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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 közgyűlése 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  tervezési  terület 
nagysága  842,7  ha.  A  314/2012.  (XI.  8.)  Korm. 
rendelet 19/A. § (5) bekezdésnek megfelelően „a 
szabályozási  terven  –  tájékoztató  jelleggel  – 
legalább egy telek mélységben be kell mutatni a 
szomszédos  környezet  jellemzőit”,  ezért  a 
vizsgált  terület  a  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. 
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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  –  a  B)  ütemet  képező  –  dokumentum 
Duna  vízfelületével  növelt  vizsgált  területének 
mérete  844,2  ha,  a  fővárosi  jogkörű  tervezési 
terület  mérete  101,4  ha,  a  kerületi  jogkörű 
tervezési terület (DKÉSZ) mérete 458,5 ha. 

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.  

Tétény területére a DÉSZ VI. 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 VI. ütem Tétény 
területére 

III. kötet: Duna‐parti építési szabályzat a VI. 
ütem  Tétény  területére 
(jóváhagyandó munkarész) 

IV. kötet:  Tétény  Duna  menti  területeire 
vonatkozó kerületi építési szabályzat 
(jóváhagyandó munkarész) 
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1.1. A TÉTÉNYI DUNA‐PART HELYE A TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

Az elővárosi zóna menti partszakaszok 

Tétény 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. 

Tétény Duna‐partja 

Budatétény és Nagytétény Duna‐parti  területeit 
a  két  városrész  hagyományos  lakóterületeitől 
határozottan  leválasztja  a  30a  jelű  Budapest–
Székesfehérvár‐vasútvonal  és  a  6.  sz.  főút 
legnagyobbrészt  egymás  mellett  futó  szakasza. 
Az  északi  részen  a  40a  jelű  Budapest–
Pusztaszabolcs‐vasútvonal  pályái  ugyancsak 
közel húzódnak,  így  további  akadályt  képeznek. 
A  gyorsforgalmi  utak,  főút  és  vasútvonalak 
ugyanakkor  nem  csak  felszabdalják  a  területet, 
de  kiváló  közlekedési  kapcsolatokat  is 
biztosítanak, hiszen több közlekedési csomópont 
és vasútállomás  is található  itt. Ugyancsak  jók a 
kerékpáros  kapcsolatok  az  M0  gyorsforgalmi 
útig, attól délre kiépítetlen Érd felé a Duna‐parti 
kapcsolat. 

A tétényi Duna‐partot keletről értelemszerűen a 
Duna  folyam  határolja.  Az  északi  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  terület  déli  határa  egyben  a  főváros 
Érddel közös közigazgatási határa.  

A  terület  szerkezetét  a  Duna  és  a  Hárosi‐öböl 
partja,  valamint  a  közlekedési  folyosók 
határozzák meg. A Dunán az M0 gyorsforgalmi út 
hídja vezet át, amely kerékpárútnak is helyet ad. 
Az M0  gyorsforgalmi  út  észak‐dél  irányban  két 
részre  tagolja  a  területet,  a  két  rész  között  a 
Nagytétényi  út  és  a  6.  sz.  főút  biztosít 
kapcsolatot,  valamint  a  hídfőnél  kerékpárút 
került átvezetésre. 

A  legészakibb  területrészen  a Duna‐parton  futó 
kerékpárút,  a  6.  sz.  főút  és  a  vasúti  töltés 
teljesen  kitölti  a  tervezési  területet.  Délebbre 
egy változó szélességű sáv alakult ki a vasútvonal 
és  főútvonal,  valamint  a  Duna  folyam  között. 
Ennek  az  északi  részein  gazdasági  területek 
alakultak  ki,  délebbre  egy  üdülőterület  és  egy 
lakóterület  található,  amelyeket  beépítetlen 
részek tagolnak. Ahol a vasútvonal és a főútvonal 

eltávolodik egymástól,  közöttük  kapott helyet  a 
Harbor Park logisztikai területe. A Háros‐szigeten 
és  a  délebbi  Duna‐parton  jelentős  természeti 
értéket képviselő ártéri erdők találhatóak. 

A közlekedési felületek  jelentős területigényűek. 
A  6.  sz  főút  M0  és  M6  gyorsforgalmi  utakkal 
alkotott  csomópontjai  nagy  kiterjedésűek,  de  a 
6.  sz.  főút elérését Budafok és Budatétény  felől 
biztosító,  a  vasútvonalakat  keresztező  utak 
helyigénye  a  különszintű  keresztezések 
kialakítása miatt  ugyancsak  jelentős.  Az M0‐tól 
délre szintbeni vasúti kereszteződések biztosítják 
a terület kapcsolatát Nagytétény irányába. 

