tóth József utcai különszintű vasúti keresztezés 

Továbbá  a  Budafok–Belváros  vasútállomáshoz 
kapcsolódó  gyalogos  aluljárón,  és  a  Duna  utcai 
közúti aluljárón. 

A  Nagytétényi  út  térségében  a  gyalogos 
infrastruktúra  kiépített. A meglévő  gyalogjárdák 
a  közigazgatási  intézmények  és  közösségi 
közlekedési megállók elérését teszik lehetővé. 

1.5.5 PARKOLÁS 

1.5.5.1. TELKEN BELÜLI PARKOLÁS 

XXII.  Kerület  közigazgatási  területén  önálló 
parkolási rendelet nincsen érvényben. A hatályos 
településrendezési  eszköz  nem  tartalmaz 
eltérést  a  helyi  adottságok  függvényében  az 
országos  érvényű  jogszabályban  foglaltakhoz 
képest. 

A vizsgált terület Nagytétényi út menti részén a 
telken belüli parkolási lehetőségek elmaradnak a 
rendeltetésszerű  használathoz  szükséges 
mennyiségtől,  emiatt  a  közterületi  parkolók 
fontos  szerepet  töltenek  be.  A  közterületi 
parkolók jellemzően telítettek. 

1.5.5.2. FIZETŐ PARKOLÁS 

A  vizsgált  terület  a  Budapest  főváros 
közigazgatási  területén  a  járművel  várakozás 
rendjének  egységes  kialakításáról,  a  várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról  szóló  30/2010.  (VI.  4.)  rendelet 
szerint ún. várakozási övezetbe nem tartozik. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5.5.3. P+R PARKOLÁS  

A  XXII.  kerületi  partszakasz  Budapest  elővárosi 
zónájában  lévő  terület.  Ennek  megfelelően  a 
Budafok‐Belváros  vasúti  megállónál  található 
140  férőhelyes  parkoló  a  fővárosi  közlekedési 
rendszer  részét  képező  P+R  elem. A  parkolót  a 
vasútvonal előző években lezajlott fejlesztésének 
keretében kibővítették, látták el burkolattal. 

A  létesítmény  teljesen  kihasznált, melynek  oka, 
hogy  nem  csak  az  agglomerációból  vagy  a 
kerület  belsőbb  részeiről  érkező,  közlekedési 
eszközt  váltó  személygépjármű  használók, 
hanem  a közigazgatási  intézmények dolgozói és 
ügyfelei is igénybe veszik. 

 

 

P+R parkoló Budafok-Belváros vasúti megállónál 

A kapacitás hiány miatt Budafok‐Belváros vasúti 
megálló melletti  utcákban  is megjelenik  a  P+R 
jellegű parkolás. 

   

A  Duna‐partot  alkotó,  meghatározó  jelentőségű  közutak  mintakeresztszelvényei,  valamint  a 
közúthálózat és a közösségi közlekedés hálózata: 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.6.  KÖZMŰVESÍTÉS 

1.6.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.6.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 
(IVÓVÍZ‐, TŰZOLTÓVÍZ‐, ÖNTÖZŐVÍZ, 
TERMÁLVÍZ ELLÁTÁS) 

Ivóvíz ellátás 

Budapest  területén,  így  a  vizsgálati  területen  is 
az  ivóvíz  és  az  oltóvíz  biztosítását,  valamint  a 
hálózat karbantartását a Fővárosi Vízművek Zrt. 
végzi.  A  vizsgált  terület  vízellátása, mely  teljes 
körű,  a  déli  vízbázis  felől  történik,  ahonnan  a 
kitermelt, majd a Csepeli gépház által Duna alatti 
átvezetéssel  továbbított  ivóvíz  nagy  átmérőjű 
főnyomóvezetékeken  jut  el  a  budai 
gépházakhoz,  tározó‐,  és  ellennyomó 
medencékhez,  valamint  a  felhasználók  ellátását 
biztosító gerinc‐, és elosztóhálózathoz. 

A  vizsgált  területtől  délre  található  a  Budafoki 
gépház,  amit  a  Csepeli  gépháztól  induló  20.  sz. 
Pesti  alap  nyomászónához  tartozó  DN  1600 
Sentab  (sb)  vezeték  táplál.  A  vizsgált  terület 
vízellátását  a  21.  sz.  Budafoki  alsó  nyomászóna 
biztosítja,  aminek  a  tápgépháza  a  Budafoki 
gépház,  ellennyomó medencéi  pedig  a  Losonci 
utcai és a Baross Gábor tápgépházi medencék. A 
Losonci  út  ‐ Gellért  utca  ‐  Borz  u  között  helyet 
kapó  Losonci  utcai  medence  régi,  1900‐ban 
üzembe helyezett medencéje 2x250 m3‐es, az új 
(üzembe helyezése: 1967) pedig 2x1250 m3‐es. A 
Dózsa György utca – XIV. utca sarkán lévő, 1943‐
ban  üzembe  helyezett  Baross Gábor  tápgépház 
medencéjének térfogata 2x250 m3. 

A  főnyomóvezeték  DN  1600  sb  mérettel  és 
anyaggal  (20.  sz.  zóna) a 6‐os út mentén halad, 
majd  a  Tóth  József  utcától  északra  lévő  leürítő 
aknától  egy  szakaszon,  a  Donszky  Áron  utcáig, 
DN  1200  gömbgrafitos  öntöttvas  (göv) 
vezetékként  épült  ki.  A  6‐os  út  és  a  vasút 
keresztezése után DN 1200 sb vezetékként halad 
északi  irányba  a  vasúti  pályával  párhuzamosan, 
annak nyugati oldalán. 

DN 400 göv/ac vezeték (21. sz. zóna) a Budafoki 
gépház  irányából  az  Ártér  utcában  a  DN  1600‐
1200‐as  főnyomóvezetékkel  párhuzamosan 
került  kiépítésre  északi  irányba, majd  a  Tűzoltó 
utcával  egy magasságban  hagyja  el  a  vizsgálati 

területet, és a Káldor Adolf utcán nyugati irányba 
halad tovább. 

A  Nagytétényi  úton  a  Sörház  utca  és  a  Tóth 
József utca között DN 300 göv vezeték található. 

Az  elosztóhálózat  (DN  300  mm‐nél  kisebb) 
vezetékei  túlnyomóan  göv  és  eternit  (ac) 
anyagúak,  de  egyes  szakaszokon  található  PVC 
anyagú vezeték is. 

A vizsgált területen ivókút nem található. 

Tűzoltóvíz ellátás 

Az oltóvízigényeket az ivóvízhálózatról biztosítják 
3  db  földalatti  és  21  db  földfeletti  tűzcsap 
segítségével. 

A  tűzcsapok  100  m‐es  ellátási  körzeteit 
megvizsgálva  kijelenthető,  hogy  a  Hajó  utca  és 
Nagytétényi  út  találkozásának  környékét  kivéve 
a vizsgált terület teljesen lefedett. 

Termálvíz ellátás 

Termálkút  és  gyógyfürdő  a  vizsgálati  területen 
nem található. 

1.6.1.2. CSATORNÁZÁS  

A  vizsgált  területen  a  Fővárosi  Csatornázási 
Művek  Zrt.  (FCSM)  üzemeltetésében  lévő 
elválasztott  rendszerű  csatornahálózat 
gondoskodik  a  szenny‐  és  csapadékvizek 
összegyűjtéséről, és elszállításáról. 

A  Budapest  Főváros  Önkormányzata 
megbízásából  a  „Budapest  Komplex  Integrált 
Szennyvízelvezetési  és  Szennyvíztisztítási 
Projekt”  (BKISZ)  keretében  a  XXII.  kerületben 
több  helyen  gravitációs  és  nyomott  üzemű 
szennyvízcsatorna  és  átemelőtelepek  kerülnek 
kiépítésre, illetve átépítésre. A BKISZ keretében a 
vizsgált  területen  létesült  a  Dél‐Budai  főgyűjtő 
(Budaörs  –  Ártér  utca)  egy  szakasza,  ami  a 
Budafok‐belvárosi átemelő telepről gravitációsan 
szállítja  a  szennyvizeket  az  Ártér  utcai 
átemelőtelepre,  ahonnan  aztán  a  Duna  alatti 
átvezetéssel  előbb  a  csepeli  Vas Gereben  utcai 
szivattyútelepre,  majd  a  Budapest  Központi 
Szennyvíztisztító telepre (BKSZT) jutnak. 

A  Dél‐Budai  főművi  rendszert  a  6  hónapos 
próbaüzem után, várhatóan 2016 őszén helyezik 
üzembe. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  vizsgálati  területen  három  átemelőtelep 
található: 

 Hajó utcai  térszíni átemelő, aminek névleges 
üzemi kapacitása 23,9 l/s 

 Városház  tér  –  MÁV  gyalogos  aluljáróban  ‐ 
névleges üzemi kapacitása 25 l/s 

 Mária  Terézia  utca  –  Budafok‐belváros 
vasútállomás  mellett  –  névleges  üzemi 
kapacitása 2x120 l/s 

Hajó utcai szennyvízátemelő 
(Forrás: maps.google.com) 

 

1.6.2. ENERGIA 

A  térség  energiaellátása  a  jelenlegi 
energiaigényeknek  megfelelően  teljesen 
kiépítettnek tekinthető. 

1.6.2.1. VILLAMOSENERGIA‐ELLÁTÁS 

A  térség  középfeszültségű  elosztása  két 
feszültségszinten történik: 

 10  kV‐os  kábelhálózat  a  kerület  belső 
területein épült ki, amely a vasútvonal mellett 
a Duna‐telepig található. A hálózat táppontjai 
a  XI.  kerületben  az  Albertfalva  220/120/10 
kV‐os  és  a  Nagytétényi  út  és  a  vasút 
keresztezésénél  lévő Rózsakert 120/10 kV‐os 
alállomás. 

 20  kV‐os,  elsősorban  légvezetékes  hálózat 
Nagytétényben  és  a  külterületen  létesült, 
amelynek  táppontja  a  Diósd  120/20  kV‐os 
alállomás. A 20 kV‐os légvezetékes rendszer a 
vizsgálati területet nem érinti. 

 

Az  alállomások  a  tápenergiát  Százhalombatta 
felől  220  és  120  kV‐os  távvezetékeken  kapják, 
amelyek  a  Duna  menti  területeket  az  alábbi 
helyen érintik: 

 220 és 120 kV‐os  távvezeték a XI. kerület és 
Érd határánál, 

 120  kV‐os  távvezeték  található  a  Rózsakert 
utcától a kerület határáig a Nagytétényi út és 
Tarkagéb utca között. 

A  távvezetékek  oszlopain  működik  az  ELMŰ 
hírközlő kábele is. 

 

Az alállomásokból kiinduló 10 kV‐os kábelhálózat 
a  következő  szakaszokon  érinti  a  vizsgált 
területet: 

 a  Duna  utca  –  6‐os  út  –  Káldor  Adolf  utca 
nyomvonalon, ellátva a 0394 sz. 10/0,4 kV‐os 
transzformátort; 

 a Duna utca – Duna‐part nyomvonalon ellátva 
a 3472 sz. 10/0,4 kV‐os transzformátort; 

3472 sz. 10/0,4 kV‐os lemezházas transzformátor
(forrás: maps.google.com) 

 Duna‐part  –  6‐os  út  –  Fékező  utca 
nyomvonalon; 

 Mária  Terézia  utca  nyomvonalon  ellátva  a 
3410, 2108, 3094 és a 3090  sz. 10/0,4 kV‐os 
transzformátort; 

3090 sz. 10/,04 kV‐os építettházas transzformátor
(forrás: maps.google.com) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 a Kossuth Lajos utcában a 0818 sz. és 0376 sz. 
10/0,4 kV‐os transzformátort ellátva; 

0818 sz. 10/,04 kV‐os épületben elhelyezett 
transzformátor (forrás: maps.google.com) 

 a  6‐os  út  –  Nagytétényi  út  –  Sörház  utca 
nyomvonalon  ellátva  a  0960  sz.  és  0316  sz. 
10/0,4 kV‐os transzformátort. 

 

A  középfeszültségű  hálózatot  tekintve  az 
alállomásokból  kiinduló  középfeszültségű 
kábelek  a  vizsgálati  terület  10/0,4  kV 
transzformátorainak  energiaigényét  teljes 
mértékben kielégítik. 

A  területet  érintő,  illetve  keresztező 
kisfeszültségű hálózat vegyes képet mutat: 

Közvilágítási kábelhálózat létesült 

 a Duna utcában; 

 a Hajó utcában; 

 a 6‐os út mindkét oldalán; 

Közvilágítási kapcsolószekrény a 6‐os út mellett a 
Káldor Adolf utca magasságában 

(forrás: maps.google.com) 

 

 a Városház  tér  területén és  a  tőle délre eső 
vizsgálati területen a Donszky Árpád utcáig; 

 a  Tóth  József  utca  –  6‐os  út 
kereszteződésében; 

 a Sörház utcában. 

 

A  közvilágítási  kábelek  egy  része  mellett 
erőátviteli  kábelek  is  találhatók  jellemzően  a 
Városház  tér  és  az  attól  délre  eső  vizsgálati 
területen. 

Légvezetékes közvilágítási hálózat üzemel: 

 a Duna utca mentén egy rövid szakaszon; 

Légvezetékes közvilágítási hálózat a Duna utca 
mentén (forrás: maps.google.com) 

 a Káldor Adolf utcában; 

 a Mária Terézia utcában; 

 a Kossuth Lajos utcában; 

 a  Tóth  József  utca  –  Nagytétényi  út 
nyomvonalon. 

 

Kisfeszültségű  erőátviteli  földkábel  hálózat  a 
vizsgálati területen az alábbi helyeken létesült: 

 a Káldor Adolf utca magasságában keresztezi 
a  vasúti  pályatestet  és  a  6‐os  utat, 
megtáplálva  a  6‐os  út  menti  közvilágítási 
kapcsolószekrényt. 

 az  Interfruct  telephely  és  a  szomszédos 
területeken; 

 a  Városház  tér  és  az  attól  délre  fekvő 
területeken. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Kisfeszültségű erőátviteli hálózat  légvezetékként 
az alábbi helyeken üzemel: 

 a Káldor Adolf utcában; 

 a Mária Terézia utcában; 

 a Nagytétényi út mentén 

 

A  területhasznosításban  a  föld  alatti  és  föld 
feletti  hálózati  nyomvonalak  biztonsági  övezete 
építési  korlátozást  jelent.  A  villamosművek, 
valamint  a  termelői,  magán‐  és  közvetlen 
vezetékek  biztonsági  övezetéről  szóló 
rendelkezéseket,  köztük  a  biztonsági  övezet 
terjedelmét és a biztonsági övezetben végezhető 
tevékenységeket a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 
szabályozza. 

2001.  szeptember  1‐jétől  a  főváros  köz‐  és 
díszvilágítását  a  BDK  Budapesti  Dísz‐  és 
Közvilágítási  Kft.  üzemelteti  a  Fővárosi 
Önkormányzattal kötött szerződés alapján. 

A  nátrium  lámpás  világításra  történő  áttérés 
2004‐ben  fejeződött  be  –  a  korábban 
alkalmazott  higanylámpák  cseréjével  –, mellyel 
jelentős energia megtakarítás volt realizálható. A 
főváros  közvilágítási  rendszere  az  anyagi 
lehetőségekhez  képest  követi  a  korszerű 
technológiákat,  először  2005‐ben,  majd  évről‐
évre  újabb  helyszíneken  is  megjelentek  a  LED 
fényforrások  a  közvilágítási  szolgáltatásban, 
melyek nem csak  jelentős energia‐megtakarítást 
tesznek lehetővé, hanem várható élettartamuk is 
többszöröse a hagyományos lámpákénak. 

A  területen  várhatóan  a  2020‐ig  az  amortizált 
lámpatestek  cseréjére  kerülhet  sor,  egyéb 
beruházást a BDK Kft. információink szerint nem 
tervez. 

 

1.6.2.2. GÁZELLÁTÁS  

Budapest  gázhálózata  MOL  üzemeltetésű 
gázátadó  állomásokon  keresztül  csatlakozik  az 
országos  földgázhálózathoz,  a  kerületben  a 
gázigényeket  a  FŐGÁZ  nagyközépnyomású 
hálózata  biztosítja.  Táppontjai  a  Tétényi‐
fennsíkon  lévő  gázátadó  állomás  és  a  XI. 
kerületben  a  Budafoki  út  54.  sz.  alatt  lévő 
nyomásszabályzó  állomás.  A  nyomásszabályzó 
állomások  a  tápenergiát  Százhalombatta  felől 
DN 400  és  DN 600  mm  méretű  nagynyomású 

vezetékeken  keresztül  kapják,  amelyek  Érd 
határában  keresztezik  a  vasúti  pályatestet.    A 
vezetékek mellett – a biztonsági övezetükben – 
bányaüzemi kábelek működnek. 

A nyomásszabályzó  állomásokból  kiinduló nagy‐
középnyomású  hálózat  vezetékei  közül  a  Játék 
utcában létesült DN 300 mm HA rendszer érkezik 
a  területre  a  Városház  tér mellett  keresztezi  a 
vasúti pályatestet és a 6‐os úton halad dél felé. A 
hálózatnak DN 100 mm HA leágazása van a Hajó 
utca  fogyasztóinak ellátása végett, amely a 6‐os 
út  mellett  fémházban  elhelyezett 
nagyközép/növelt  kisnyomású 
gáznyomásszabályzót  táplálja  be.  Innét  indul  
északi  irányba  a  DN  200  mm  PE  növelt 
kisnyomású  hálózat  a  Hajó  utca  –  Duna  utca 
nyomvonalon.  

Nagyközép/növelt kisnyomású fémházas 
gáznyomásszabályzó a 6‐os út mellett 

(forrás: maps.google.com) 

 

A  vizsgálati  terület  szomszédságában  az  északi 
részen  jellemzően  kisnyomású  elosztóhálóztat 
létesült  (a Kossuth Lajos utca – Tóth  József utca 
sarkáig),  a  déli  területeken  növelt  kisnyomású 
hálózat elégíti ki a fogyasztói igényeket. 

A  6‐os  úton  haladó  DN  300  mm  HA  6  bar 
nagyközépnyomású  gázvezetéknek  leágazása 
van  a  224898  hrsz‐on  elhelyezett 
nagyközép/növelt  kisnyomású 
gáznyomásszabályzó ellátására. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Nagyközép/növelt kisnyomású fémházas 
gáznyomásszabályzó a 224898 hrsz‐on 

(forrás: maps.google.com) 

 

A  gáznyomásszabályzóból  kiinduló  DN  200  HA 
növelt  kisnyomású  gázvezeték  a  szintkülönbség 
miatt magasvezetésben jut el a Hegyfok utcába. 

DN 200 mm HA növelt kisnyomású gázvezeték 
átvezetése a Hegyfok utcába 

(forrás: maps.google.com) 

 

A  gázvezetékek  biztonsági  övezetére  vonatkozó 
előírások  magasabb  rendű  jogszabályban 
rögzítettek.  A  földgáz  elosztóvezetékek  és  azok 
környezetének  zavartalan  üzemeltetése, 
ellenőrzése,  karbantartása,  javítása  és  az 
üzemzavar‐elhárítás  biztosítása  érdekében 
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 többek között, a biztonsági 
övezetben tiltott tevékenységeket. 

A  szénhidrogén  szállítóvezetékek  biztonsági 
követelményeiről  és  a  Szénhidrogén 

Szállítóvezetékek  Biztonsági  Szabályzata 
közzétételéről  a  79/2005.  (X.11.) GKM  rendelet 
rendelkezik. 