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–Tétény 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. 

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 régészeti értékek bemutatása. 

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. 

A  Duna  átmeneti  zónával  határos  szakaszain,  a 
valamikori  iparterületek  átalakulása  az  elmúlt 
években  a  városfejlődés  markáns  kitörési 
pontjaivá  váltak.  Budafok–Tétény  területén  ide 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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): 
2.3.  Üres  és  alulhasznosított  ingatlanok 

programja:  az  üres  és  használaton 
kívüli  ingatlanok 
vállalkozásösztönzésbe  való 
bevonása;  Rögtön  Jövök;  on‐line 
barnamezős  kataszter;  barnamezős 
területek  funkcióváltásának 
előkészítése (Rákosrendező, Hunyadi 
laktanya; Olimpiai helyszínek) 

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 

3.40. 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  Munkahelyek  a  horgászparadicsomban 
elnevezésű akcióterület esetében  a  cél  a Duna‐
part  rekreációs  célú  hasznosítása,  a  turizmus, 
szabadidő‐  és  sportgazdaság  fejlesztése,  a 
természetvédelmi  terület  természeti  értékeinek 
megőrzése.  Kulcskérdés  a  megközelítést 
biztosító közlekedési  infrastruktúra  (kerékpár és 
vízi  közlekedés)  kiépítése  és  a  barnamezős 
területek  rehabilitációja.  A  kerékpárút,  gyalog‐ 
és  zarándokút  kiépítése  a  rekreációs‐turisztikai 
potenciál  fejlesztését  szolgálja.  A  Hunyadi 
laktanya  hasznosítása  során  az  értékek 
megőrzése  kiemelt  feladat.  A  Háros 
Gyárnegyedben  az  élesztőgyár  technológiai 
fejlesztése  szükséges  a  káros  hatások 
csökkentése  érdekében.  Csut  (Csőt)  falu 

régészeti  bemutatóhellyé  alakítása  újabb 
elemmel bővítheti az összetett kínálatot. Az M0 
környezetében  található  üres  vagy 
alulhasznosított  területek  elsősorban 
munkahelyteremtő  hasznosítása  javasolt  a 
természeti  környezet,  a  jó  elérhetőség  és  a 
logisztikai előnyök összekapcsolásával. 

Az  Új  minőség  a  Duna  mentén  elnevezésű 
akcióterület  Duna  melletti  részén  magánerős 
fejlesztés  tervezett,  illetve  további  beruházásra 
alkalmas  területek  állnak  itt  rendelkezésre  – 
elsősorban  munkahelyteremtő  fejlesztések 
számára. 

A  Déli  kapu  akcióterület  egy  részén  meglévő 
logisztikai  központ  található,  amely  további 
fejlesztések  befogadója  lehet.  Másrészt  itt 
található  az  Érddel  közös  területen 
megvalósításra  tervezett  DILK  (Duna 
Intermodális Logisztikai Központ) számára helyet 
adó  mezőgazdasági  terület.  Budafok‐Tétény 
területén  kapna  helyet  a  logisztikai  központhoz 
kapcsolódó új nyíltvízi folyami kikötő. 

 

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  6.3.  Háros  célterületre  vonatkozóan 
meghatározott fejlesztési feladatok: 

 a  vízpart  gyalogos  és  kerékpáros 
bejárhatóságának megteremtése, 

 a  terület  fejlesztése  K+F,  gazdasági, 
rekreációs funkciókkal, 

 Hunyadi laktanya fejlesztése, 
 Csut (Csőt) falu emlékeinek bemutatása, 
 természeti értékek védelme. 

A  6.4.  DILK  célterületre  vonatkozóan 
meghatározott fejlesztési feladatok: 

 intermodális logisztikai központ fejlesztése, 
 vízi, vasúti, közúti kiszolgálás megteremtése, 
 árvízvédelmi művek létesítése. 
 

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. 

Tétény  területét  három  konkrét  fejlesztési 
projekt érinti: 

 DILK – kikötőfejlesztés, 
 Duna menti kerékpáros útvonal fejlesztése, 
 tematikus út a Hosszúréti‐pataktól az M0‐ig. 

 

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 
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 a  leromlott 
állapotú ipari épületek rontják a tájképet.  

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.   

 

 
 

1.3.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A  vizsgált  terület  Budapest  délnyugati  részén 
fekszik,  a  Duna  jobb  partján.  A  viszonylag  sík 
felszínű terület Btf. 100‐120 m szinten terül el. A 
Duna‐part  Natura  2000  terület  és  a  Nemzeti 
Ökológiai Hálózat tagja.  

A Duna‐part budafoki részén alig találkozhatunk 
természetes  növénytakaróval,  szinte  teljesen 
kiépült. Nagytétény  felé haladva egyre nagyobb 
területeket  foglal  el  az  ártéri  vegetáció,  amely 
kiváló  feltételeket  teremt  a  természetközeli 
élőhelyek  térnyerésének.  Az  M0‐ás  hídfőnél  a 
növényzetet puhafás ligeterdő és egy fiatal füzes 

alkotja.  A  Nagytétényi  kastély  közelében 
található a Duna‐rétnek hívott gyepes terület. A 
legnagyobb kiterjedésű, legértékesebb ligeterdő‐
maradványokat a 6‐os út mellett az érdi határral 
érintkezően találjuk.  

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.  

1. ábra: A Dél‐Budai céltérség 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

14  HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
 

A vizsgált területen a neolitikum (újkőkor) idején 
telepedhetett meg az ember, erre a Nagytétényi 
Kastélymúzeum közelében, nem messze a Duna‐
parttól  feltárt  lakó‐  és  hulladékgödrökből 
következtethetünk,  ahol  egy  sírt  is  találtak  a 
régészek. A kelták i.e. IV. évszázadban érték el a 
területet, majd őket követve a rómaiak kerültek 
hatalomra. 

A  rómaiak  a  nagytétényi  Duna‐parton 
megalakították  a  Campona  nevű  erődöt,  amit 
árokrendszerrel  és  földsánccal  vettek  körül.  Az 
itt  állomásozó  katonaság  feladata  volt Budafok‐
Érd  határszakasz  szemmel  tartása  és  védelme. 
Később  átkelőhelyet  is  létesítettek  a  parton. 
Campona  stratégiailag  az  egyik  legjelentősebb 
castrum volt egészen a késő római korig.  

Csut (Csőt) falu a mai budatétényi AR Furnér Kft. 
(korábbi  Furnér  Művek)  telephelyén 
helyezkedett  el.  Legkorábban  egy  1222‐es 
oklevélben  említik,  de  valószínűleg  korábban 
keletkezett.  A  középkorban  Tétény 
vonzásköréhez  tartozott,  és  az  innen  kirajzó 
családok  voltak  a  falu  első  lakói.  1264‐ban  IV. 
Béla  király  a  Háros‐szigeten  premontrei 
monostort  épített.  A  templomról  1732‐ben  Bél 
Mátyás  tett  említést, melyben  leírja  a  romokat 
körülvevő  dús  növényzetet  és  gazdag 
madárvilágot.  A  falu  állapota  a  XV.  század 
közepére  leromlott,  végül  a  XVI.  században 
háborús pusztítás áldozata lett. 

A Török Hódoltság után elnéptelenedett Tétényt 
1720‐ban  Száraz  György  váltotta  meg.  A 
települést  újjászervezte  és  kastélyt  építetett  a 
területen  1720  és  1731  között.  Az  épülethez 
tartozó,  Duna  felé  teraszosan  lejtő  kerteket 
magas kerítés határolta. A század során a legelők 
aránya  lecsökkent,  előtérbe  került  a 
szőlőtermesztés.  Promontor  (Budafok  korábbi 
elnevezése) és Tétény  területén  száznál  is  több 
szőlőfajtát  termesztettek  –  elsősorban  kék 
szőlőfajtákat  (pl.: Kadarkát) – melyeket  főként a 
budai területeken árusítottak. Később a lakosság 
igényeihez  igazodva  előtérbe  került  a  fehér 
szőlők termesztése.  

Az I. katonai felmérés (1763‐1787) idején készült 
térképek  alapján  a  térség  ekkor  még  szinte 
beépítetlen  volt.  Itt  futott  a  part  menti, 
növényzettel borítatlan széles hajóvontató út. A 
térképen  Promontor  és  Tétény  is  jól  látható. 

Mindkét  település  szorosan  a  Duna  mentén 
fejlődött  ki.  A  községek  házai  fából  épültek. 
Tétény  közelében  erdős  területek  sorakoznak, 
míg  Promontoron  a  fás,  szőlős  hegyoldalak 
dominálnak.  

A XIX. század elején Tétényben és Promontorban 
is  nagyobb  építkezésekre  került  sor.  A  század 
elejére  minden  szőlőművelésre  alkalmas 
területet felhasználtak. Egyedül a Duna‐menti sík 
területeket  hagyták  meg  legelőnek,  mivel  a 
szarvasmarha‐állomány  is  folyamatosan 
gyarapodott. 