A  nagy‐középnyomású  hálózat  biztonsági 
övezetének  terjedelme  annak  létesítésének 
idejétől  is  függ,  általánosságban  elmondható, 
hogy  Budapesten  a  6  bar  nyomású 
vezetékszakaszok biztonsági övezete 5–5 méter, 
kivéve  az  1970–2002  között  létesített 
vezetékszakaszokat, amelyeké 7–7 méter.  

A  gázvezeték  tengelyétől  mért  2–2  méteres 
sávon belül fasor létesítése nem megengedett. 

 

1.6.2.3. TÁVHŐELLÁTÁS  

A  vizsgálati  területen  távhőszolgáltatás  nem 
elérhető. A legközelebbi távhőkörzet a Kelenföldi 
Erőmű  ellátási  területe,  amely  gerincirány 
Kővirág  sor mentén  Fv  2 DN  300 mm mérettel 
létesült, és látja el a Leányka utcai lakótelepet. A 
távhőhálózat a Törley térig épült ki. 

Kisebb  távhőhálózat  üzemel  továbbá  a 
kerületben a Rózsakert térségében. 

A  KSH  adatai  alapján  a  kerületben 
távhőszolgáltatásba  kapcsolt  lakások  száma 
2014.  évre  vonatkozóan  2 856  db  volt.  A 
távfűtéses  lakások  aránya  a  kerületben  a 
fővárosi átlaghoz képest alacsonynak mondható. 

 

1.6.2.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 
ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI 

Az  energiahatékonysági  fejlesztések  és  a 
megújuló energiaforrások növekvő használata az 
egész város számára  fontos. A Duna térségében 
az  energiahatékonyság  növelésérére  a 
lakóépületek,  intézmények  energetikai 
fejlesztései, a távfűtés lefedettségének bővítése, 
valamint  a  kombinált  hő‐  és  áramtermelő 
létesítmények  fejlesztései  adnak  lehetőséget. A 
megújuló  erőforrások  szélesebb  körű,  fűtési, 
hűtési,  valamint  energiatermelési  célú 
hasznosítása  szintén  további  lehetőségeket  rejt 
magában.  

A  vízienergia  számottevőbb  hasznosítására  a 
Duna  budapesti  szakasza  nem  kimondottan 
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alkalmas,  törpe  erőművek  létesítése  nehezen 
képzelhető  el. Műszakilag  lehetséges megoldás 
lehet  ún.  átáramlásos  turbinák  alkalmazása, 
viszont  egyrészt  beruházásgazdaságossági 
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 
kedvezőbb  megoldás  lehet  a  hőhasznosítás. 
Hőszivattyúk alkalmazása esetén már viszonylag 
alacsony  hőmérsékletű  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  általánosságban  jellemző,  viszonylag 
magas  geotermikus  gradiens  miatt  veendő 
figyelembe.  Hasznosítása  ugyanakkor  részletes 
megalapozó vizsgálatokat és jelentős beruházást 
igényel. 

Az épületállomány energiaigényének (elsősorban 
az együttes  fűtési, hűtési hőigény) csökkentése, 
az  energiahatékonyság  mára  alapvető 
követelmény.  Emellett  az  optimális 
primerenergia‐struktúra  kialakítása  szintén 
fontos  kérdés.  A  megújuló  energiaforrások 
részarány‐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 
energiaforrások  hasznosítási  technológiák 
folyamatosan fejlődnek és válnak elérhetővé.  

A napenergiának – amely nem  folyamatosan áll 
rendelkezésre – a legjobb alkalmazási lehetősége 
az  időszakosan  üzemeltetett  létesítmények 
hőenergia‐szükségleteinek kielégítése.  

Elsősorban hőenergia termelés céljából  indokolt 
hangsúlyozni  a  napkollektorok  szerepét,  mivel 
alkalmazásukkal  a  nyári  használati  melegvíz‐
ellátásban  számottevő  földgáz‐megtakarítást 
érhető  el.  Napelemek  alkalmazásával  villamos 
energia  termelhető,  amely  a  villamoshálózatra 
táplálható,  így  a  termelés  és  felhasználás  helye 
egymástól elválik. 

 

1.6.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra egyrészt 
a  távközlési  szolgáltatások  elérhetőségét, 
másrészt a műsorszórás, kábel TV szolgáltatások 
nyújtását  biztosítja.  A  vezetékes  elektronikus 
hírközlési  hálózatok  a  közmű  infrastruktúrához 
hasonlóan  műszaki  megjelenésében  vezetékes 
hálózatokból  és  kapcsolódó  létesítményekből 
tevődnek  össze.  Az  üzemeltetést  szolgáltatók 
végzik,  a  közmű  infrastruktúra  ellátással 
ellentétben  viszont  az  elektronikus  hírközlési 
szolgáltatás  alanyi  jogú.  A  hálózatfejlesztéseket 
igény  megjelenése  esetén  a  szolgáltatók 
jellemzően  saját  beruházásban  végzik. 
Ingatlanfejlesztések  esetében  ugyanakkor 
lehetőség  van  –  és  javasolható  is  –  az 
elektronikus  hírközlési  hálózatok 
alépítményének  beruházók  általi  létesítésére,  a 
védőcsövek lefektetésére. 

 

1.6.3.1. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉS 

A  kerület  vezetékes  távközlési  és  adatátviteli 
hálózatát  a  Városház  téren  lévő  Budafok  HOST 
típusú  távbeszélő  központ,  illetve  erről  táplált 
3 db  RDLV  típusú  kihelyezett  fokozat  látja  el. A 
központokból indított helyi előfizetői hálózat ún.  
kültéri  nagyelosztós  rendszerű,  optikai  kábellel 
kiépített. 

A  központtól  nagy  nyílásszámú  alépítmények 
indulnak  a  közterületi  járdákban  északi  és  déli 
irányba. Az északi  irány a Leányka utcai  ltp.  felé 
indul,  mely  részben  azon  térség  elosztóinak 
törzskábeleit,  valamint  a  XI.  kerület  Fehérvári 
úton a főváros többi honos központjaihoz menő 
nagyegységű vezetékeit  tartalmazza, a vizsgálati 
területet  az  Ady  Endre  út  magasságában 
keresztezi.  A  déli  irányú  alépítmény  lakó‐  és 
nagyforgalmú  előfizetők  ellátásához  tartozó 
tápkábeleket  és  a  kihelyezett  fokozatok 
működtetését biztosító vezetékeit tartalmazza, a 
vizsgálati  területre  a  Donszky  Árpád  utcánál, 
valamint a Tóth József utcánál fordul be és vasút 
nyomvonalával párhuzamosan haladó  távközlési 
földkábelekkel  együtt  halad  tovább  a  vizsgálati 
területen. 

A kültéri nagyelosztóktól kiinduló elosztóhálózati 
kábelek  részben  alépítményi  csövekben, 
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valamint  közvetlenül  földbefektetett  módon 
jutnak  a  földfeletti  hálózatokat  tápláló 
oszlopelosztókig. 

A  távközlési‐ és  adatátviteli hálózatot  a Magyar 
Telekom  Nyrt.  (korábban: MATÁV  Rt.)  építette 
ki,  illetve  üzemelteti,  azonban  szolgáltató  már 
több is jelen van a hírközlési igények ellátásában. 

A  hagyományos  rézkábellel  kiépült  hálózat 
mellett  számos  optikai  kábeles  fejlesztés  és 
kiépítés  is  történt. A Telekom a kerületben KTV 
(kábeltv) hálózatot is üzemeltet. 

A kerületben a Magyar Telekom hálózatán kívül 
még  további elektronikus hírközlési  szolgáltatók 
is  rendelkeznek  önálló  távközlési  hálózattal, 
amelyek érintik a vizsgálati területet: 

 Az NSN TraffiCOM Kft. a  rendszerét az 6.  sz. 
főközlekedési útvonal mellett létesítette; 

 az Invitel Távközlési Zrt. alépítményhálózata a 
Mária  Terézia  utca  –  Városház  tér  – 
Nagytétényi  út,  illetve  6‐os  út  nyomvonalon 
létesült.  

 Az  Antenna  Hungária  Zrt.  optikai  kábele  a 
Magyar  Telekom  Nyrt.  alépítményében 
található. 

 

1.6.3.2. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉS 

A  mobiltelefon  szolgáltatók  közül  mindhárom 
rendelkezik a vizsgálati területhez közel működő 
bázisállomással,  a  lefedettség  a  teljes  területen 
jónak mondható. 

A vizsgálati  területen kívül elhelyezett antennák 
segítségével  a  területen  valamennyi  vezeték 
nélküli  szolgáltató  megfelelő  lefedettséggel  áll 
rendelkezésre.  A  mobiltelefon‐ellátás  az 
igényeknek  megfelelően  biztosított.  Bejegyzett 
magassági  korlátozást  okozó  pont‐pont 
mikrohullámú kapcsolat a területet nem érinti. 
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1.7. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.7.1. FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ  

A  vizsgált  terület  talajadottságait meghatározza 
a  folyó  közelsége,  különböző  öntéstalajok 
borítják  a  folyóvízi  üledékeket.  A  Hosszúréti‐
patak  vonalától  délre  kavicsos  homok, 
kőzetlisztes  homok  és  homokkő  jellemző, majd 
kavicsos mészkő, konglomerátum található.  

A  6‐os  út  mentén  mészkő,  mészmárga, 
kőzetlisztes  agyag,  foraminiferás  agyagmárga, 
homokos  kavics,  konglomerátum  és  homokkő 
húzódik.  

A vizsgált terület talajainak állapotára vonatkozó 
átfogó, aktuális  felmérés nem áll rendelkezésre. 
Eredetinek  mondható,  bolygatatlan  talajfelszín 
alig  található  a  térségben,  a  Duna  mentén 
számos mesterséges feltöltésű terület található. 

Fedetlen földtani térkép  

   
41 – Homokos kavics, konglomerátum, homokkő 
42 – Mészkő, mészmárga 
43 – Kavicsos mészkő, konglomerátum 
44 – Kőzetlisztes agyag, faraminiferás agyagmárga 
50 – Kavicsos homok, kőzetlisztes homok, homokkő 

Felszíni földtani (forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 

 
 kőzetlisztes homok, agyag és mest. feltöltés 
 homokos kavics, homok és mest.feltöltés 

 huminites öntésiszap 

A  vizsgált  terület  nyugati,  beépített  részein 
találhatóak  karsztos  területek.  A  felszín  alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet  alapján  a  karsztos  területek  a  felszín 
alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny 
területnek  minősülnek,  amelyekre  vonatkozó 
előírásokat  a  kormányrendelet  tartalmazza.  A 
területen  fokozottan  figyelemmel  kell  lenni  a 
vízháztartás  megváltoztatására,  a 
szennyvízkezelés  tervezésére  a  karsztvízbázis 
védelme érdekében. Karsztos területen bármely 
eredetű,  szennyezett  víz  elszikkasztása  nem 
megengedhető,  a  telkek  beépítése,  csak 
közművesítés esetén, a  szennyvizek biztonságos 
elvezetése mellett támogatható. 

1.7.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A  vizsgált  területen  meghatározóan  fontos  a 
Duna  vízminőségének  védelme. Mivel  a  terület 
csatornázása  megoldott,  így  a  kommunális  és 
technológiai  eredetű  szennyvizek  közvetlenül 
nem veszélyeztetik a folyót.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és  Természetvédelmi  Főosztálya  (a 
továbbiakban: Kormányhivatal) a  fővárosi Duna‐
szakasz  vízminőségét  három  országos 
törzshálózati  mintavételi  helyen  méri,  a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelően. 

A  budafoki  szakaszon  2007  és  2013  közötti 
időszakban mért adatok alapján megállapítható, 
hogy  a Duna  vízminősége  néhány  paramétertől 
eltekintve  megfelel  a  jogszabályban  előírt 
határértékeknek, de az oxigénháztartás jellemzői 
tekintetében  kedvezőtlen  értékek  mérhetők.  A 
budafoki  szakaszon  a  víz  minősége  valamivel 
kedvezőtlenebb  az  Újpesten  mérteknél,  de  a 
folyó  a  főváros  közigazgatási  határához  már  a 
fent  említett  szennyezéssel  érkezik.  Különösen 
2010‐ben  haladta  meg  a  vízminőségi 
paraméterek  koncentrációja  a  határértékeket 
több  komponens  (ortofoszfát,  összes  foszfor, 
biokémiai  oxigénigény,  nitrát‐nitrogén) 
esetében. Az elmúlt években  valamelyest  javult 
az  állapota,  és  csak  az  oxigénháztartás 
mutatkozott  kedvezőtlennek.  Összességében 
elmondható,  hogy  a  Duna  szakaszára,  a 
különböző  minőségi  elemek  (fizikai‐kémiai, 
biológiai,  hidromorfológiai  jellemzők) 
tekintetében  a  jó  vagy  a  mérsékelt 
állapot/potenciál jellemző. 

A  Hosszúréti‐patak  tervezési  területtel  érintett 
szakaszára  vonatkozóan  nem  áll  rendelkezésre 
mérési  adat,  de  a  XI.  kerületben  mért  adatok 
alapján  elmondható,  hogy  vízminőségi 
paraméterei  kevés  kivételtől  eltekintve 
megfelelnek  a  határértékeknek.  A  patak 
esetében  2013‐ban  kisebb  javulás  volt 
megfigyelhető  a  foszfor‐,  illetve  a 
nitrogénháztartás tekintetében.  

A vízbázisok  jelenlétének köszönhetően a felszín 
alatti  vizek  állapota  szempontjából  érzékeny 
területeken  levő  települések besorolásáról szóló 
27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  értelmében  a 
terület  a  „fokozottan  érzékeny”  felszín  alatti 
vízminőség‐védelmi kategóriába tartozik. 

Az MFGI talajvíz térképe alapján  látható, hogy a 
talajvízszint  a  Duna  utca  és  a  6‐os  út  egy 
szakaszán  a  felszínhez  közel,  átlagosan  2,5‐5 m 
között található, a folyótól távolodva a mélysége 
5—7,5 m átlagos szintig növekszik. 

 

Talajvíz mélysége  
(forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 
 

 
 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.7.3. LEVEGŐMINŐSÉG  

A  vizsgált  terület  közelében, Nagytétényben  és 
Budatétényben  is  található  légszennyezettségi 
automata mérőállomás.  

A  térségben  a  Duna‐völgy  átszellőző, 
levegőfrissítő  hatása  érződik.  A  6‐os  út,  a 
Nagytétényi  út  magas  forgalmát  tekintve  a 
gépjárművek  nitrogén‐oxid,  szén‐monoxid  és 
szálló  por  emisszióját  kell  megemlíteni  (a 
jelentős  terhelésű  útvonalak  jól  kirajzolódnak  a 
Stratégiai zajtérképen). 

 

1.7.4. ZAJ‐ ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A  vizsgált  terület  egyik  legmeghatározóbb 
környezeti  konfliktusa  a  6‐os  főút  és  a  vasút 
forgalmának  zajterhelése.  A  környezeti 
konfliktus  mértékét  növelik  a  közelben  lévő 
lakóépületek.  

A 2007‐es  stratégiai  zajtérkép  alapján  a 6‐os út 
egyértelműen  küszöbérték  feletti  sávba  eső 
zajterheléssel  érintett,  az  egész  napi  terhelés 
(Lden) 70‐80 dB közötti. A vasút ennél súlyosabb 
80  db  feletti  terhelést  jelent.  Az  értékeket 
valamelyest  módosítja,  hogy  a  térségben  az 
elmúlt években zajvédő fal létesült a vasúti pálya 
mentén,  így  jelentősen  javultak  a  terület 
zajviszonyai.  

A környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról  szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM–
EüM  együttes  rendelet  3. melléklete  alapján  a 
lakó,  illetve  vegyes  és  gazdasági  területek 
esetében  a  gyorsforgalmi  utaktól  és  elsőrendű 
főutaktól  származó  közlekedési  zaj  terhelési 
határértéke nappal 65 dB éjjel 55 dB.  

 

Közúti forgalom zajterhelése – nappal (06‐22 h)                        

       
 
Közúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22‐06 h) 

 
forrás: Budapest stratégiai zajtérképe 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Vasúti zajterhelés – nappal (06‐22 h) 

 
 
Vasúti zajterhelés – éjszaka (22‐06 h) 

 

1.7.5. HULLADÉKKEZELÉS 

A  vizsgált  területen  keletkezett  hulladékok 
gyűjtése  és  kezelése megoldott.  A  kommunális 
hulladékok  gyűjtését  a  Fővárosi  Önkormányzat 
közszolgáltatójaként az FKF Zrt. végzi. Az elmúlt 
években  jelentősen  fejlődött  a 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás,  a 
különösen  a  szelektív  hulladékgyűjtés 
infrastruktúrájának  terén.  A  házhoz  menő 
szelektív  gyűjtés  kiterjesztésével  a  közterületi 
gyűjtőpontok  (hulladékgyűjtő  szigetek)  száma 
csökkent, de  a Hajó‐utcánál,  az OMV benzinkút 
mögött  találhatunk  egyet.  A  legközelebb 
hulladékgyűjtő  udvar  a  Nagytétényi  udvar 
mentén helyezkedik el.  

A  legjelentősebb  hulladékkezelési/köztisztasági 
probléma  a  környezeti  kultúra  hiányosságaiból 
fakad:  a  területen  gyakori  az  illegális 
hulladékelhelyezés,  amelyek  felszámolása  a 
felelős hiányában  az érintett önkormányzatokat 
terheli.  A  Hajó  utca  keleti  oldalán  és  a  Duna‐
parton  fokozottan  figyelhető  meg  a 
hulladékelhagyás,  ami  a  felszín  alatti  vizek 
érzékenysége miatt különösen problémás. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.8. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

1.8.1. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG  

A magassághiányos töltésszakaszokat a 
mértékadónak tekintett árvízszint (MÁSZ) 1,3 m-
rel növelt szintjéhez képest értelmezzük. A városi 
védművek kiépítettsége a magassági biztonság 
tekintetében jelenleg korántsem teljes körű. A 
MÁSZ szintjétől való elmaradás azt jelenti, hogy 
a 891 cm-es Vigadó téri vízállás esetén a folyó 
vízállása a védmű koronaszintjével azonos 
magasságban lenne, nagyobb vízállás, hullámzás 
hatására helyi védekezés nélkül pedig elöntést 
eredményezne. 

 

A Duna nagyvízi mederszakaszának zonációja 

Az érintett védelmi-szakasz töltés-hossza 1642 m 
(szelvényezés szerint 22+150 – 23+880 tkm, az 
ábrán 22+558 – 24+200 tkm). A töltés 
magassága az előírt MÁSZ+1,3 m szint fölé 
emelkedik. Ezen a szakaszon árvíz esetén további 
intézkedésre nincs szükség. 

 

 
Vizsgálati területen a MÁSZ és MÁSZ +1,3m 

szintek és töltésmagasság 

A tervezett jégcsarnok területe (224932/12-18 
hrsz.-ú ingatlanok) hullámtéren helyezkedik el, 
mivel a Duna folyam középvízi meder éle és az I. 
rendű árvízvédelmi mű között fekszik. Azonban a 
terület terepszintje több mint 1,5 m-rel a MÁSZ 
felett van, így magaspartként vehető figyelembe. 
A KDV-VIZIG az előzetes egyeztetés során arról 
tájékoztatott, hogy előreláthatóan nem tervezik 
a nagyvízi meder jogi jellegének feljegyzését az 
érintett 6 db ingatlanra, így a 83/2014. Korm. 
rendeletben megfogalmazott korlátozások 
várhatóan nem vonatkoznak majd rájuk. 

 

1.8.2. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

Építési alkalmasság 

 
(forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 

szürke: Többszintes beépítésre gazdaságtalan 
sárga: Beépítésre 4-5 szintig alkalmas 
v.zöld: Felszínmozgásos terület 
s.zöld: Meredek lejtő 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az építési alkalmassági térkép alapján a tervezési 
terület építésre alkalmas, egyedül a parti sáv 
beépítése korlátozott az árvízveszély miatt. 
Alábányászott területek 

A nagyobb kiterjedésű Budafoki pincerendszer 
érinti a vizsgált területet.  

Alábányászott területen az építésügyi eljárási 
rendelet alapján az építészeti-műszaki 
dokumentációhoz geotechnikai jelentés 
csatolandó. 

E területeken a tervezett hasznosítás, illetve a 
beépíthetőség feltételeinek meghatározására – 
lehetőleg a tervezési fázis elején – állékonysági 
és építésföldtani alkalmasság vizsgálat 
szükséges, amelyhez az adott területrészt 
üregfeltárás, -feltérképezés céljából meg kell 
kutatni. A kutatásnak ki kell terjednie az üregek 
vízzel való töltöttségére és az esetleges 
vízszennyezettségre is, mivel ezek nagyban 
befolyásolhatják az üreg-, illetve a 
területhasznosítást. 

A geotechnikai jelentés alapján szükségessé 
válhat a feltárt üregek tömedékelése, a felszíni, 
illetve felszínközeli réteg számára statikai 
biztonságot nyújtó módon. Megfelelő statikai 
viszonyok kialakításával lehetséges a kétszintes 
területhasználat is. A közművesítés 
megvalósítása különös gondosságot igényel. A 
gombatermesztésre használt pincék fölött az 
üzemelés ideje alatt, illetve a 
szennyezésmentesítés elvégzéséig – lakó-, 
intézményi és rekreációs funkció elhelyezése az 
erős szaghatás miatt nem javasolt. 

Karsztos területek 
A vizsgált terület nyugati, beépített részein 
találhatóak karsztos területek. A felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet alapján a karsztos területek a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területnek minősülnek, amelyekre vonatkozó 
előírásokat a kormányrendelet tartalmazza. A 
területen fokozottan figyelemmel kell lenni a 
vízháztartás megváltoztatására, a 
szennyvízkezelés tervezésére a karsztvízbázis 
védelme érdekében. Karsztos területen bármely 
eredetű, szennyezett víz elszikkasztása nem 
megengedhető, a telkek beépítése, csak 

közművesítés esetén, a szennyvizek biztonságos 
elvezetése mellett támogatható. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BUDAFOKON 

1.9.1. A HATÁLYOS TSZT, 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  bemutatására 
az  I.  kötet,  1.6.1.  Hatályos  településszerkezeti 
terv  és  a  Fővárosi  rendezési  szabályzat  főbb 
megállapításai  fejezetében  került  sor,  jelen 
fejezetben  a  Budafok  tekintetében  releváns 
előírások kerülnek ismertetésre. 

 

TSZT 2015 –1. Területfelhasználás 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  1. 
Területfelhasználás  tervlapja  Budafok  túlnyomó 
részét KÖu – Közúti közlekedési terület, az északi 
kerülethatárnál  lévő  területrészt  Vi‐2  – 
Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
terület területfelhasználási egységbe sorolja. 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
terület  (Vi‐2)  területfelhasználási  egységbe 
sorolt  területeket  a  TSZT  szerint  funkcionális 
vegyesség  jellemzi.  A  városszerkezetben  való 
elhelyezkedésük,  a  kialakult  környezethez  való 
igazodásuk  alapján  sűrűségük  alacsonyabb, 
lazább,  mint  a  Vi‐1  jelű,  jellemzően  zártsorú 
intézményterületeké.  Jellemzően  szabadonálló 
beépítésű területek tartoznak ide, vagy a területi 
adottságok  (morfológia,  értékes  növényzet, 
Duna menti pozíció) igénylik nagyobb zöldfelület 
megtartását, vagy kialakítását.  

A  zöldfelületi  intenzitás megtartása  és  javítása 
érdekében  25%  a  legkisebb  zöldfelületi 
átlagérték,  amit  a  területfelhasználási  egység 
területére kell számítani. 

A  TSZT  alapján  a  Vi‐2  jelű  területfelhasználási 
egység területén is teljes közművesítettséget kell 
biztosítani. 

 

Területfelhasználási egységek megoszlása 

Területfelhasználási egység  Terület (ha)

Tervezési terület 

Vi‐2  3,8972 

KÖu  5,6489 

KÖk  4,6836 

Vizsgált terület 

Vi‐2/Gksz‐2*  0,5895 

Vi‐2  4,6259 

Lke‐1/Gksz‐2*  0,4377 

K‐ Rek  0,6437 

Gksz‐2  1,1913 

Zkp  0,1015 

Vt‐H  2,6119 

KÖu  7,0518 

KÖk  4,6836 

Vf  40,63 

*: Többszintes területfelhasználás 

 

Területfelhasználási  egységek  megoszlása  a 
tervezési területen (Duna területe nélkül): 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TSZT 2015 – 2. Közlekedési infrastruktúra 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  2.  Közlekedési 
infrastruktúra  tervlapja  szerint  Budafok  Duna‐
parti  sávját  meglévő  I.  rendű  főút  és 
településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros 
infrastruktúra  nyomvonala  érinti.  Utóbbi  az 
északi  kerülethatárnál  tervezett  elemhez 
kapcsolódik.  A  területet  a  kerület  belső  részei 
felé Vasútvonal felszínen határolja. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TSZT  2015  –  3.  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 
Budafok  parti  sávja  nyilvántartott  régészeti 
lelőhely. A területet egyéb örökségvédelmi elem 
nem érinti. 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  3.  Az  épített 
környezet  értékeinek  védelme  b)  Épített 
környezet  védelmével  kapcsolatos  magassági 
korlátozások  területi  lehatárolása  tervlapja 
alapján  a  terület  magassági  szabályozására 
vonatkozóan nem tartalmaz külön elemet. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TSZT  2015  –  4.  Zöldfelület‐,  táj‐  és 
természetvédelem 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  4.  Zöldfelület‐, 
táj‐  és  természetvédelem  tervlapja  alapján 
Budafok Duna‐parti  sávját  a Duna  felől  érinti  a 
más  jogszabályokban  meghatározott  NATURA 
2000  terület és az Országos ökológiai hálózat – 
ökológiai folyosó, valamint a terület északi része 
az  országos  jelentőségű  tájképvédelmi  terület 
övezetébe tartozik.  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TSZT  2015  –  5.  Környezetvédelem, 
veszélyeztetett  és  veszélyeztető  tényezőjű 
területek 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  5. 
Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és 
veszélyeztető  tényezőjű  területek  tervlapja 
alapján a vizsgált terület legnagyobb része a más 
jogszabályokban  meghatározott  Országos 
vízminőség‐védelmi  övezet  –  Szennyvizek 
szempontjából  érzékeny  vízgyűjtőterületbe 
tartozik, Dunától távolabbi része Karsztos terület 
és Alábányászott terület.  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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TSZT 2015 – 6. Védelmi, korlátozási területek 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  6.  Védelmi, 
korlátozási  területek  tervlapja  alapján  a  más 
jogszabályokban  meghatározott  elemek  közül 
Budafok  Duna‐parti  területét  Vasútvonalak 
védőtávolsága érinti. A TSZT‐ben meghatározott 
elem a területet nem érinti. 

A  vizsgált  terület  vasúti  töltésig  terjedő  része 
Nagyvízi  meder  területén  található  és 
Árvízvédelmi  fővédvonal  határolja.  Az  északi, 
beépítésre  szánt  terület  Hullámtéren 
helyezkedik el. 

A  kapcsolódó  folyamszakasz  jelentős  része 
Hajózásbiztonsági  szempontból  tiltott  terület 
(tájékoztató elem). 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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FRSZ ‐ beépítési sűrűségek, infrastruktúra elemek 

Az Étv.  szerint  az  FRSZ egyik  kiemelt  feladata  a 
területfelhasználási  egységek  beépítési 
sűrűségének meghatározása.  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 
elhelyezhető  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  kifejezetten  a 
parkolás  épületen  belüli  támogatása  céljából 
kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket  jelent a 
beépítési sűrűség értékébe beépülve. A bsá és a 
bsp  érték  együtt  képezik  a  bs  jelű  beépítési 
sűrűség  értéket  az  OTÉK  szerinti 
meghatározással. 

Az  FRSZ  1.  melléklet  A  területfelhasználási 
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 
elemek  tervlapja  alapján  Budafok  Duna‐
partjának  nagy  része  beépítésre  nem  szánt 
terület  (KÖu  –  Közúti  közlekedési  terület).  Az 
északi  kerülethatárnál  lévő  beépítésre  szánt 
terület  (Vi‐2  –  Intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  terület)  bs  értéke  1,75, 
amelyből a bsá értéke 1,25, a bsp értéke 0,50. 

A  közlekedési  infrastruktúra elemek  azonosak  a 
TSZT  2015‐ben  meghatározottakkal.  Továbbá 
feltüntetésre  került  a  parton  vezető  tervezett 
szerkezeti  jelentőségű városias  sétány. Az FRSZ 
14.  §  (3)  szerint  „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.” 

 

 

FRSZ – beépítési magasságok 

Az  FRSZ  3. melléklet  Egyes  területek  beépítési 
magassága és magasépítmények számára kijelölt 
területek  tervlapja  szerint  Budafok  Duna‐parti 
sávját nem érinti ott meghatározott elem. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9.2. A HATÁLYBAN LÉVŐ KERÜLETI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Budafok  ‐  Tétény  Budapest  XXII.  kerület 
Városrendezési és Építési Szabályzata (KVSZ) 

Az Étv. 60. § (7a) bekezdése szerint a Duna‐parti 
építési  szabályzat  hatálybalépéséig  a  Duna 
főmedrével  közvetlenül  határos  telkek  és  a 
Margitsziget  területére  vonatkozóan  a  fővárosi 
kerületi  önkormányzat  által  elfogadott 
településrendezési eszközöket kell alkalmazni. 

A  budafoki  Duna‐part  területére  Budafok  – 
Tétény  Budapest  Főváros  XXII.  kerületi 
Önkormányzat Képviselő‐testületének 12/2010. 
(VI.  30.)  ÖR.  rendelete  a  Budafok  –  Tétény 
Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési 
Szabályzatról  (a  továbbiakban:  KVSZ)  van 
hatályban.  

A  KVSZ  1.  melléklete  szerinti  övezeti  tervlap 
tartalmazza  az  építési  övezetek  és  övezetek 
lehatárolását és övezeti jelét. Eszerint a tervezési 
terület  I  jelű  Intézményterület,  IZ  jelű  jelentős 
zöldfelületű  intézményterület  építési  övezetbe 
és KL‐KT‐XXII  jelű gyorsforgalmi utak, főutak és 
szerkezeti  jelentőségű  gyűjtő  utak  területe 
övezetbe van besorolva.  

Budafok  –  Tétény  területére  a  KVSZ  2. 
mellékleteként került Kerületi  szabályozási  terv 
(a  továbbiakban:  KSZT)  elfogadásra,  amelyet  a 
KVSZ  2/A.  és  2/B. melléklete  egészít  ki  a  Duna 
folyam  –  Kastélypark  utca  –  6.  sz.  főút  – Ánizs 
utca által határolt (Dunapart II.) területre. 

A  KSZT  alapján  Budafok  Duna‐parti  területe  I‐
BF/D‐1 és IZ‐BF/D‐2 jelű építési övezetekbe, KL‐
KT‐XXII  és  KÖ‐h‐XXII  jelű  övezetekbe  van 
besorolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVSZ 1. melléklet Övezeti tervlap 

 

 

 

 

 

KVSZ 2. melléklet Kerületi  szabályozási  terv  részletét 
lásd a következő oldalon. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Kötelező érvényű elemek: 

 
Tájékoztató elemek: 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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KVSZ  Budafok  Duna‐partot  érintő  általános 
előírásai 

A  városkép  alakításával  és  védelmével  összefüggő 
rendelkezések 
„7. § (5) A 2. mellékletben lehatárolt településképileg 
kiemelten  kezelendő  Duna‐parti  területeken  a  Duna 
telekhatárától 100 m‐en belül  létesülő beépítésnél az 
épületek  Duna  felőli  homlokzatának  a  Duna 
telekhatárával  párhuzamos  vetületi  hossza  50 m‐nél 
több  nem  lehet,  és  ezen  épületek  egymástól  mért 
távolságának  a  Duna  telekhatárával  párhuzamos 
vetületi  hossza  nem  lehet  kevesebb, mint  az  építési 
övezetben  megengedett  legnagyobb 
építménymagasság értékének kétszerese.” 

Hirdetések és reklámhordozók elhelyezése 
„9.  §  (14)  Védelem  alatt  álló  épületen,  valamint  a 
Duna‐partjai mentén  egy  tömb mélységben,  a Duna 
felé  forduló  épületek  tetőzetén,  oromfalain 
fényreklám nem helyezhető el.” 

A zöldfelületek kialakítása és védelme 
„13.§  (3)  A  telekre  előírt  legkisebb  zöldfelület  egy 
részét  a  2. mellékletben  jelölt  védőzöldsáv  területén 
háromszintes,  télen  is  takaró  (lomblevelű  örökzöld 
cserjéket  is  tartalmazó)  növénysávként  kell 
kialakítani.  E  területen  az  építmények  közül  az 
épülethez kapcsolódó,  legfeljebb 1,50 m széles  járda, 
a  gépkocsi  behajtó,  támfal  és  a  terepszint  alatti 
műtárgyak helyezhetők el. 
(9)  Az  I‐BF  jelű  építési  övezetek  területén  építési 
tevékenység  esetén  kertépítészeti  tervet  is  kell 
készíteni.” 

A környezet védelme 
„14.  §  (2)  E  rendelet  9.  melléklete  A)  szakaszában 
sorolt, bejelentés‐köteles tevékenységek az L4, L5 és I 
jelű  keretövezetekben    az  alábbi  megkötéssel 
végezhetők: 
a) csak 600 m2‐nél nagyobb területű telken, 
b)  csak  a  telek  területének  15%‐át meg nem haladó 
alapterületű rendeltetési egységben. 
(2b)  E  rendelet  9. melléklete  C)  szakaszában  sorolt, 
bejelentés‐köteles  tevékenységek  az  I  jelű 
keretövezetekben végezhetők.” 

Konténerek, konténerépületek, mobilházak 
„22/B.  §  (1)  Iroda‐  és  lakókonténerek, 
szaniterkonténerek,  raktárkonténerek,  speciális 
konténerek  és  kiegészítő  konténerek,  mint 
üzemanyagkút,  környezetvédelmi  konténer, 
hűtőkonténer,  teraszkonténer,  stb.  védett  területen, 
műemléki  jelentőségű  területen,  műemléki 
környezetben,  városképi  szempontból  kiemelt 
területeken,  városkép  szempontjából  kiemelt 
útvonalak mentén,  a  településképileg  kiemelt Duna‐
parti területeken nem létesíthető.” 

KVSZ  Budafok  Duna‐partot  érintő  övezeti 
előírásai 

Általános előírások a vegyes területekre 
„41.  §  (1)  Szabadon  álló  beépítési  mód  szerint 
beépített,  vagy  beépíthető  építési  övezetekben  új 
épület  elhelyezése  esetén  a  szükséges  parkoló 
férőhelyek  legalább 50%‐át épületben kell elhelyezni, 
kivéve a VK‐BF/9, VK‐BF/10 és a VK‐BF/11 jelű építési 
övezetekben.  
(2)  A Duna‐part  II.  terület  kivételével  lakófunkció  az 
épületek  földszinti  helyiségcsoportjaiban  nem 
megengedett. 
(3)  Az  I,  IZ  jelű  keretövezetekben  –  a  Duna‐part  II. 
terület  kivételével  –  lakófunkció  csak  az  „L”  betűvel 
jelölt építési övezetekben helyezhető el. 
(4)  Az  I,  IZ  jelű  építési  övezetekben  a  kötelezően 
kialakítandó  legkisebb  zöldfelület minden  100 m2‐re 
után  legalább  1  db  előnevelt  nagy  lombkoronát 
növelő lombos fa telepítendő, illetve tartandó meg. 
(5) A  terület  telektömbön belüli  telekhatárai mentén 
kialakított  zöldfelületeken  háromszintes 
növényállomány telepítendő.” 

Intézményterületek általános előírásai (I) 
„44. § (1) A keretövezet területén 
a) igazgatási épület, 
b)  kereskedelmi,  szolgáltató,  vendéglátó,  szálláshely 
szolgáltató épület, 
c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
e) sportépítmény, 
f) üzemanyagtöltő, 
g) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, 
h)  a  gazdasági  tevékenységi  célú  épületen  belül  a 
tulajdonos,  a  használó  és  a  személyzet  számára 
szolgáló lakások (telkenként legfeljebb 2 darab), 
i) lakóépület és 
j) parkolóház 
helyezhető el. 
(2) A melléképítmények közül: 
a) közmű‐becsatlakozási műtárgy, 
b) hulladéktartály‐tároló, 
c) kerti építmény  
d)  szabadon  álló  és  legfeljebb  6,0  m  magas 
antennaoszlop, zászlótartó oszlop 
helyezhető el.” 

Intézményterületek Budafok területén (I‐BF) 
„45.  §  (5)  Az  I‐BF/D‐1  jelű  építési  övezet Duna‐part 
melletti területek szabadon álló beépítési mód szerint 
beépített, vagy beépíthető része.” 
„46.  §  (1)  Az  építési  övezetekben  önálló  parkolóház 
nem helyezhető el. 
(2)  A  közösségi  funkció  érdekében  megvalósuló, 
meglévő  épület  funkcióját  kiegészítő  építmény  (pl.: 
templomtorony)  is  megvalósítható.  Az  épület 
legmagasabb pontja ebben az esetben 18,0 m lehet. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(3) Az I‐BF/D‐1 építési övezet 
a)  telkeinek  előkertjében  kerékpártároló  vagy 
közműlétesítmény  kialakítását  szolgáló  építmény 
elhelyezhető, 
b)  a  telektömbön  belüli  telekhatárai  mentén 
kialakított  zöldfelületeken  háromszintes 
növényállomány telepítendő.” 

Jelentős  zöldfelületű  intézményterületek  általános 
előírásai (IZ) 
„50.  §  Amennyiben  az  egyes  építési  övezetek 
másképpen  nem  rendelkeznek,  a  keretövezet 
területén 
a) igazgatási épület, 
b)  kereskedelmi,  szolgáltató,  vendéglátó,  szálláshely 
szolgáltató épület, 
c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
e) sportépítmény, 
f) a nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények 
közül irodaépület, 
g) lakás, 
h) parkolóház 
helyezhető el.” 

Jelentős  zöldfelületű  intézményterületek  Budafok 
területén (IZ‐BF) 
„51. § (3) Az IZ‐BF/D‐1, IZ‐BF/D‐2 jelű építési övezetek 
a Duna‐part melletti területek szabadon álló beépítési 
mód szerint beépített, vagy beépíthető területei.” 
„52. § (1) Lakóépület kizárólag az IZ‐BF/L‐1 jelű építési 
övezetben  helyezhető  el,  ami  telkenként  egy, 
legfeljebb hatlakásos lakóépület lehet. 
(3)  Az  IZ‐BF/1  és  IZ‐BF/D‐2  jelű  építési  övezetekben 
parkolóház nem helyezhető el. 
(5)  Az  IZ‐BF/D‐2  jelű  építési  övezet  telkeinek 
előkertjében  kerékpártároló  vagy  közműlétesítmény 
kialakítását szolgáló építmény helyezhető el. 
(6) Az IZ‐BF/D‐2 jelű építési övezetben kereskedelmi és 
szolgáltató  funkció  csak a más  főrendeltetésű épület 
alapterületének maximum 50%‐án alakítható ki.” 

Közlekedési területek általános előírásai 
„75. § (2)  Új  alul‐,  vagy  felüljárók  csak  a 
gyalogos  és  kerékpáros  közlekedés  átvezetésének 
biztosításával alakíthatóak ki.” 
 
 
Gyorsforgalmi utak, főutak és szerkezeti jelentőségű 
gyűjtő utak területe (KL‐KT‐XXII) 

„76.  §  (1)  A  főutak  és  gyűjtő  utak  esetében 
gépjárműforgalom  számára  szolgáló  várakozóhelyek 
(parkolók)  az  útpályához  közvetlenül  csak  az 
úttengellyel  párhuzamosan  csatlakozhatnak.  Az 
úttengellyel  nem  párhuzamos  várakozóhelyek 
(parkolók)  csak  többlet  forgalmi  sáv  létesítésével, 
vagy önálló szerviz út kialakításával kapcsolódhatnak 
a gépjárműforgalom számára szolgáló útpályához. 
(2) Amennyiben a közterület szélessége lehetővé teszi, 
az  új  autóbusz megállókat öbölben  kell elhelyezni, a 
meglévőket pedig át kell építeni. 
(3)  Az  övezet  területén  lévő  fő‐  és  gyűjtő  utakról  a 
határos  beépítésre  szánt  területek  közvetlen 
gépjármű  ingatlan  kiszolgálása  csak  akkor 
biztosítható,  ha  az  ingatlan  alsóbb  rendű  útvonallal 
nem határos, vagy szervizsáv létesül.” 

Helyi jelentőségű utak területe 
„77.  §(1)  A  helyi  jelentőségű  gyűjtő  utak,  kiszolgáló 
utak, gyalogutak és egyéb utak jele KÖ‐h‐XXII. 
(2)  Az  övezet  elsősorban  közutak,  csomópontok, 
közlekedési  pályák  műtárgyai,  vasúti  pályatestek, 
tömegközlekedési  megállóhelyek  és  építményeik, 
várakozóhelyek  (parkolók),  kerékpárutak  és 
kerékpársávok,  járdák,  mindezek  zöldfelületei  és 
környezetvédelmi  létesítményei,  továbbá köztárgyak, 
közművek  és  hírközlési  létesítmények  elhelyezésére 
szolgál. 
(3)  Tömegközlekedési  járatok  kétirányú  forgalomra 
szolgáló útvonalakon való közlekedtetésének feltétele 
a  7,0  m‐es  burkolat  szélesség  és  a  megfelelő 
teherbírással rendelkező pályaszerkezet. 
(4)  A  kiszolgáló  utak  egy  része,  vagy  egésze  lakó‐
pihenő  övezetként,  vagy  tempó  30  zónaként  is 
kialakítható.” 

A Duna vízfelülete 
„78. § (1) A Duna vízfelületének jele KÖ‐d‐XXII. 
(2)  Az  övezet  a  vízi  közlekedés  és  a  hajózási 
létesítmények  elhelyezésére  szolgál.  Közúti, 
kerékpáros,  gyalogos  létesítmények  a  területen 
elhelyezhetőek. 
(3)  Közforgalmú  közlekedés  számára  kikötési 
lehetőség  biztosítható  a  2.  mellékletben  jelölt 
partszakaszon. 
(4) Veszteglőhely  létesíthető az egyéb  jogszabályban 
meghatározott partszakaszokon.” 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.1.  A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS  

 

2.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

2.1.1.1. ZÖLDFELÜLETEK, 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

A budafoki Duna‐part a XX. században nyerte el 
jelenlegi  morfológiáját  a  nagyfokú  emberi 
beavatkozások  következtében.  A 
folyószabályozás  eredményeként  a  vizsgált 
terület  egy  részén megemelték  és  kikövezték  a 
partot. A beépítések, valamint a vasút és a 6. sz. 
főút  megépítése  miatt  csekély  zöldfelületi 
borítottság  található  a  területen  a  Hajó  utca 
keleti oldalán, a Duna‐part mellett.  

A  folyópart  értékes  Natura  2000  terület  és  a 
Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  tagja.  A  területen 
található  ártéri  ligeterdő  jelenléte  a  beépítések 
és  a nagy  forgalmú utak miatt  felértékelődik. A 
vasút  mentén  megépült  zajvédő  fal  jelentős 
javulást  eredményezett  a  terület 
zajszennyezettségét tekintve.  

A  vizsgált  terület  fő  környezeti 
konfliktusforrásaként  a  levegő  és  a  zajterhelés 
értékelhető.  A  6.  sz.  főút  elválasztó  hatása, 
valamint levegő és zajszennyezése igen magas. A 
térségben  eredetinek  mondható,  bolygatatlan 
talajfelszín alig található. Az ártéri  ligeterdőben, 
a  6.  sz.  főút mellett,  illetve  a  Hajó  utca menti 
facsoportok  között  elszaporodtak  az  invazív 
növények:  fehér  akác  (Robinia  pseudoacacia) 
bálványfa  (Ailanthus  altissima),  ezüstfa 
(Elaeagnus  angustifolia)  és  a  zöld  juhar  (Acer 
negundo).  A  terülten  elszórtan  illegális 
hulladéklerakások is megfigyelhetőek.  

2.1.1.2. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Városszerkezeti kapcsolatok 

Budafok  Duna‐partja  a  Duna  menti  zóna 
elővárosi  zónához  kapcsolódó  részén  található. 
Ahogy  a  zóna  egészében,  itt  is  jellemző,  hogy 
alulhasznosított,  használaton  kívüli  területek 
alakultak  ki  az  értékes  vízközeli  helyszíneken, 
amelyek átalakulása napirenden van. 

A főváros fejlődése és az országos fő közlekedési 
elemek  kiépítése  során  jelentős  észak‐déli 
közlekedési  kapcsolatot  biztosító,  ugyanakkor  a 
budafoki  Duna‐partot  a  városrész  történelmi 
központjától  és  lakóterületeitől  erőteljesen 

leválasztó,  vonalas  infrastruktúra  elemek 
alakultak  ki:  a  főút  és  a  vasúti  pályák.  A 
háromszög  alakú  terület  északi  határát  a 
Hosszúréti‐patak torkolata, keleti határát pedig a 
Duna  folyam  alkotja,  így  egy  izolált  terület  jött 
létre. 

Észak  felé, a XI. kerület  irányába hidak, Budafok 
belvárosa  felé  aluljárók  építésével  került  sor  a 
gyalogos  és  gépjármű  forgalom  kapcsolatainak 
biztosítására.  A  6.  sz.  főút  itt  kialakított 
csomópontja  teszi  elérhetővé  a  területet 
közúton.  A  Duna  mentén  kialakult  útvonal 
kedvező kerékpáros kapcsolatot biztosít. 

Területhasználat 

A  budafoki  Duna‐part  legjellemzőbben 
közlekedési célokat szolgál, az országos főút és a 
vasút  itt  kiépített  pályái  határozták  meg  a 
területhasználatot.  Ehhez  kapcsolódóan  a  6.  sz. 
főút  csomópontjától  délre  a  közlekedéshez 
kapcsolódó  funkció,  üzemanyagtöltő‐állomás 
kapott  helyet.  Attól  is  délre  a  Budafok 
vasútállomás és a Városház  tér  felé kapcsolatot 
biztosító  aluljáró  kijáratai  helyezkednek  el, 
amelyek  a  közelmúlt  vasúti  fejlesztései  során 
kaptak  kedvezőbb  kialakítást.  A  területek 
funkciójuknak  megfelelően  közlekedési  terület 
területfelhasználásba  vannak  besorolva,  bár  az 
üzemanyagtöltő  állomás  esetében  kedvezőbb 
lenne gazdasági terület kijelölése. 

A 6. sz. főút csomópontjától északra lévő terület 
a  TSZT  2015  besorolása  szerint  Vi‐2  jelű 
Intézményi,  jellemzően  szabadon  álló  jellegű 
intézményterület, amelyet a Hajó utca két részre 
tagol. A nyugati oldalon szintén a közlekedéshez 
kapcsolódó  funkció:  autókereskedés  és  szerviz 
települt  meg.  Az  autókereskedéstől  északra 
nagykereskedelmi  csarnoképületet  építettek, 
ami  szintén  az  áthaladó  forgalomra  építette 
tevékenységét, mára  azonban  az  épület  üresen 
áll. Hasznosítása a  terület  rendezése érdekében 
kívánatos.  A  Hajó  utcától  keletre  beépítetlen, 
ligetes zöldfelület található, amelyen a kerület a 
jeges  sportok  számára  szolgáló  sportcsarnok 
építését tervezi. 

Fontos  kiemelni  a  Duna‐parton  kialakított 
kerékpáros  útvonalat,  és  a  part  rekreációs  célú 
használatát,  amely  hosszabb  távon  is 
biztosítandó. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Ingatlanviszonyok 

A  tervezési  területen  az  átlagnál  nagyobb 
telekméretek  alakultak  ki, ennek megfelelően  a 
terület  tulajdonosi  struktúráját,  üzemeltetését, 
hasznosítását  kevés  szereplő határozza meg. Az 
állami,  fővárosi  és  kerületi  tulajdon  a 
meghatározó,  gazdasági  társaságok  csupán  a 
benzinkút,  az  autókereskedés  és  a  használaton 
kívüli csarnok esetében jelentek meg.  
A  Duna‐part  kerületi  tulajdonú  telke  törvény 
által  meghatározottan  99  évre  fővárosi 
vagyonkezelésbe  került.  A  Hajó  utcától  keletre 
lévő,  korábban  7  különálló  önkormányzati 
tulajdonú  telek  egyesítése  a  közelmúltban 
megtörtént a hasznosítás érdekében. 
A  közszféra  által  dominált  tulajdoni  viszonyok 
lehetővé  teszik  a  terület egységes  kezelését, és 
megkönnyítik az értékes terület hasznosítását. 

Építmények 

A  tervezési  területen  kevés  épület  jelent  meg 
eddig,  ami  részben  a  közlekedési  területek 
dominanciájának,  részben  a  terület  elzárt 
helyzetének  köszönhető.  Ezek  nagy  része 
gazdasági  (kereskedelem,  szolgáltatás) 
rendeltetésű,  mint  az  üzemanyagtöltő‐állomás, 
az  autókereskedés  és  szerviz,  valamint  a 
nagykereskedelmi  csarnok  épülete.  Az 
épületállomány  megújítására  az  elmúlt 
időszakban  nem  került  sor,  ennek megfelelően 
állaguk  közepes,  építészeti  minőség 
szempontjából nem értékesek, a 6. sz.  főút és a 
Duna  felől  egyaránt  kedvezőtlen  összképet 
alkotnak. 
Ugyancsak a tervezési területen, vasúti területen 
található  a  régi  budafoki  vasútállomás  értékes 
épülete,  amely  viszont  rendkívül  leromlott 
állapotba  került,  megújítására  áthelyezésével 
együtt készültek korábban tervek. 
Mivel  a  terület  szabdalt  és  nem  alkot  egységes 
városi  szövetet,  így  szabadon  álló  beépítések 
alakultak  ki,  és  a  beépítés  mértéke  az  egyes 
beépített  telkeken  rendkívül  heterogén,  3%‐tól 
35%‐ig  terjed.  A  funkcióhoz  igazodóan  a 
gazdasági  épületek  csarnok  jelleggel,  alacsony 
hajlásszögű  vagy  lapostetős  tömegekkel 
valósultak meg. 
Az  eddigiekben  bemutatott  heterogén 
megjelenésű  területen  a  Duna‐partra 
telepítendő  sportcsarnok  tömege  és  építészeti 
arculata  meghatározó  lesz  a  Duna‐part 
látványában. 

2.1.1.3. KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedés 

A vizsgált terület meghatározó eleme a  fővárosi 
közúthálózatban  is  fontos  szerepet  játszó  6.  sz. 
főút  fővárosi  bevezető  szakasza,  amely  a  déli 
agglomeráció települései és a Dél‐Buda kerületei 
között teremt kapcsolatot. 

A  6  sz.  főút  új, Duna‐parti  nyomvonala  a  90‐es 
években  épült  meg,  elkerülve  a  XXII.  kerület 
lakóterületeit,  ezáltal  tehermentesítve  a 
Nagytétényi  út  –  Leányka  utca  jelentette 
útvonalat az átmenő forgalom alól.  

Közösségi közlekedés 

A  főútvonal  mellett  helyezkednek  el  a 
Budapesten a Déli pályaudvarhoz kapcsolódó 30. 
sz.  Budapest‐Székesfehérvár  és  a  40.  sz. 
Budapest‐Pusztaszabolcs vasútvonalak. Budafok‐
Belváros megállójuk  a  vizsgált  terület  közvetlen 
elérését biztosítja.  

A  Duna‐parton  lévő  terület  beépítése  a 
főútvonal  jelentette  közlekedési  potenciálját 
használja ki  (raktár, autószalon, üzemanyagtöltő 
állomás),  ezért  városi  közösségi  közlekedés 
közvetlenül nem érinti.  

A Nagytényi út melletti terület részben Budafok 
belvárosához  kapcsolódik,  ellátását  a 
Nagytétényi  úton  közlekedő  jelentős  számú 
autóbusz viszonylat biztosítja. 

Hajózás 

A  múlt  században  megszűnt,  de  ebben  az 
évtizedben  újra  indított  városi menetrendszerű 
személyhajózás  nem érinti  a  kerületet,  és  így  a 
vizsgált területet sem. 

A  partvonal  túlnyomó  részén  nem  létesíthető 
kikötő  ún.  hajóbiztonsági  szempontok  miatt. 
Jelenlegi  nem  található  úszómű  a  vizsgált 
partszakaszon. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A Duna  partvonala  kerékpáros  infrastruktúrával 
feltárt.  A  meglévő  kerékpárút  a  nemzetközi 
Eurovelo6  hálózat  része,  azonban 
keresztmetszete a szükséges szélességet nem éri 
el. 

A  vizsgált  terület  Duna‐parti  szakaszán  nincs 
önálló  gyalogos  infrastruktúra.  A  folyó 
megközelítése  1,5  km  hosszú  part  vonalon 
három helyen biztosított. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  Nagytétényi  út  térségében  a  gyalogos 
infrastruktúra kiépített. 

Parkolás 

Budafok‐Belváros  területének  közterületei  nem 
tartoznak  várakozási  övezetbe,  városias 
beépítésből  fakadóan  azonban  többnyire  csak 
közterületen helyezhetőek el a gépjárművek. 

Budafok‐Belváros  vasúti  megálló  mellett  P+R 
parkoló található, amelyet Polgármesteri Hivatal 
forgalma is jelentősen terhel. 

2.1.1.4. KÖZMŰVEK 

Víziközművek 

A  vizsgált  terület  vízellátása  teljes  körű,  a 
jelenlegi igényeket ki tudják szolgálni. 
A  vizsgált  területen  kiépített  szennyvízhálózat 
található,  azonban  a  kerületben  számos  terület 
csatornázása a közelmúltban fejeződött be, vagy 
jelenleg  is  zajlik  a  „Budapest  Komplex  Integrált 
Szennyvízelvezetési  és  Szennyvíztisztítási 
Projekt”  (BKISZ)  keretében.  A  kerület 
szennyvizeinek  szennyvíztisztító  telepre  történő 
juttatása  érdekében  megépül  a  Dél‐Budai 
főgyűjtő  (Budaörs  –  Ártér  utca),  aminek  egy 
szakasza  a  vizsgált  területen  halad.  A  főgyűjtő 
ezen  szakasza  a  Budafok‐belvárosi  átemelő 
telepről gravitációsan szállítja a szennyvizeket az 
Ártér  utcai  átemelőtelepre. A Dél‐Budai  főművi 
rendszert  a  próbaüzem  után  várhatóan  2016 
őszén helyezik üzembe. 

Energiaközművek 

Az  energiaközmű  ellátottság  teljes  körű,  a 
jelenlegi  igényeket  a  kiépült  kapacitások  ki 
tudják  elégíteni,  az  energiarendszerek 
tartalékokkal  rendelkeznek.  A  középfeszültségű 
földkábelhálózat alállomási táppontjai biztosítani 
tudják  a  betáplálást  a  10/0,4  kV‐os 
transzformátorok számára. Az energiahálóztatok 
rekonstrukcióját  a  hálózati  engedélyesek 
folyamatosan végzik, a megjelenő új  igényekhez 
a  szükséges hálózatfejlesztések  folyamatosak. A 
villamosenergia‐hálózatok  mára  jellemzően 
földkábelként létesülnek. 

Elektronikus hírközlés 

A  vezetékes  és  vezeték  nélküli  elektronikus 
hírközlési  szolgáltatások  a  területen  az 
igényeknek  megfelelően  kiépültek,  a 
szolgáltatások  körét  az  elektronikus  hírközlési 
szolgáltatók  saját  beruházásban  folyamatosan 
fejlesztik. 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A területen számottevő megújuló energiaforrás‐
hasznosítás nem valósul meg. 

2.1.1.5. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Árvíz‐ és belvízvédelem 

A  területen  a  töltés  magassága  az  előírt 
MÁSZ+1,3  m  szint  fölé  emelkedik,  így  ezen  a 
szakaszon  árvíz  esetén  további  intézkedésre 
nincs szükség. 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.2.  PROBLÉMA‐ ÉS ÉRTÉKTÉRKÉPEK  

 

2.2.1. PROBLÉMATÉRKÉP 

Területhasználat 

A  Vi‐2  területfelhasználási  egységbe  sorolt 
terület  nem  rendelkezik  karakteres,  intézményi 
funkciót ellátó építménnyel. A meglévő épületek 
funkciója  és  karaktere  nem  áll  összhangban  a 
kedvező, vízközeli elhelyezkedéssel.  

Állag, vizualitás 

A  régi  vasútállomás  épülete  építészetileg 
értékes,  azonban  az  egész  épületegyüttes 
nagyon leromlott állagú.  

Használaton  kívüli  a  volt  nagykereskedelmi 
telephely  épülete. A  6.  sz.  főút  és  a  Hajó  utca 
közötti,  kedvező  helyzetű  területsáv 
alulhasznosított.   A  főút mentén  az  arculatot  a 
szabadonálló „dobozépítészet” határozza meg, a 
Duna irányába épületek nem jelennek meg. 

Közlekedés 

A  területen elhelyezkedő 6.  sz.  főút,  valamint  a 
30. sz. és 40. sz. vasútvonalak esetében a magas 
szolgáltatási  színvonal  iránti  elvárás  és  a 
biztonságos  üzemeltetés  követelményei  miatt 
csak  külön  szintben  keresztezhetőek.  Ebből 
fakadó az elválasztó hatásuk révén a folyópartot 
és  a  mellette  lévő  területet  nehezen 
megközelíthetővé  téve,  elvágják  a  XXII.  kerület 
többi részétől. 

A  Duna‐part  a  XXII.  kerület  belsőbb  részeiből 
csak  három  helyen  érhető  el  gépjárművel, 
kerékpárral és gyalogosan.  

Hiányzik  a  Duna‐parton  az  észak‐déli  irányú 
önálló gyalogos infrastruktúra. 

A  partvonal  túlnyomó  része  ún.  hajóbiztonsági 
szempontból  tiltott  terület,  ahol  kikötő  nem 
létesíthető.  A  városi  menetrendszerű  hajózás 
nem érinti a kerületet. 

A  Nagytétényi  út  mentén  a  telken  belüli 
parkolási  lehetőségek  elmaradnak  a  szükséges 
mennyiségektől,  így  a  közterületi  parkolók 
fontos szerepet töltenek be. A megjelenő többlet 
igények  miatt  a  közterületek  parkolással 
túlterheltek. 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

A  vizsgált  terület  összességében  alacsony 
zöldfelületi  aránnyal  bír,  egyedül  a  Hajó  utca 
mentén és  a Duna‐part egy  szakaszán  található 
magasabb  intenzitású  terület.  A  6‐os  út 
közvetlen Duna‐parti szakaszán nincsen  fásszárú 
növényzet. 

Budapest  stratégiai  zajtérképe  (2007)  alapján 
jelentősnek  mondható,  10‐15  dB‐lel  a 
küszöbérték  feletti  zajszint  adódik  a  6.  számú 
főút  és  a  vasút  forgalmából.  A  két  vonalas 
infrastruktúra  gépkocsiforgalmának 
légszennyezése jelentős.  
   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP 

Településszerkezet, területhasználat 

A Budafok helyi központjához közel eső tervezési 
terület  kedvező  rekreációs  fókuszponttá 
alakulhat.  A  budafoki  központtal  megfelelő 
számú  gyalogos  és  kerékpáros  kapcsolat  köti 
össze, amelyek terepszint alatt biztosítottak. 

A part vonalán kialakított kerékpáros nyomvonal 
kedvező  összeköttetést  biztosít  észak  felé,  a 
belső zóna irányába, valamint dél felé, a városon 
belüli kirándulási célpont, a Tétényi kastély felé. 

Közvetlen  vízparti  rekreációs  élményt  nyújt  a 
jelentős  növényállománnyal  rendelkező  terület. 
A  rézsűs,  kövezett  partszakaszon,  több  helyen, 
közel  egyenlő  kiosztásban  elhelyezett  lejárók 
találhatók. 

Tulajdonviszonyok 

A  közszféra  által  dominált  tulajdoni  viszonyok 
lehetővé  teszik  a  terület egységes  kezelését, és 
megkönnyítik  az  értékes  terület  hasznosítását, 
egységes tervezését. 

Épített értékek 

Értéket  képvisel  a mára  leromlott  állagúvá  vált, 
használaton  kívüli  vasútállomás  épülete,  amely 
korábban helyi védettség alá is tartozott. 

Zöldfelületi értékek 

A  folyópart  Natura  2000  terület  és  a  Nemzeti 
Ökológiai Hálózat  tagja. A  területen  értékesnek 
tekinthető  az  ártéri  ligeterdő  őshonos 
növényzete.  A  Hajó  utcától  keletre  és  a  Duna‐

part  melletti  rekreációs  területen  viszonylag 
magas  a  zöldfelület  intenzitás  (átlagosan  50‐
70%).  

Közműellátottság 

A  közműellátottság  teljes  körű,  a  jelenlegi 
igényeket  a  kiépült  kapacitások  ki  tudják 
elégíteni,  az  energiarendszerek  tartalékokkal 
rendelkeznek. 

Közlekedés 

A Dunántúl déli, valamint a középső területei és 
a  főváros  közötti  vasúti  forgalmat  a  vizsgált 
területen  elhelyezkedő  30.  sz.  Budapest‐
Székesfehérvár  és  a  40.  sz.  Budapest‐
Pusztaszabolcs  vasútvonalak  biztosítják 
kizárólagosan. 

A  Nagytétényi  úton  jelentős  számú  autóbusz 
viszonylat  közlekedik,  biztosítva  a  szomszédos 
kerületekkel  és  kerületen  belül  is  a  helyi 
közösségi közlekedést. 

Az agglomeráció települései és a főváros közötti 
közúti  forgalom  lebonyolításában  kiemelkedő 
szerepet tölt be a 6. sz. főút fővárosi szakasza. 

A  környezetbarát  közlekedés  meghatározó 
jelentőségű eleme a Duna‐parton  lévő EuroVelo 
kerékpáros nyomvonal. 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

Az  árvízvédelmi  védmű  a  vizsgált  területen  a 
teljes  hosszában megfelel  a  hatályos MÁSZ+1,3 
m biztonsági előírásnak. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

3.1.1. A DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
SAJÁTOS HELYZETE 
Az Étv. alapján a Duna-parti építési szabályzat 
helyi építési szabályzat, amelyet a fővárosi 
önkormányzat rendeletben rögzíthet. Az Étv. 2. § 
38. pontjában megfogalmazott fogalom-
meghatározás szerint „Duna-parti építési 
szabályzat: a Duna főmedrével közvetlenül 
határos telkek és a Margitsziget területének 
építési rendjét és rendeltetését a helyi 
sajátosságoknak megfelelően megállapító és 
biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely 
telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket 
tartalmaz”. 

A Duna főmedre jogilag nem definiált fogalom, 
ezért a meghatározás bizonytalanságokat 
hordoz, azonban a beazonosíthatóság miatt a 
Duna telkével határos telkeket tekintjük a Duna-
parti építési szabályzat területi hatálya alá 
tartozóknak. Ez a terület a telkek méretétől 
függően néhol egészen keskeny sáv, máskor 
szélesebb zóna, valamint a telkek formájától 
függően hol egybefüggő sáv, hol szigetszerűen a 
területi hatály alá nem tartozó ingatlanokat zár 
közre. A telkek jogi helyzete alapján bizonyos 
szakaszokon csak beépítésre nem szánt 
közterületek, máshol beépítésre szánt területek 
is a Duna-parti építési szabályzat hatálya alá 
tartoznak. Ugyancsak nem tartozik a területi 
hatály alá a megfogalmazás alapján a Duna 
folyam területe sem.  

A fentiekben ismertetett változó geometriai és 
jogi adottságú terület nem alkot értelmes 
településszerkezeti egységet, amire koherens 
szabályzat alkotható. Ezért a csatlakozó, a 
kerületi önkormányzati kompetenciába tartozó 
területekkel együtt, a területekre vonatkozóan 
egységes szemlélettel célszerű tervezni a kerületi 
önkormányzatokkal való megállapodás alapján. 
A megállapodások alapján rögzített, egybefüggő, 
funkcionálisan és szerkezetileg összetartozó 
területegységekre egymással összehangolt 
szabályzatok készülnek, amelyek közül a Duna-
parti építési szabályzatot (DÉSZ) a fővárosi 
önkormányzat, a csatlakozó területekre készülő 
Duna menti kerületi építési szabályzatot 
(DKÉSZ) a kerületi önkormányzat fogadja el. A 
két rendelet azonban közös megalapozó és 

alátámasztó munkarészekkel, egy eljárásban 
készül, így biztosítható a szabályok közötti 
összhang, és a tervezési célkitűzések 
megvalósítása. 

A vizsgált terület a Trk.-nak megfelelően a 
tervezési területen is túl mutat. 
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3.1.2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ 
JOGSZABÁLYOK 
A településrendezés kereteit alapvetően 
meghatározó jogszabályok az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.évi 
LXXVIII. törvény (Étv.), valamint annak 
végrehajtási rendeletei, a 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet az országos településrendezési 
és építési követelményekről (OTÉK), és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.). 

3.1.2.1. 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 

A Trk. határozza meg a településrendezési 
eszközök készítésének és egyeztetésének 
menetét, illetve a tartalmi követelményeket. A 
Trk. mellékleteiben meghatározott tartalommal 
kell elkészíteni a megalapozó vizsgálatot, az 
alátámasztó javaslatot és a helyi építési 
szabályzatot is, valamint a szabályozási terv 
elemei is itt kerültek meghatározásra. 

A helyi építési szabályzat (KÉSZ) részletes 
tartalmi követelményeit a Trk. 5. melléklete 
tartalmazza, figyelemmel a 13. § (3) 
bekezdésben foglaltakra. 

3.1.2.2. OTÉK 

Mivel az OTÉK fogalom meghatározásai közül 
több is megváltozott 2012-ben a korábbiakhoz 
képest, ezért a korábban készült kerületi tervek 
helyébe lépő, most készülő szabályzatokban 
ezek átvezetéséről, illetve megfelelő 
alkalmazásáról gondoskodni szükséges. 

Beépítési sűrűség 
A TSZT-ben a szintterület sűrűség fogalmát 
felváltotta a beépítési sűrűség, a különbség a 
közterületek beszámításából adódik. 

A Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) egyik 
feladata a területfelhasználási egységek 
beépítési sűrűségének meghatározása. 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 

elhelyezhető 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 kifejezetten a 
parkolás épületen belüli támogatása céljából 
kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a 
beépítési sűrűség értékébe beépülve. A bsá és a 
bsp érték együtt képezik a bs jelű beépítési 
sűrűség értéket az OTÉK szerinti 
meghatározással. 

A helyi építési szabályzat az FRSZ 
határértékeinek kell, hogy megfeleljen úgy, hogy 
az adott területen belüli építési telkekre jutó 
(épített – tényleges sűrűség; építhető – tervezett 
sűrűség) bruttó szintterületek összessége ne 
haladja meg a településszerkezeti egységre 
számított értéket. 

Szintterület és szintterületi mutató 
A helyi építési szabályzat övezeti 
paraméterként beépítési sűrűséget nem 
határozhat meg, mivel annak számításánál a 
közterületek területét is figyelembe kellene 
venni, az övezeti előírások pedig csak az abba 
sorolt telekre vonatkoztathatók, a közterületre 
nem. A lehetséges eszköz a szintterületi 
mutató, ami Budapesten már hagyományos 
paraméter. 

Fontos változás a BVKSZ megszűnésével, hogy az 
eddigi gyakorlattal ellentétben a szintterület 
számítása az OTÉK mindenkori előírásai szerint 
kell, hogy történjen, így a korábban figyelmen 
kívül hagyandó területek a szintterület értékét 
„növelik”. Így a Budapest főváros 
településszerkezeti terve (TSZT 2015) alapján 
készülő terv esetében, egy kialakult 
épületállományú terület vizsgált szintterületi 
értékei magasabbra adódnak, mint a korábbi 
rendszer szerinti vizsgálatok esetén.  

A szintterületi mutató sem a Trk.-ban, sem az 
OTÉK-ban nem definiált, mindösszesen a BVKSZ 
alkalmazta, és ennek megfeleltetve a KVSZ-
ekben, KSZT-kben is szerepelt. A nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően a BVKSZ megszűnését 
követően is javasolt továbbéltetni a mutatót, 
mivel telekre vonatkozó objektív és számon 
kérhető mutatóról van szó a hatósági munka 
megkönnyítése, és a jogbiztonság érdekében – 
egyúttal jól kifejezi a környezet terhelését is. A 
helyi építési szabályzatban alkalmazandó új 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – III. ÜTEM BUDAFOK 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 95 
 

szintterületi mutató az FRSZ-nek megfelelően 
két részből kell, hogy álljon, vagyis szm = szmá 
(általános szintterületi mutató) + szmp 
(parkolás épületen belüli támogatása céljából 
meghatározott szintterületi mutató). 

Beépítési magasság és épület legmagasabb 
pontja 
Bevezetésre került egy új gyűjtőfogalom, a 
beépítési magasság. 

 „12a. Beépítési magasság: az épületmagasság, 
a homlokzatmagasság és a párkánymagasság 
gyűjtőfogalma.” 

Az OTÉK azon előírása, miszerint „A helyi építési 
szabályzatban egységesen kell meghatározni a 
megengedett beépítési magasságot” ennek 
értelmezése azt jelenti, hogy egy-egy építési 
szabályzat csak egy-egy magassági típust 
alkalmazhat, ez azonban heterogén 
városszerkezet és beépítési karakter esetén 
problematikus lehet. Az FRSZ az OTÉK-tól 
eltérően (ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól 
való eltérési engedély alapján) a 4.§ (2) 
bekezdésében kimondja, hogy a beépítési 
jellemzőknek legjobban megfelelő, a beépítési 
magasság gyűjtőfogalma alá tartozó 
épületmagasság, homlokzatmagasság és 
párkánymagasság vegyesen is alkalmazható. 

Jelen tervben a beépítési jellemzőknek és a 
karakternek legjobban megfelelő 
épületmagasság alkalmazása célszerű. 

„33. Épületmagasság („Ém”): az épület 
valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves 
homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e 
felületek vízszintesen mért hosszának összegével 
(L) való osztásából (F/L) eredő érték.” 

Zöldfelületi arány 
Meghatározásra került a zöldterületek legkisebb 
zöldfelületi aránya: közkert esetében 60% 
(BVKSZ-ben Z-KK-ra 50% volt), közpark esetében 
70% (BVKSZ-ben Z-KP-ra 75% volt). 

A TSZT 2015 egyes területfelhasználási 
egységekre vonatkozóan legkisebb zöldfelületi 
átlagértéket állapított meg. Egy-egy 
területfelhasználási egységen belül 
meghatározásra kerülő építési övezetek, 
övezetek OTÉK szerinti legkisebb zöldfelületi 
értéke a helyi építési szabályzatban 
differenciáltan állapítható meg. 

A DKÉSZ területén meghatározott legkisebb 
zöldfelületi átlagértékkel rendelkező 
területfelhasználási egység a Vi-2 jelű 
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület, ahol 25% a TSZT 2015-ben 
meghatározott átlagérték, az OTÉK által előírt, az 
építési telekre vonatkozó legkisebb zöldfelületi 
érték 10%. 

3.1.3. A FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 
Az Étv. meghatározta Budapesten a 
településrendezési eszközök rendszerét. A 
főváros településrendezési eszközei a fővárosi 
településszerkezeti terv, a fővárosi rendezési 
szabályzat, a kerületi építési szabályzatok, a 
Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti 
építési szabályzat. 

Budapest főváros önkormányzatának közgyűlése 
elfogadta az 50/2015.(I.28.) Főv. Kgy. 
határozatával Budapest főváros 
településszerkezeti tervét (TSZT 2015) és 
jóváhagyta a Fővárosi rendezési szabályzatról 
szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). 

TSZT 2015 
A TSZT 2015 meghatározza a település 
szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki 
infrastruktúra-hálózatok elrendezését. A TSZT 
2015 a Budapest 2030 hosszú távú 
városfejlesztési koncepcióban foglalt célok 
megvalósítását hivatott biztosítani, ennek 
megfelelően meghatározásra kerültek a 
fejlesztésre kijelölt területek, egyrészt a város 
belső tartalékterületein, másrészt a jelenlegi 
külterületen, elsősorban az Infrastruktúra 
függvényében ütemezetten igénybe vehető, 
változással érintett területként.  

A főváros egyedisége, mérete és sajátosságai 
indokolták, hogy a TSZT metodikai szempontból 
is részben egyedi tervi elemeket alkalmazzon. A 
kétszintű önkormányzati rendszer miatt 
szükséges a kerületi településrendezési eszközök 
készítésére vonatkozó rugalmassági szabályok 
alkalmazása annak érdekében, hogy a szerkezeti 
tervet csak indokolt esetben kelljen módosítani. 

FRSZ 
Az FRSZ a fővárosban a településrendezés és az 
építés összehangolt rendjének biztosítása 
érdekében az országos településrendezési és 
építési követelményeknek, valamint a főváros 
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településszerkezeti tervének megfelelően a 
területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségét, meghatározott területek beépítési 
magasságát, a fővárosi infrastruktúra 
területbiztosítását megállapító fővárosi 
önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és 
építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

A két településrendezési eszköz együtt – a 
hatályos jogszabályi keretek között – kíván 
megfelelő alapot biztosítani az egységes, élhető 
és egyben fenntartható főváros számára. 

A TSZT 2015 által megfogalmazottakat általános, 
jellemzően szerkezeti típusú és a 
területfelhasználással összefüggő témakörökben 
a TSZT 2015 leírása, az Étv. szerint 
meghatározandó paramétereket a Fővárosi 
rendezési szabályzat közvetíti a kerületi 
szabályozás felé a kerületi szintű előírások 
kidolgozásához. 

3.1.4. 150/2016. (VI. 13.) KORM. RENDELET 
A tervezési területet érintően a Kormány 
megalkotta a 150/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendeletet a budafoki jégcsarnok beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 

A kormányrendelet alapján kiemelt 
jelentőségűek azok a közigazgatási hatósági 
ügyek, amelyek a 224932/18 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a 
224932/4, 224961 és 224932/11 helyrajzi számú 
ingatlanokat is érintő, jégcsarnok és kapcsolódó 
létesítmények építésére irányuló beruházással 
függnek össze. 

 
A helyi építési szabályzat rendelkezéseit illetően 
a kormányrendelet meghatározza, hogy a 
beruházással érintett építmények, önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű 
használatához szükséges, az OTÉK 4. számú 
melléklete 8. pontja szerint elhelyezendő 
személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell 
meghatározni, hogy egy személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 
10 férőhely után. 
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3.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

3.2.1. A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ TERVI ELEMEK 
A Duna-part fejlesztése hosszabb ideje a fővárosi 
fejlesztési koncepciók és stratégiák kiemelt 
szereplője. Budapest elmúlt időszakbeli 
fejlődése, a közeljövő ismert fejlesztési 
elképzelései nagy arányban kötődnek a 
Dunához, a város felismerte a folyó értékeit. A 
javasolt szabályozás szorosan kapcsolódik ehhez 
a jövőképhez. 

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

A Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott feladatok közül a 
Duna-parti építési szabályzat Budafokra 
vonatkozó üteme előrelépést jelent a Duna-
partok elérhetőségének, közcélú 
hasznosításának megteremtése irányába. A terv 
fontos eleme a gyalogos, kerékpáros 
bejárhatóság biztosítása, valamint a rekreációs 
és sportolási lehetőségek megteremtése. 

Ugyancsak fontos kapcsolódás a DÉSZ/DKÉSZ és 
a Budapest 2030 között a Duna menti turisztikai 
és rekreációs területek fejlesztése feladat 
részeként a látogatott partszakaszok hosszának 
további növelése, a hajózás fejlesztése.  

A budafoki belváros irányába a Duna menti 
közlekedési elemek elválasztó hatását már 
eredményesen csökkentik a meglévő és 
közelmúltban fejlesztett aluljárók. 

A koncepció fontosnak tartja a Duna vízi útként 
történő jobb kihasználását, és a városi hajózás 
fejlesztését, amit a budafoki belváros 
magasságában kiépítendő kikötő helyének 
kijelölésével támogat a terv. 

Budapest 2020 Integrált településfejlesztési 
stratégia 

A Budapest 2020 stratégiában a Dunával együtt 
élő város célja területi alapon integrálja a Dunát 
érintő projekteket. Hálózati fejlesztési elemként 
külön nevesítésre került az EuroVelo kerékpáros 
útvonal, amelynek helyét biztosítja a terv.  

A kikötő- és vízi közösségi közlekedési 
fejlesztést érintő projektekhez kapcsolódik a 
szabályozási tervben a közforgalmú kikötő 

létesítésére alkalmas partszakasz kijelölése, 
valamint az egyéb kikötői műtárgyak fogadására 
alkalmas partszakaszok jelölése. 

Budafok-Tétény Településfejlesztési koncepció és 
Integrált településfejlesztési stratégia 

A kerületi fejlesztési dokumentumok jelentős 
kérdésként kezelik Budafok vízi 
megközelítésének biztosítását. A tervezett 
kikötő kompkikötőként a Csepellel való 
kapcsolatot, a hajózást érintően a Duna-menti 
hivatásforgalmat szolgálná. 

A budafoki Duna-part fejlesztésével 
kapcsolatban új funkció telepítésére az 
önkormányzati tulajdonban lévő Hajó utcai 
területen van mód. Az értékes terület 
fejlesztésére jégcsarnok építéséről született 
döntés. A közterületek megújítása mellett a 
területen kerékpáros megálló, kilátóhely 
létesülhet, új sétányok, sportpályák, sport és 
rekreációs épületek épülhetnek. A projekthez 
kapcsolódóan a területet határoló Hosszúréti-
patak árvízvédelmének és revitalizációjának 
egyidejű rendezése is szükségessé válik. 

Budafoki Jégcsarnok 

Budapest XXII. kerület Budafok–Tétény 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2004/2015. (IX. 10.) határozatával sportcélú 
ingatlanfejlesztést jelölt ki az önkormányzati 
tulajdonban lévő beépítetlen területen. 
Fejlesztési célként rögzítették, hogy helyet kell 
adni a jeges sportok és azok gyakorlói számára, 
különösképpen a jégkorong számára, amely 
jelenleg a kerületben korlátozottan 
gyakorolható. Kapacitásában a tervezett 
létesítmény 500 férőhelyes nézőtér kialakítással, 
60 x 30 méter jégfelülettel, 8 db öltözővel és 
különböző egyéb funkciókkal rendelkezne. 

A szabályozási terv biztosítja a tervezett 
létesítmény számára szükséges építési helyet, és 
a javasolt szabályzat előírásai lehetővé teszik a 
területen a jégcsarnok megvalósítását, valamint 
az épület környezetének azzal összhangban lévő 
közösségi funkciók számára való hasznosítását, a 
kedvező Duna felőli látvány kialakításával együtt. 
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3.2.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK TERVI ELEMEINEK 
ALKALMAZÁSA 
TSZT 2015 és FRSZ 

Az építési övezetek és övezetek rendszere a TSZT 
2015 területfelhasználási rendszerével 
összhangban került kialakításra. A TSZT 2015-ben 
meghatározott közlekedési infrastruktúra 
helybiztosításáról gondoskodik a terv. A TSZT 
2015-tel és az FRSZ-szel való összhang igazolását 
részletesen a 3.7. fejezet mutatja be.  

KVSZ 

A korábbiakban részletesen kifejtetett okokból a 
tervezési területre vonatkozó hatályos 
szabályozás (Budafok – Tétény Budapest Főváros 
XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2010. (VI. 30.) ÖR. rendelete a 
Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület 
Városrendezési és Építési Szabályzatról) 
tervezési területet érintően releváns elemei 
metodikailag és tartalmilag sem alkalmazhatóak 
változtatás nélkül, azonban néhány általános 
előírás, valamint a beépítésre szánt és a 
beépítésre nem szánt területekre vonatkozó 
részletes előírások egy része lényegét tekintve a 
továbbiakban is alkalmazható. 

A szintterületi mutató fogalma megváltozott, új 
elemként – az FRSZ-szel összhangban – 
bevezetésre került a kizárólag parkolásra 
fordítható szintterületi mutató. 

Az épített környezet alakítására vonatkozó 
előírások közül a kerítések építésére vonatkozó 
szabályok teljes mértékben a hatályos szabályok 
átültetései. A tájékoztató és hirdetőeszközök 
szabályozása a településkép védelméről szóló 
törvény hatályba lépése miatt később a 
településképi követelményekről szóló 
rendeletben lehetséges. 

A terhelő hatások csökkentése körében 
átemelésre került a zajárnyékoló létesítmények 
elhelyezése. 

A telekalakítással kapcsolatos előírások közül a 
sajátos építményfajtákra vonatkozó 
kivételszabály került megtartásra. 

A közművek előírásai közül a területen 
relevánsak egyszerűsítve és egyértelműsítve 
kerültek átemelésre. 

Az építés általános szabályaival kapcsolatban a 
sátor, ponyvaszerkezetek és konténerek, 
valamint a sajátos építményfajták 
elhelyezésének szabályai alapvetően új 
előírások. 

A beépítésre szánt területek két építési övezete 
közül a már beépített területen a korábbi 
szabályozás elemei megtartásra kerültek, 
azonban az elhelyezhető rendeltetések köre 
szűkült. A még beépítetlen területen a 
megengedett rendeltetések köre és a 
szabályozási paraméterek pontosításra 
kerültek. A korábbiakhoz képest a kialakítható 
legkisebb telekterület (4000 m2-ről 10000 m2-
re) és a legnagyobb épületmagasság értéke (7,5 
m-ről 12,0 m-re) megnövelésre került, a 
zöldfelület legkisebb mértéke (55%-ról 35%-ra) 
csökkent. 

A beépítésre nem szánt területek közül a 
közlekedési területek előírásai pontosításra 
kerültek. Újonnan került kijelölésre a Kt-Sv jelű 
városias sétány övezete. 

A hatályos szabályozás tervi elemei közül a 
vasútvonal közelmúltbeli fejlesztésével 
kapcsolatban rögzített szabályozási vonalak 
továbbra is kötelező elemként kerülnek 
feltüntetésre. 

3.2.3. A HELYZETELEMZÉS, HELYZET-
ÉRTÉKELÉS TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ 
EREDMÉNYEI 
Településszerkezeti elhelyezkedés 

A településszerkezeti elhelyezkedés 
elemzésének következtetése a part menti 
területek városmagtól való elválása. A budafoki 
területen a meglévő közúti aluljáró és gyalogos-
kerékpáros aluljáró biztosítja a budafoki 
belvárosi kapcsolatot, így ezek a műszaki 
létesítmények a tervben feltüntetésre kerülnek. 

Ugyancsak meghatározó tényező a Duna-menti 
kerékpáros útvonal jelenléte, amelynek meglévő 
vonala feltüntetésre kerül a szabályozási terven, 
és tervezett elemként kerékpáros híd kerül 
kijelölésre a Hosszúréti-patak torkolatánál. 

Területhasználat, funkciók 

A területhasználat vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a tervezési terület nagy 
része közúti és vasúti közlekedési terület 
jelenleg is, és a tervben – a TSZT 2015-tel 
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összhangban – ennek megfelelő övezetek 
kerülnek kijelölésre.  Az üzemanyagtöltő állomás 
a beépítettsége folytán nem közúti területként, 
hanem gazdasági területként funkcionál, ezért a 
telke számára önálló közúti övezeti besorolás 
létrehozása indokolt.  

A beépítésre szánt területek egyrészt a már 
beépült, de alulhasznosított kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági épületek területét, 
másrészt a még beépítetlen, önkormányzati 
tulajdonú vízparti területeket foglalják magukba. 
Mindkét esetben intézményi építési övezet 
kerül kijelölésre.  

Utóbbi esetében (Vi-2/1 jelű építési övezet) a 
tervezett jégcsarnok számára biztosítja a 
szabályzat a helyet azzal, hogy a kialakítható 
rendeltetéseket kizárólag a sport, sportnevelés 
és az azzal kapcsolatos igazgatási, és az azt 
kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátás 
körében szabja meg.  

Előbbi esetében (Vi-2/2 jelű építési övezet) az 
értékes terület funkcióváltását támogatja a 
szabályzat, és az építési övezetben megengedett 
rendeltetések köre szélesebb. A szabályzat 
lehetővé teszi az iroda, a kereskedelmi, a 
szolgáltató, a kulturális, a közösségi 
szórakoztató, a hitéleti, a sport, az 
üzemanyagtöltő, a nem zavaró hatású egyéb 
gazdasági rendeltetést, valamint a megengedett 
rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló, 
telkenként legfeljebb 2 darab lakást. 

Közterülethasználat, vízkapcsolat 

A Duna-part kedvező állapotához az északi 
részen meglévő értékes növényállomány 
hozzátartozik, ezért ezt a terv védelmébe veszi. 
A parthasználat biztosítása érdekében kijelölésre 
kerül a tervezett jégcsarnok előterében – a 
kerületi önkormányzati tulajdonú, de a fővárosi 
önkormányzat vagyonkezelésébe adott területen 
– a városias sétány területe (Kt-Sv jelű övezet), 
amelynek kialakítását és használatát illető 
előírások kerülnek rögzítésre. Ugyancsak 
kijelölésre kerül az FRSZ-ben meghatározott 
Duna-parti városias jellegű sétány nyomvonala, 
valamint a kerékpárút nyomvonala végig a part 
mentén. 

Meghatározásra kerül a tervben a kikötő 
számára biztosítható szárazföldi parthasználati 

kapcsolat lehetséges és tiltott helye, valamint a 
közszolgáltatási személyhajó-kikötő számára 
fenntartott parthasználat helye, összhangban a 
vizsgálat során azonosított kedvező helyzettel, a 
budafoki városközponttal kapcsolatot biztosító 
gyalogos-kerékpáros aluljáró közelében. 

Beépítési jellemzők 

A beépítésre szánt területeken a kijelölt építési 
övezetek előírásai a már beépült terület 
esetében a hatályos szabályzatban szereplő 
paraméterek továbbélését, a tervezett 
jégcsarnok esetében a fejlesztés megvalósulását 
és a Duna-parti tájkép védelmét szolgálják. 

A beépített területen az előírásban szereplő 
35%-os legnagyobb beépítési mérték, 35%-os 
legkisebb zöldfelületi mutató és 4,0-7,5 m 
közötti épületmagasság a jelenlegi beépítés 
karakteréhez igazodik, a meghatározott 
szintterületi mutató ezekhez képest lazább 
korlátozást jelent. 

A még beépítetlen, jégcsarnok építése számára 
kijelölt területen a beépítési paraméterek a 
szomszédos területen előírtakhoz hasonlóak, 
azonban a legnagyobb épületmagasság a 
csarnoképület jellegéhez igazodóan 12,0 
méterben kerül meghatározásra. 

3.2.4. A SZABÁLYOZÁS ELEMEI 
A tervezési terület két részre tagolódik, 
amelyekre két különálló helyi építési szabályzat 
(DÉSZ és DKÉSZ), és azok mellékleteként külön 
szabályozási tervek kerülnek elfogadásra az 
elkülönülő fővárosi és kerületi kompetencia 
alapján. Azonban a tervezési terület egésze csak 
egyben értelmezhető, ezért mindkét 
szabályozási terven feltüntetésre kerül a másik 
terv területi hatálya alá eső terület is 
tájékoztatásként. 

A szabályozás alapelemei 

A beépítésre szánt területfelhasználási egység 
Vi-2/1 és Vi-2/2 jelű építési övezetekre, valamint 
Kt-Kk és Kt-Sv jelű közterületekre kerül 
felosztásra, a KÖu jelű területfelhasználási 
egység KÖu-2 jelű övezetbe és KÖu-2/Ü jelű 
övezetbe, a KÖk jelű területfelhasználási egység 
KÖk jelű övezetbe, a Vf jelű területfelhasználási 
egység Vf jelű övezetbe kerül besorolásra.  

A Vi-2/1 jelű építési övezet területén kizárólag 
sport, sportnevelés és azzal kapcsolatos 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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igazgatási, és azt kiszolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátás rendeltetés 
létesíthetőségéről rendelkezik a szabályzat azzal 
a kikötéssel, hogy kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátás rendeltetés csak a sport 
rendeltetésű épület alapterületének legfeljebb 
25%-án alakítható ki. 

A Vi-2/2 jelű építési övezet területén 
elhelyezhető rendeltetések: iroda, kereskedelmi, 
szolgáltató, kulturális, közösségi szórakoztató, 
hitéleti, sport, üzemanyagtöltő, nem zavaró 
hatású egyéb gazdasági, megengedett 
rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló, 
telkenként legfeljebb 2 darab lakás. 

A KÖu-2 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, és az övezet területén kijelölt 
építési helyen csak kilátó létesíthető. A KÖu-2/Ü 
jelű övezet I. rendű főútvonalak forgalmát 
biztosító üzemanyagtöltő állomás, autómosó 
elhelyezésére szolgál. 

A KÖk jelű övezet és a Kt-Kk jelű övezet 
területén a szabályzat a közlekedéssel 
kapcsolatos és közmű építmények, valamint a 
zöldfelületi elemek elhelyezését biztosítja. 

A Kt-Sv jelű városias sétány övezetben tiltásra 
kerül a gépjárműforgalom, és előírásra kerül, 
hogy épület nem létesíthető. 

Az övezeti és építési övezeti besorolásnak 
megfelelően kerülnek ábrázolásra az 
övezethatárok. Egy helyen a KÖu-2 övezet a 
Duna telke rovására kerül növelésre a valós 
fizikai állapotnak megfelelően. A szabályzatban 
előírásra kerül, hogy telekalakítás esetén az 
övezethatárok mentén telekhatár alakítandó ki, 
és egy telek nem tartozhat egynél több 
övezetbe. 

A vasútvonal közelmúltbeli fejlesztésével 
kapcsolatban rögzített szabályozási vonalak 
továbbra is kötelező elemként kerülnek 
feltüntetésre. 

A szabályozás másodlagos elemei 

Építési hely kerül kijelölésre a Vi-2/1 építési 
övezetben a Duna-parti beépítetlen zöld sáv 
védelme érdekében, valamint a KÖu övezetben a 
tervezett kilátó helyének kijelölése érdekében. A 
KÖk jelű övezetben a hatályos tervben is 

szereplő építési hely megtartásra kerül a 
vasútállomás értékes épülete számára. 

A közterületen vendéglátóteraszok, pavilonok 
elhelyezését tiltja a szabályzat. 

A kerítések kialakítására vonatkozó előírások a 
hatályos szabályzattal összhangban kerülnek 
megállapításra, valamint előírások kerülnek 
rögzítésre a sátor, ponyvaszerkezetek és 
konténerek elhelyezésével kapcsolatban. 

Egyéb szabályozási elemek 

A tervezési terület északi részén a Dunát kísérő 
erdősült terület megtartandó értékes 
faállomány kijelölésével kerül védelem alá. A 
szabályzatban előírásra kerül, hogy az értékes 
faállomány csak növényegészségügyi, élet- és 
vagyonvédelmi okokból, illetve kikötői 
infrastruktúra helyigénye miatt a jelölt 
partszakaszon vágható ki. 

A hatályos kerületi tervben szereplő 
zajárnyékoló létesítmény városképileg érzékeny 
területen kijelölés jelen tervben is megmarad. A 
zajárnyékoló létesítmény kötelező városképi 
megjelenéséről a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépését 
követően a szabályzat már nem rendelkezhet, a 
kialakítás módjára vonatkozó előírások rögzítése 
a településképi követelményekről szóló kerületi 
önkormányzati rendeletben szükséges. 

A TSZT 2015-tel és az FRSZ-szel összhangban 
végig kijelölésre kerül a Duna-parti városias 
jellegű sétány nyomvonala, valamint a 
kerékpárút nyomvonala. Ezzel kapcsolatban a 
szabályzat rögzíti, hogy a jelölt Duna-parti 
városias jellegű sétánynál a gyalogos és 
kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell 
választani. A kerékpáros forgalom számára 
legalább 3,5 méter, a gyalogos forgalom számára 
legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell 
biztosítani, illetve a sétány mentén fasort kell 
telepíteni és fenntartani. 

Tervezett gyalogos, kerékpáros hidat ábrázol a 
terv a Hosszúréti-patak torkolata fölött a part 
folytonos végigjárhatósága érdekében. 

A TSZT 2015-tel és az FRSZ-szel összhangban 
Közszolgáltatási személyhajó-kikötő számára 
fenntartott parthasználat kerül kijelölésre a 
Budafoki központ irányába átvezető aluljáró 
vonalában, valamint kikötő számára szárazföldi 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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parthasználati kapcsolat nem biztosítható 
jelöléssel szerepel a tervlapon az 57/2011. (XI. 
22.) NFM rendelet 1. sz. melléklete alapján 
hajózásbiztonsági szempontból tiltott területek 
parthasználati szabályozási megfelelője. A 
szabályzat rögzíti, hogy az utóbbi jelöléssel nem 
érintett partszakaszokon közszolgáltatási 
személyhajó, vízitaxi, közforgalmú személyhajó, 
rendezvényhajó, csónakkikötő, álló-
rendezvényhajó hajóosztályok számára 
megengedett a parthasználat biztosítása, ehhez 
szükséges kikötői létesítmény elhelyezése. 

A közművekkel kapcsolatban a szabályzat rögzíti 
a teljes közművesítettség kötelezettségét azzal, 
hogy a területen egyedi szennyvízkezelő 
berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem 
létesíthető. A szenny- és csapadékvizek 
elvezetésére elválasztott rendszerű 
csatornahálózatot kell kiépíteni. A szennyvíz 
szikkasztása nem megengedett. Önálló 
antennatartó szerkezet nem létesíthető. 

A személygépjárművek tárolására és a 
kerékpárok tárolására vonatkozóan a szabályzat 
mellékleteiben kerül rögzítésre az építmények, 
rendeltetési egységek használatához szükséges 
várakozóhelyek, elhelyezési lehetőségek 
szükséges mennyisége. 

Magánutak kialakítása a területen nem 
indokolt, ezért tiltásra kerülnek. 

 

Védelem, korlátozás 

A terület egésze rendelettel, határozattal védett 
régészeti lelőhely. 

Feltüntetésre kerül az országos ökológiai 
hálózat határa, amely a Dunát és a parti sávot 
érinti a Kt-Sv övezet területén. Ezen belül 
kizárólag honos fafajok telepíthetőek. 

Ábrázolásra kerül a vasúti védőtávolság. 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatban 
feltüntetésre kerül az adatszolgáltatók 
adatszolgáltatása alapján a fővédvonal és a 
nagyvízi meder területe. 

Ugyancsak adatszolgáltatás alapján kerül 
feltüntetésre a karsztos terület lehatárolása, 
valamint az országos vízminőség-védelmi övezet 
– szennyvizek szempontjából érzékeny 
vízgyűjtőterület. 

Közművekkel kapcsolatos korlátozást jelent a 
nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó 
vezeték biztonsági övezete, valamint a területen 
található szennyvízátemelők. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.3. ZÖLDFELÜLET-, TÁJRENDEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT  

3.3.1.ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 
Természeti szempontból kiemelten értékes a 
folyó menti keskeny sávban kialakult ártéri 
ligeterdő. A szabályozási terven lehatárolásra 
kerültek azok a facsoportok, amelyek 
megőrzésre mindenképpen érdemesek. Ezeket 
csak növényegészségügyi, élet- és 
vagyonvédelmi okokból, vagy a jelölt kikötői 
infrastruktúra helyigénye miatt lehet kivágni. 
Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet a 
jelölt területen, amennyiben a részletes 
dendrológiai vizsgálatok alapján a faegyed nem 
tekinthető értékesnek. A dendrológiai 
vizsgálatnak egyértelműen tartalmaznia kell az 
egyed egészségi állapotára vonatkozó 
információkat, amelyet javasolt műszeres 
felvételezéssel megállapítani. Fatelepítés esetén 
az országos ökológiai hálózat területén belül 
kizárólag honos fafajok ültethetők. 
A Hajó utca mentén jelenleg a közművek miatt 
fasor telepítése nem lehetséges, hosszú távon 
azonban javasolt a közműveket áthelyezni és az 
utcát fásítani.  
A fejlesztés során, a Duna-parton a TSZT-nek 
megfelelően városias gyalogos sétány építése 
javasolt. Budafok-Belváros vasúti megállóhelytől 
északra problémamentesen kiépíthető, attól 
délre azonban jelentős műszaki beavatkozás 
szükséges hozzá. A lehetséges műszaki 
megoldásokat négy változatban a Közlekedési 
javaslatok fejezet végén lévő 
mintakeresztszelvények mutatják be.  A sétány 
mentén fasort kell telepíteni és fenntartani. Az 
út megépülésével az egész budafoki Duna-
szakasz gyalog és kerékpárral is megközelíthető, 
végigjárható lesz. A terület rekreációs értéke a 
sétányhoz kapcsolódó pihenőterek 
megépülésével még inkább emelkedik. 
A tervezési területen jégcsarnok építése 
tervezett. A fejlesztés általános irányelvei között 
szerepel a meglévő értékek megtartása és 
jelentős zöldfelület biztosítása. Az épület körül 
park, valamint mesterséges dombok, 
terepelemek kialakítása tervezett. Az épület 
előtt egy műfüves sportpálya, egy CrossFit park 
és egy kisebb játszótér is helyet kap. A 
fejlesztésben nagy szerepe lesz a 
fenntarthatóság elvének, ezzel összhangban a 

lehulló csapadékot földalatti tartályban 
gyűjtenék és a kert öntözésére, esetleg 
szürkevízként a WC tartályok öblítésére 
használnák. Az épület mellett felszíni parkoló 
létesül, melynek kialakításánál az OTÉK 
rendelkezéseit figyelembe kell venni. A 10 
gépjárműnél nagyobb befogadóképességű 
felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A 
parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást 
minden megkezdett 6 db várakozóhely után 1 
db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, 
túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa 
telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 
szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 
alatti területei a telek zöldfelületébe nem 
számíthatók be.  
A Duna-parti sétány és a jégcsarnok 
megépítésével várhatóan a terület 
látogatottsága jelentősen emelkedni fog. A 
korábban elhagyatott terület nyüzsgő, élettel teli 
részévé válik a kerületnek és a fővárosi Duna-
szakasznak.  
3.3.2.TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI 
JAVASLATOK 
A Hajó utca melletti zöldsziget, valamint az ártéri 
ligeterdőnek és a Duna-parti kapcsolatnak 
köszönhetően a terület vonzó tájképi értékekkel 
rendelkezik, egy része az OTrT-ben kijelölt 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete által érintett. 
Javasoljuk a jégcsarnok magasságának 
korlátozását (maximum 12 méter), így az épület 
a Duna-part felől tájbaillesztett módon jelenik 
meg a tájképben. 
Alapvető cél a partszakaszhoz igazodó Duna-
parti sétány kialakítása, melyhez a jövőben egy a 
patak torkolatát keresztező gyalogos híd építése 
is tartozik.  
A tájbaillesztés mellett különösen fontos az 
újonnan telepítésre kerülő épített elemek, 
burkolatok, köztéri berendezések egységes 
karakterű megjelenése is. Amennyiben az épület 
lapostetővel épül meg, javasolt extenzív zöldtető 
létesítése.  
A jégcsarnok körül mesterséges dombokat és 
terepi elemek kialakítása tervezett, amelyek a 
markáns épülettömb vizuális csökkentését, tájba 
illesztését eredményezik. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.3.3. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG 
ALAKULÁSA 
A terület zöldfelületi ellátottsága a jégcsarnok és 
a körülötte lévő park megépülésével jelentősen 
javul, rekreációs értéke emelkedik. A létrejövő 
közhasználatú zöldfelületen lehetőség nyílik a 
sportolásra, mivel műfüves és burkolt 
sportpálya, CrossFit pálya, futókör és játszótér is 
helyet kap a területen.  

1. ábra: A jégcsarnok látványterve 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.4.1.  HÁLÓZATI KAPCSOLATOK JAVASLATA 
(KÖZÚTI, VASÚTI, KERÉKPÁROS, HAJÓZÁS)  
A tervezési területet több, térségi jelentőségű 
hálózati kapcsolatot biztosító közlekedési elem is 
érinti, új infrastruktúra elem kialakítását a 
hatályos településszerkezeti terv nem 
tartalmazza.  

A közúti közlekedés terén a 6. sz. főút bevezető 
szakasza változatlan keresztmetszettel távlatban 
is biztosítja a déli agglomeráció települései és 
Dél-Buda kerületei között a kapcsolatot.  
A vasúti közlekedés a 30. sz. Budapest-
Székesfehérvár és a 40. sz. Budapest-
Pusztaszabolcs vonalai esetében a városi-
elővárosi vonatközlekedés súlya tovább fog 
növekedni a jövőben, ezért volt szükség a 
negyedik vágány megépítésére is az elmúlt 
években. 
A Duna-part meglévő kerékpáros 
infrastruktúrájának fejlesztésével jön létre az 
EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút, a tervezési 
területre eső szakasz paraméterei megfelelőek.  

3.4.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 
A tervezési terület közúthálózata már kialakult, a 
Duna-parton tervezett sportlétesítmény a 
módosítását nem teszi szükségessé. 
Az 500 férőhelyes jégcsarnok csak a versenyek, 
rendezvények idején vonz érdemi – 100 E/óra – 
forgalmat, amely jellemzően a kisebb közúti 
terheléssel rendelkező hétvégi időszakokra, vagy 
a munkanapok esti időszakaira esik várhatóan.  
A terület közúti megközelítését a 6. sz. főút két 
csomópontja is lehetővé teszi (a XI. kerület 
Savoya park déli bejárata, és a tervezési terület 
Hajó utcai csomópontja), így a lökésszerűen 
megjelenő forgalom sem okoz problémát. 
A tervezési terület közúthálózatának forgalmi 
rendjét a Környezeti javaslat helyszínrajz, 
hálózati kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közúthálózat ábra szemlélteti.  

3.4.3. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 
A tervezési terület Duna és 6. sz. főút közé 
ékelődött két, beépítésre szánt tömbjének 
területét továbbra sem érinti majd közvetlenül a 
városi közösségi közlekedés hálózata, mivel a 

meglévő raktározási és a tervezett sportfunkció 
csak kis volumenű utazási igényt generál. 
Az utazási igényeket a közeli Városház térhez 
kapcsolódó villamos- és autóbusz-vonalak 
biztosítják, valamint a vasúti közlekedés 
Budafok-Belváros megállóhelyen keresztül. 

A tervezési terület tömegközlekedési 
kapcsolatrendszerét a Javasolt közösségi 
közlekedési hálózat ábra szemlélteti. 

3.4.4. 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 megfelelően a XXII/172 – 
XXII/184 és a XXII/198 – XXII/199 raszterek 
nagyobb részén javasolt a kikötők számára a 
parthasználati kapcsolatot nem megengedni.  

A 3/2013 (III. 8.) rendelet – többek között – 
meghatározza az egyes partszakaszokon 
létesíthető kikötők fajtáit (kikötői osztályokat, a 
fizetendő díjakat). A rendeletben felsorolt 
közszolgáltatási személyhajó (a városi 
tömegközlekedés hajói), vízitaxi, közforgalmú 
személyhajó, csónak kikötő, álló rendezvényhajó 
kikötő létesítése összhangban van a parti 
területekkel. A tároló és karbantartó kikötő 
helyett kívánatosabb lenne rendezvényhajó 
kikötő létesítését megengedni – a Budafoki 
borturizmus fejlesztésével összhangban – amely 
a 3/2013 (III.8.) Főv. Kgy. rendelet módosítását 
igényli. 

A főváros közszolgáltatási személyhajó 
közlekedése jelenleg nem érinti a tervezési 
területet, azonban Budafok Csepel (Színesfém 
utca) átkelési lehetőséget eredményező 
meghosszabbítása javasolt. A megállót Budafok-
Belváros vasúti megálló magasságában javasolt 
kialakítani a kedvező átszállási lehetőségek 
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miatt. A partvonal XXII/193 – XXII/194 rasztereit 
ezért közszolgáltatási személyhajó kikötők 
parthasználata számára javasolt fenntartani.  

3.4.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 
Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Fővárosi 
átvezetésének tanulmányterve és 
megvalósíthatósági tanulmánya (Közop 5.5.0-09-
112012-0004) szerint a Duna-parton lévő 
kerékpáros infrastruktúra – 3,5 m pálya 
szélesség – megfelel az EuroVelo 6 
kritériumainak. A Budafok-Belváros vasúti 
megállóhelytől délre lévő szakaszát árvíz esetén 
a Nagytétényi úti kerékpárút helyettesíti, amely 
a Pécsi utcai összekötő szakasz kiépítése után a 
Duna utca vonalán kapcsolódhat – külön 
szintben keresztezve a 6. sz. főútvonal fővárosi 
bevezető szakaszát és a vasútvonalakat – a part 
menti vonalhoz.  
A kerékpárosok számára a Hosszúréti patak 
vonalát a Duna-parton keresztező új híd építése 
javasolt, ezáltal elkülönülve a meglévő Hajó utcai 
híd közúti forgalmától. 

3.4.6. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 
A tervezési terület leszakad a kerület többi 
részétől, a városi közösségi közlekedés hálózatai 
sem érintik közvetlenül a területet. A terület 
azonban közúton jól megközelíthető. A fentiek 
figyelembe vételével a kerület lakossága számára 
épülő sportlétesítmény látogatói várhatóan 
jelentős részben a személygépkocsi közlekedést 
részesítik majd előnyben. 

A tervezett jégcsarnok építését a Kormány 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánította a 150/2016. (VI. 
13.) Korm. rendelet alapján, amely szerint az 
épülethez egy személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani minden megkezdett 10 férőhely után. 
A 2004/2015 (IX.10.) kerületi határozatban 
szereplő 500 férőhelyes nézőtér esetén így 
csupán 50 várakozóhely létesítése szükséges. 
A tervezési terület városszerkezeten belüli 
elhelyezkedését figyelembe véve — 50-50%-os 
modal-split arányt és 3 fő/szgk. foglaltságot 
feltételezve — a 150/2016 (VI.13.) Korm. 
rendelethez képest 60-80 várakozóhely 
létesítése ajánlott. 
Célszerű a telken belüli kötelezően előírt 50 db 
parkoló férőhely mellé a Hajó utcában — 

közterületen — további párhuzamos felállású 
parkolóállások kialakítása, amelyeket a közvetlen 
szomszédságban lévő EuroVelo 6 kerékpárút 
használói is igénybe vehetnek. (Az 
üzemanyagtöltő állomás mellett kerékpáros 
pihenő is segíti a kerékpározást.) 

3.4.7. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  
A tervezési területet a kerület többi részétől 
elválasztó vasútvonalak keresztezését három 
helyen – Duna utca, Budafok-Belváros vasúti 
megállóhely, Tóth József utca – gyalogos aluljáró 
biztosítja. 

A tervezett sport funkciójú beépítés részeként 
javasolt a Hajó utcában a hiányzó járda 
megépítése és Budafok-Belváros vasúti 
megállóhely gyalogos aluljáró rámpájához 
csatlakoztatása. 

A Duna-parton a TSZT-ben kijelölt városias 
gyalogos sétány jelenleg teljesen hiányzik. 
Budafok-Belváros vasúti megállóhelytől északra 
probléma mentesen kiépíthető, attól délre 
azonban jelentős műszaki beavatkozás szükséges 
hozzá. A lehetséges műszaki megoldásokat négy 
változatban, a fejezet végén lévő 
mintakeresztszelvény mutatja be. 

1. változat: az árvízvédelmi szempontból 
kedvezően széles mederben kerül kialakításra a 
néhány méteres sétány. A kialakítás előnye, hogy 
mind helyszínrajzi, mind magassági értelemben 
távol helyezkedik el zajos főútvonaltól a sétány. 
Hátránya, hogy az árvíz gyakran elönti.  

2. változat: az ősztől tavaszig időszakban 
elbontásra kerülő mobil sétány. Előnye a mai 
part-kialakítás megtarthatósága. Hátránya a 
jelentős üzemeltetési igény.  

3. változat: támfal építésével a rézsű helyén 
sétány kerül kialakításra a főútvonal 
magasságában. Előnye, hogy árvízmentes 
magasságba kerül a kerékpárút és a sétány is. 
Hátrány a jelentős műtárgy és zajgátlófal építési 
költség és a mélyre kerülő csatorna.  

4. változat: támfal építésével a rézsű helyén 
sétány kerül kialakításra a kerékpárút 
magasságában. Hátrány a jelentős műtárgy 
építési költség. 
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A Duna-partot alkotó, meghatározó jelentőségű közutak javasolt mintakeresztszelvényei, közúthálózata 
és a közösségi közlekedés hálózata: 
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3.5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

3.5.1. IVÓVÍZELLÁTÁS 
A területen lévő nagy átmérőjű vezetékek 
épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az 
MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, az 
építkezések során be kell tartani. A távolságok a 
vezeték átmérőjének függvényében változnak: 

Vezeték belső 
átmérője (mm) 

Távolság védőszerkezet, illetve 
fokozott védelem 

nélkül alkalmazásával 
< 300 3,00 

nincs megkötés 301-700 5,00 
701-1200 7,00 

1201 - 8,00 
 

3.5.2. CSATORNÁZÁS 
A terület elválasztott rendszerben 
csatornázandó. 

Javasolt a 224932/17 és 224932/13 hrsz.-ú 
ingatlanokon áthaladó ø 50 cm PVC csapadékvíz 
csatorna kiváltása közterületre. 

3.5.3. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 
A területen üzemelő közép- és kisfeszültségű 
hálózatok a jelenlegi és távlati igényeket 
lényeges fejlesztés nélkül ki tudják szolgálni. 
Energiaigényes tevékenység esetén a 
középfeszültségű hálózat fejlesztése válhat 
szükségessé. 

A kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási 
hálózat jellemzően földkábeles kialakítású, de 
légvezetékes hálózatok is megtalálhatóak a 
területen. 

A hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) 
tájékoztatása szerint középfeszültségű 
hálózatfejlesztés jelen pillanatban nem tervezett, 
ugyanakkor a közép- és kisfeszültségű hálózaton 
a jövőben fellépő energiaigények ellátásához 
szükséges hálózatfejlesztés – a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 
előírásainak megfelelően – útépítést követően is 
meg kell valósuljon. 

Továbbtervezés során a munkálatokról szóló 
tervet – legalább két példányban – el kell juttatni 
a területileg illetékes hálózati régió irodájába 
jóváhagyásra. A védőcsövek elhelyezését, 
szakfelügyelet kérését és kábelkiváltásokat (0,4 

kV, 10kV, 120 kV) szintén a hálózati 
engedélyessel egyeztetni szükséges. 

3.5.4. 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 
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 300 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; 
• szállítóvezeték esetében járművek állandó 

vagy ideiglenes tárolása. 
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 
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• 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 tervezési terület északi és déli részén növelt 
kisnyomású gázhálózat üzemel. A rendszer több 
helyen polietilén anyagból készült, felújítása a 
közeljövőben nem várható. 

3.5.5. 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 az épületek tetőszerkezetén 
elhelyezhetik. 
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3.6. KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

3.6.1. TALAJ ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 
VÉDELME  

A fejlesztések következtében talajszennyezéssel 
járó tevékenység nem folytatható a területen. A 
talaj és a talajvizek védelme érdekében az 
újonnan létesülő parkolók nem épülhetnek 
vízáteresztő burkolattal, felszínükről a 
csapadékvizek olajfogó műtárgyon keresztül 
vezetendők a csatornába. A talaj védelme 
érdekében a területen a talaj pusztulását 
előidéző tevékenység nem végezhető.  

A vizsgált terület nyugati, beépített részein 
találhatóak karsztos területek. A felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet alapján a karsztos területek a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területnek minősülnek, amelyekre vonatkozó 
előírásokat a kormányrendelet tartalmazza. A 
területen fokozottan figyelemmel kell lenni a 
vízháztartás megváltoztatására, a 
szennyvízkezelés tervezésére a karsztvízbázis 
védelme érdekében. Karsztos területen bármely 
eredetű, szennyezett víz elszikkasztása nem 
megengedhető, a telkek beépítése, csak 
közművesítés esetén, a szennyvizek biztonságos 
elvezetése mellett támogatható. 

3.6.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A vizsgált terület közelében húzódó 6-os sz. főút 
forgalma nagymértékben szennyezi a levegőt. A 
kialakult állapotot jelentősen nem lehet 
megváltoztatni, azonban a tervezett funkció 
távolabb esik az úttól, így nincs kitéve közvetlen 
szennyezésnek. A Duna kedvező átszellőző, 
valamint az ártéri növényzet levegőtisztító 
képessége érvényesül a területen. A területen 
nem található számottevő légszennyező 
pontforrás.  

3.6.3. ZAJ ELLENI VÉDELEM 

A vizsgált terület egyik legmeghatározóbb 
környezeti konfliktusa a 6-os főút és a vasút 
forgalmának zajterhelése. 

A 2007-es stratégiai zajtérkép alapján a 6-os út 
egyértelműen küszöbérték feletti sávba eső 
zajterheléssel érintett, az egész napi terhelés 
(Lden) 70-80 dB közötti. A vasút ennél súlyosabb 

80 db feletti terhelést jelent. Az értékeket 
valamelyest módosítja, hogy a térségben az 
elmúlt években zajvédő fal létesült a vasúti pálya 
mentén, így jelentősen javultak a terület 
zajviszonyai. 

A tervezett funkció távol helyezkedik el a 
zajforrásoktól, valamint a szomszédos épületek 
is csökkentik a terhelést.  

A jégcsarnok megépülésével a terület forgalma 
megnő, azonban zajterhelése nem okoz jelentős 
problémát, hiszen távol helyezkedik el a 
zajérzékeny lakóterületektől.  

3.6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A vizsgált területen keletkezett hulladékok 
gyűjtése és kezelése megoldott. A jelenlegi, 
illegális hulladékkal borított területek a 
fejlesztést következően felszámolásra kerülnek. 
A tervezett funkcióhoz kapcsolódó keletkezett 
hulladék megfelelő gyűjtéssel és szállítással 
kezelhető.  
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3.7. A HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL ÉS FŐVÁROSI RENDEZÉSI 
SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

3.7.1. TSZT 2015 
A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a tervezési 
területet KÖk jelű kötöttpályás közlekedési 
terület, KÖu jelű közúti közlekedési terület, Vf 
jelű folyóvizek medre és partja, valamint Vi-2 
jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
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 és építési övezetekre 
tagolódnak: 

A KÖk területfelhasználási egység: 
 KÖk jelű Kötöttpályás közlekedési 
létesítmények területe övezetbe. 

A KÖu területfelhasználási egység 
 KÖu-2 jelű I. rendű főutak területe övezetbe, 
 KÖu-2/Ü jelű I. rendű főutak üzemi 
létesítményeinek területe övezetbe. 

A Vf területfelhasználási egység 
 Vf jelű Folyóvizek medre és partja övezetbe. 

A Vi-2 területfelhasználási egység 
 Vi-2/1 jelű Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület övezetbe, 
 Vi-2/2 jelű Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület övezetbe, 
 Kt-Kk jelű Kerületi jelentőségű közutak 
területe övezetbe, 
 Kt-Sv jelű Városias sétány területe övezetbe. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapján szereplő, az 
övezeteket, építési övezeteket befolyásoló 
egyéb elemek a tervezési területet nem érintik 
(kertvárosias környezetben intézményi területek 
irányadó meghatározása, jelentős változással 
érintett területek, átmeneti hasznosítás 
biztosítása, szerkezeti jelentőségű zöldfelületi 
kapcsolat, jelentős kondicionáló közterületi 
zöldfelület, kerületi építési szabályzatban 
figyelembe veendő területfelhasználási egységek 
aránya, infrastruktúra függvényében 
ütemezetten igénybe vehető, változással érintett 
terület). 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapján meghatározott 
Vasútvonal felszínen, I. rendű főút és 
Településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala helybiztosításáról a 
terv gondoskodik. Az első kettő esetében önálló 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – III. ÜTEM BUDAFOK 
 

114 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

övezetben, a harmadik esetében a nyomvonal 
közterületen való kijelölésével. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi 
elemek tervlapja alapján a szabályozási terven 
feltüntetésre kerül, hogy a teljes területet 
nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme b) Épített 
környezet védelmével kapcsolatos magassági 
korlátozások területi lehatárolása tervlapja 
alapján a területet magassági szabályozásra 
vonatkozó elem nem érinti. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, 
táj- és természetvédelem tervlapja alapján a 
területet érintő NATURA 2000 terület és 
Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó a 
terven feltüntetésre került. A NATURA 2000 
terület egybeesik a Duna 224962/1 hrsz-ú 
telkével, a tervben Vf jelű övezet. Az ökológiai 
folyosó ettől helyenként kis mértékben eltér, 
mindenütt beépítésre nem szánt területre esik. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 5. 
Környezetvédelem, veszélyeztetett és 
veszélyeztető tényezőjű területek tervlapja 
szerint feltüntetésre került az Országos 
vízminőség-védelmi övezet – Szennyvizek 
szempontjából érzékeny vízgyűjtőterület 
valamint a Karsztos terület érintettsége. 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, 
korlátozási területek tervlapján szereplő elemek 
közül a szabályozási terven feltüntetésre került a 
Nagyvízi meder területe, az Árvízvédelmi 
fővédvonal, továbbá a vasútvonalak 
védőtávolsága. Ugyancsak kijelölésre került 
Kikötő számára szárazföldi parthasználati 
kapcsolat nem biztosítható jelöléssel a parti 
sávban a Hajózásbiztonsági szempontból tiltott 
terület.  

A TSZT tervlapon ábrázolt Hullámtérrel 
kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság (KDV-VIZIG) a következő 
tájékoztatást adta: A 224932/12-18 hrsz.-ú 
ingatlanok hullámtéren helyezkednek el, mivel a 
Duna folyam középvízi meder éle és az I. rendű 
árvízvédelmi mű között fekszenek, azonban a 
terület terepszintje több mint 1,5 m-rel a MÁSZ 
felett van, így magaspartként vehető figyelembe. 

Továbbá, arról tájékoztattak, hogy nem tervezik 
a nagyvízi meder jogi jellegének feljegyzését az 
érintett 6 db ingatlanra, így a 83/2014. Korm. 
rendeletben megfogalmazott korlátozások 
várhatóan nem vonatkoznak majd rájuk. 

3.7.2. BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 
Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A tervezési területen egyetlen beépítésre szánt 
területfelhasználási egység található. Itt az FRSZ-
ben meghatározott sűrűség értékek:  
bs (bsá+bsp) = 1,75 (1,25+0,50). 

A területen két építési övezet kerül kijelölésre. A 
szintterületi mutató legnagyobb mértéke  
a Vi-2/1 építési övezetben szmá+szmp = 1,2+0,5, 
a Vi-2/2 építési övezetben szmá+szmp = 1,5+0,5. 

FRSZ – Vi-2 
sűrűség Terület 

m2 
Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

1,25 0,50 38.972 48.715 19.486 

DÉSZ  
építési 
övezet 

jele 

szintterületi 
mutató Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Vi-2/1 1,20 0,50 11.929 14.315 5,961 
Vi-2/2 1,50 0,50 14.531 21.797 7.266 

Σ    36.112 13.227 

48.715 > 36.112 és 19.486 > 13.227 = MEGFELEL 

 
Zöldfelületi átlagérték ellenőrzése 
A TSZT a Vi-2 jelű Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű területen 25%-ban 
határozza meg a legkisebb zöldfelületi 
átlagértéket. 

A területen kijelölt két építési övezetben a 
zöldfelület legkisebb mértéke: 35%. 

TSZT – Vi-2 
Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 
m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25% 38.972 9.743 

DÉSZ 
építési 
övezet 

jele 

Terület 
m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

Vi-2/1 11.929 35 4.175,15 
Vi-2/2 14.531 35 5.085,85 
Kt-Sv 4.831,98 40 1.932,8 

Σ   11.193,8 

9.743 < 11.193,8 = MEGFELEL 
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3.7.3. FRSZ 
A beépítési sűrűségre vonatkozó előírások 

„4. § (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási 
egységekre vonatkozóan területi meghatározással rögzíti a 
beépítési sűrűséget, amelyet a kerületi építési 
szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra 
kerülő építési övezetek beépítési paramétereinek 
meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, hogy a 
területfelhasználási egységen belül meghatározott összes 
építési övezet megengedett szintterülete együttesen nem 
haladhatja meg a beépítési sűrűség alapján számított 
szintterületet.” 
 Az előírás a tervezési területen teljesül. Lásd 
feljebb a beépítési sűrűség ellenőrzését. 

„4. § (2) A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. 
mellékletben jelölt értéke  
a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető 
funkciókra vonatkozó általános sűrűségi értékből (a 
továbbiakban: bsá), és  
b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók számára – 
a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – igénybe 
vehető parkolási sűrűségi értékből (a továbbiakban: bsp)  
tevődik össze.” 
 A szabályzat analóg módon határozta meg a 
szintterületi mutató értékét: „Szintterületi 
mutató (szm): Az összes építhető bruttó 
szintterület és a telekterület hányadosa. Az 
összes építhető bruttó szintterület értéke 
általános szintterületi mutató értékből (szmá) és 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető 
parkolók – a kiszolgáló közlekedési területeikkel 
együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe 
vehető parkolási szintterületi mutató értékből 
(szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).” A 
beépítési sűrűség ellenőrzését lásd feljebb.  

„4. § (3) Egy adott területfelhasználási egységen belül az 1. 
mellékletben meghatározott beépítési sűrűség alapján az 
építési övezetek előírásait és beépítési paramétereit a KÉSZ-
ben differenciáltan, de jelentős jellemzőbeli különbségek 
nélkül lehet meghatározni.” 
 A rendelkezés figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra az építési övezetek. 

„4. § (4) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
jelölt többszintes területfelhasználás esetén a 
„Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló 
terület (K-Közl)” a helybiztosítás szempontjából a 
meghatározó területfelhasználás, a kiegészítő használatra 
csak a 2,0 bs érték feletti rész vehető igénybe.” 
 A területet nem érinti. 

„4. § (5) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
jelölt többszintes területfelhasználás esetén beépítésre nem 
szánt Közúti közlekedési terület (a továbbiakban: KÖu) vagy 
Kötöttpályás közlekedési terület (a továbbiakban: KÖk) 
területfelhasználási egység a helybiztosítás szempontjából a 

meghatározó területfelhasználás, a kiegészítő használatra 
csak a 1,0 bs érték feletti rész vehető igénybe.” 
 A területet nem érinti. 

„4.  § (6) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
átmeneti hasznosítás lehetősége biztosított beépítésre 
szánt területfelhasználási egység céljára, a bs értéke nem 
lehet magasabb a tervezett területfelhasználás értékénél, 
de legfeljebb 2,0 lehet.” 
 A területet nem érinti. 

„4. § (7) Az 1. mellékleten „Kertvárosias környezetben 
intézményi területek irányadó meghatározása” jelöléssel 
ellátott területeken a kerületi településrendezési eszközben 
lehatárolt területre vonatkozóan a bs értéke legfeljebb 1,6 
(bsá 1,2+ bsp 0,4).” 
 A területet nem érinti. 

„4. § (8) A kerület közigazgatási határa egyúttal 
területfelhasználási egység határa is.” 
 Figyelembe vételre került. 

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.” 
 Figyelembe vételre került. 

„5. § (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 területen az épületmagasság fogalma került 
alkalmazásra. 

„5. § (3) A Budai Vár 3. mellékletben lehatárolt területén a 
jellegzetes karakter megőrzését szolgáló egyedi magassági 
szabályozás határozható meg.” 
 A területet nem érinti. 

„5. § (4) A 3. melléklet szerint magassági korlátozással 
érintett védett területeken a beépítési magasság nem lehet 
nagyobb a kialakult beépítésre jellemző magassági 
értéknél.” 
 A területet nem érinti. 

„5. § (5) Az 6.-8. §-ban foglalt rendelkezések a megengedett 
legnagyobb párkánymagasság meghatározására 
szolgálnak, amelyek szabályozásával érintett területeket a 
3. melléklet tünteti fel az alábbiak szerint: 
a) kiemelten védendő karakterű terület – megengedett 
legnagyobb párkánymagasság I. kategória (a továbbiakban: 
I. párkánymagassági kategória), 
b) karakterőrző terület – megengedett legnagyobb 
párkánymagasság II. kategória (a továbbiakban: II. 
párkánymagassági kategória), 
c) egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület 
– megengedett legnagyobb párkánymagasság III. kategória 
(a továbbiakban: III. párkánymagassági kategória).” 
 A területet nem érinti. 
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Az I.-II. párkánymagassági kategória területei 6. § 
 A területet nem érinti. 

A III. párkánymagassági kategória területei 7. § 
 A területet nem érinti. 

Az I., II. és III. párkánymagassági kategória területeinek 
kiegészítő rendelkezései 8. § 
 A területet nem érinti. 

4. Egyes kisvárosias és kertvárosias területekre vonatkozó 
beépítési magasságok 9. § 
 A területet nem érinti. 

5. Egyes dunai szigetekre vonatkozó magassági 
rendelkezések 10. § 
 A területet nem érinti. 

6. Magasépítményekre vonatkozó szabályozás 11. § 
 A területet nem érinti. 

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; 
b) mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt 
ba) Má általános mezőgazdasági művelésre szánt területen 
9,0 méter, 
bb) Mk kertes mezőgazdasági területen 4,5 méter; 
c) zöldterület területfelhasználási kategóriába sorolt 
ca) 5 hektárnál kisebb Zkp közkert, közpark területen 4,5 
méter, 
cb) a Duna-parti építési szabályzatban meghatározható 
eltérések figyelembe vétele mellett Zvp városi park 
területen 9,0 méter az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól 
való eltérési engedély alapján.” 
 A területet nem érinti. 

„12. § (2) A beépítésre nem szánt területek (1) bekezdésben 
felsorolt területein az épületnek nem minősülő építmény 
bármely részének az építmény terepcsatlakozásától mért 
legmagasabb pontja 25,0 méter lehet.” 
 A területet nem érinti. 

A közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

8. Közúti közlekedési terület (KÖu)    
„13. § (1) Az 1. melléklet szerint KÖu területfelhasználási 
egységbe sorolt közúti elemek hálózati szerepe  
a) gyorsforgalmi közutak (KÖu-1),  
b) I. rendű főutak (KÖu-2),  
c) II. rendű főutak (KÖu-3),  
d) településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak (KÖu-4).” 
 A területen KÖu-2 jelű I. rendű főutak 
területe övezet került kijelölésre. 

„13. § (2) Tervezett I. rendű főúthálózati elem 
megvalósítása során  
a) legalább 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetet kell 
kialakítani, 

b) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak 
önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv) létesíthető,  
c) közterületi parkoló csak szervizútról megközelíthetően, 
vagy önálló parkolási létesítményként valósítható meg.” 
 Az előírások a KÖu-2 övezet előírásaiba 
beépítésre kerültek. 

 „13. § (3) Tervezett II. rendű főúthálózati elem 
megvalósítása során  
a) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak 
önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv) létesíthető,  
b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak úttengellyel 
párhuzamosan alakítható ki.” 
 A területet nem érinti. 

 „13. § (4) Az I. és II. rendű főutak területén – az eseti 
forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem 
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.” 
 Az előírás a KÖu-2 övezet előírásaiba 
beépítésre került. 

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.” 
 A területet nem érinti. 

„14. § (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 során meg kell teremteni a Duna-parttal való 
kapcsolatot, kivéve ott, ahol annak fizikai akadálya van.” 
 A területet nem érinti. 

„14. § (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.” 
 A Duna-parti városias sétány kijelölésre került 
a szabályozási terven, valamint Kt-Sv jelű 
Városias sétány területe övezet is kijelölésre 
került, és a Kt-Sv övezet előírásai megfelelnek az 
FRSZ előírásának. 

„14. § (4) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű természetközeli sétány” megnevezésű 
útvonalon a természetközeli állapot megőrzése érdekében a 
sétány nyomvonalát, szélességét és anyaghasználatát az 
igénybevételtől függően úgy kell megválasztani, hogy a 
természeti környezet értékeinek megtartása biztosított 
legyen.” 
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 A területet nem érinti. 

10. Változással érintett területek belső közlekedésével 
kapcsolatos előírások 15. § 

 A területet nem érinti. 

11. A P+R infrastruktúrára vonatkozó előírások „16. § (1) A 
kijelölt P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére 
alkalmas területen legalább az előírt személygépjármű 
befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R 
rendszerű tárolását is biztosítani kell.” 
 A területet nem érinti. 

„16. § (2) P+R rendszerű parkolási létesítmény és B+R tároló 
a kijelölt helyszínek mellett más, funkcionálisan megfelelő 
átszállási kapcsolattal rendelkező helyszínen is létesíthető. 
Funkcionálisan megfelelő a belső zóna területén kívül eső 
a) metró-, HÉV- és regionális gyorsvasúti vonalak 
megállóinak kijárataitól 300,0 méteres gyaloglási 
távolságon belül eső terület, vagy 
b) vasútvonalak és közúti vasút (villamos) vonalak 
megállónak végétől mért 200,0 méteres gyaloglási 
távolságon belül eső terület.” 
 P+R és B+R tároló a területen nem került 
kijelölésre. 

12. Közlekedési infrastruktúra (közúti vagy vasúti) számára 
irányadó területbiztosítás 17. § 
 A területet nem érinti. 

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.” 
 A szabályzat vendéglátó terasz, közterületi 
pavilon létesítését tiltja. 

„18. § (2) Ingatlan közhasználat céljára átadott területén a 
közlekedési funkciók közül csak gyalogos és kerékpáros 
felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, 
valamint közcélú parkoló létesíthető.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz. 

„18. § (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 területet nem érinti. 

„18. § (4) Rendszeres forgalom számára helikopter 
leszállóhely csak a K-Rept, KÖl, K-Eü és K-Hon területen, 
valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, 
egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása 
számára létesíthető.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz.  

„18. § (5) Beépítésre szánt területek megközelítését, 
kiszolgálását biztosító magánút – a kertvárosias 
lakóterületek zsákutcái, valamint a K-Log, K-Rept, K-Kik 
területfelhasználási egységek kivételével – csak 
közforgalom számára megnyitott magánútként alakítható 
ki. Közforgalom számára megnyitott magánút csak 
kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet 
tölthet be.” 
 A szabályzat magánút kialakítását tiltja. 

„18. § (6) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló 
gépjárműforgalom számára is szolgáló, 30,0 méternél 
hosszabb új zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a 
tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő forduló 
kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz 
legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz. 

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.” 
 A területen nem kerültek kijelölésre a 
közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló 
területek. 

 „19. § (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.” 
 A területen nem kerültek kijelölésre a 
közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló 
területek. 

 „19. § (3) A beépítésre szánt területfelhasználási egységek 
mindegyikén – a (4) bekezdés figyelembevételével – teljes 
közművesítettséget kell biztosítani.” 
 A szabályzatban előírásra került a teljes 
közművesítettség kötelezettsége. 

 „19. § (4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak akkor 
létesíthető, ha nincs a szennyvizek befogadására alkalmas 
közcsatorna.” 
 Egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítését 
a szabályzat tiltja. 

 „19. § (5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben 
meghatározott 
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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 területet nem érinti. 

A TSZT 2015 és az FRSZ alkalmazása a kerületi 
településrendezési eszközökben 

„20. § (1) A nagyvárosias telepszerű lakóterület 
területfelhasználási egységen belül a kialakult, eltérő jellegű 
lakóterületi zárványok számára karakterüknek megfelelő 
kisvárosias vagy kertvárosias területfelhasználási egységnek 
megfelelő építési övezet is meghatározható.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (2) A kertvárosias lakóterület területfelhasználási 
kategóriába sorolt, és 3. melléklet szerint kertvárosias 
magassággal beépült kisvárosias területeken belül, 
kizárólag közhasználatú építmények elhelyezésére kijelölt 
építési övezetben 7,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 
méteres beépítési magasság alkalmazható az 
ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély 
alapján a 
a) közigazgatási, 
b) oktatási, 
c) hitéleti, 
d) egészségvédelmi, 
e) szociális, 
f) kulturális, 
g) művelődési és  
h) sport 
rendeltetés számára. A kertvárosias lakóterület 
területfelhasználási kategóriába sorolt területeken ettől 
magasabb érték, és más rendeltetésekre vonatkozó 
alkalmazása az FRSZ módosítása nélkül, a vonatkozó 
jogszabályok alapján lehetséges.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (3) Az 1. mellékletben a kertvárosias lakóterületek 
területfelhasználási egységen belül „Kertvárosias 
környezetben intézményi területek irányadó 
meghatározása” jelöléssel ellátott területeken a környező 
beépítéshez illeszkedő intézményi területfelhasználási 
egységnek megfelelő építési övezet lehatárolható és 
megállapítható.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (4) A többszintes területfelhasználás esetén az eltérő 
használatokhoz tartozó paramétereket e rendelet 4. § (4) 
bekezdés figyelembevételével kell meghatározni.” 
 A területet nem érinti. 

 „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.” 
 A területet nem érinti. 

 „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 településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala a Hosszúréti-patak 
fölött a meglévő közúti híd helyett a tervezett 
gyalogos-kerékpáros hídon került kijelölésre. Az 
FRSZ-ben meghatározott többi lehetőség nem 
került alkalmazásra. 

 „21. § (2) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem 
megvalósulásáig közúti vasútként (villamosként) is 
kiépíthető.” 
 A területet nem érinti. 
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Tárgy: FW: Duna‐par  építési szabályzat (DÉSZ) III. ütem és KÉSZ a Budapest XXII. Kerület, északi
Duna‐par  szakasza a Duna utca‐Sóház utca közö
Feladó: Nyerges Mónika <Nyerges.Monika@budapest.hu>
Dátum: 2016.06.13. 11:05
Címze : Balla Mariann <balla.m@bfvt.hu>

Kedves Mariann!

Mellékelten megküldöm a Forstertől kapott levelet és adatszolgáltatást szíves 
használatra.

Üdv. Móni

‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐
From: Albert Ágnes [mailto:agnes.albert@forsterkozpont.hu] 
Sent: Friday, June 10, 2016 11:43 AM
To: Nyerges Mónika
Subject: Duna‐parti építési szabályzat (DÉSZ) III. ütem és KÉSZ a Budapest XXII. 
Kerület, északi Duna‐parti szakasza a Duna utca‐Sóház utca között

Szeneczey Balázs dr. főpolgármester‐helyettes Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest Városház utca 9‐11.

Tisztelt Főpolgármester‐helyettes Úr!

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster 
Központ)nevében megköszönöm a tárgyi szabályzat előkészítéséről szóló értesítést 
(FPH059/620‐4/2016. Nyerges Mónika). Munkájukhoz csatoltan továbbítom az 
örökségvédelmi nyilvántartás releváns adatait a DÉSZ III: ütemével érintett kerület 
teljes közigazgatási területre vonatkozóan, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet (Kr.1.) 9. melléklete értelmében. Az adatszolgáltatás nem minősül a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 83. § (1)szerinti hatósági bizonyítványnak, az adatok a tárgyi 
településrendezési eljárásban használhatók fel, abból harmadik fél számára adatot 
szolgáltatni a kérelmező nem jogosult. Az adatszolgáltatás magában foglalja a védett 
ingatlanok adatait a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) kormányrendelet (Kr.2.) 29. § (3) bekezdése 
alapján védett környezetnek tekintett területekkel együtt. Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok‐Tétény területe régészeti és műemléki szempontból kiemelkedően 
értékes és világörökségi várományos helyszín (A római birodalom határai–A dunai 
limes magyarországi szakasza) részeként is számon tartott kulturális öröksége 
sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme feltétlenül 
megóvandó. Az előkészítés során ezért prioritásként vegyék figyelembe az egyetemes, 
az országos, valamint helyi védettségű kerületi épített örökség fennmaradása 
érdekében elvégzendő feladatokat és a DÉSZ III. üteme egyértelműen szolgálja a 
világörökségi várományos helyszín területi integritásának megőrzését. Az 
összefüggések bemutatása érdekében az adatszolgáltatás felhasználásával elkészítendő 
az egyetemes, az országos és a helyi védett értékeket egyaránt tartalmazó és 
környezetüket is feltüntető értéktérkép, a vizsgálati, helyzetfeltáró, 
helyzetelemző, valamint a helyzetértékelő megalapozó munkarészek a Kr.1. vonatkozó 
melléklete szerint. A javaslat vegye figyelembe a Kötv. 85/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott, a Kr.2. 12. melléklete szerinti tartalmú Budapest Főváros XXII. 
kerületi örökségvédelmi hatástanulmány vonatkozó megállapításait. A Forster Központ 
az eljárásban részt vesz. Az adatszolgáltatás megérkezéséről e‐mailemre 
visszajelzést kérek, üdvözlettel:
Albert Ágnes
építész

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
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