Az  1838‐as  nagy  árvíz  hatalmas  pusztításokat 
végzett  a  területen,  ezért  szükségessé  vált  a 
mielőbbi  folyószabályozás.  A  munkálatok  az 
1870‐es években kezdődtek meg.  

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  század  közepén  épült 
ki a vasút, majd 1909‐ben a HÉV is megérkezett a 
területre.  

A második katonai felmérés (1806‐1869) alapján 
megállapítható,  hogy  a  beépítések  növekedtek. 
A vasúti pálya markánsan kettészeli a  területet. 
A  nagytétényi  kastélyhoz  tartozó  kert  mérete 
jelentősen  csökkent.  A  Háros‐szigeten 
változatlanul erdőség található.  

 

A  harmadik  katonai  felmérésről  (1869‐1887) 
leolvasható, hogy  jelentős változások  történtek: 
a  beépítések  megszaporodtak,  Tétény  körül 

2. ábra: A vizsgált terület a második katonai 
felmérésen (1806‐1869)  

forrás: www.tajertektar.hu 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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nőttek a mezőgazdasági terültek és a part menti 
növényzet is fejlődésnek indult.  

Nagytétény  és  Budafok  gyarapodását 
nagymértékben a szőlőművelésnek köszönhette. 
A  XIX.  század  végén  megjelenő  filoxéra  vész 
azonban  hatalmas  pusztítást  végzett  a 
szőlőültetvényeken.  A  gazdasági  traumát 
valamelyest enyhítette, hogy közben megjelent a 
vasút, és kiérkezett a HÉV  is Téténybe  (1909). A 
jó  közlekedési  kapcsolatoknak  és  a  főváros 
közelségének  köszönhetően  a  XX.  század  első 
felében  az  iparosodás  felgyorsult.  A  térségbe 
települt  nagyüzemek  egyike  volt  a 
Metallochemia  gyár elődje,  a Magyar Ónművek 
(1910). Nem  sokkal később kezdték el építeni a 
honvédségi sertéshizlaldát (1914‐23) is.  

1911  és  1914  között  a  Háros‐szigetnél 
feltöltötték  a  partot.  A  sziget  északi  részét  a 
Dunától  lezárták  és  a  parthoz  kapcsolták,  így 
félszigetté vált a Hunyadi‐szigettel együtt. A Kis‐
Duna a szabályozások miatt holtággá lett. 

A  nyolcvanas  évek  végén  felerősödő 
környezetvédelmi  civil  mozgalmak 
Nagytétényben is határozottan kezdtek fellépni a 
Metallochemia  nagyfokú  környezetkárosításával 
szemben. A lakossági elégedetlenség eredménye 
képen  1990.  május  25‐én  a  közegészségügyi 
hatóság  felfüggesztette  a  Metallochemia  gyár 
tevékenységét,  de  a  kármentesítés  csak  2004‐
ben kezdődött meg. 1995‐ben a sertéshizlalda is 
bezárt.  

Az 1990‐es években épülő M0‐ás híd építése  is 
jelentős  változásokat  okozott.  Azóta  a  roncsolt 
parti  területen  értékes  vizes  élőhelyek  jöttek 
létre,  a  terület  beerdősült,  és  a  nemrégiben 
történő  hídbővítés  sem  okozott  már  jelentős 
károkat. 

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. 
Dr.  Almási  Balázs:  Nagytétény  –tiszta  lappal,  DLA 
disszertáció, 2014 
Mészáros Péter: A Duna‐part felfedezése, Nagytétényi 
Hírlevél, 2013 tavasz 
 
 

1.3.3. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

A  budafoki  és  a  tétényi  Duna‐szakasz  között 
jelentős  eltérések  mutatkoznak:  míg  Budafok 
kiépített,  addig  Nagytétény  értékes  ártéri 
erdeivel teszi változatossá a partot.  

A vizsgált terület északkeleti részén jelentős ipari 
és  barnamezős  területek  sorakoznak.  A  térség 
megközelítése több helyen nehézkes. Problémát 
okoz a 6‐os út és a vasút  fragmentáló hatása: a 
Duna‐partot  szinte  teljesen  elválasztja  a  lakott 
területektől.  A  Háros‐sziget  országos,  a  Kis‐
Háros‐sziget  pedig  fővárosi  jelentőségű 
természetvédelmi  terület.  Mindkét  terület 
látogatása tiltott.  

1.3.4. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI, TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK 

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

A  vizsgált  terület  védett  természeti  területei  az 
országos  védettségű  Háros‐sziget,  a  Hunyadi‐
félsziget,  valamint  a  helyi  (fővárosi)  védelem 
alatt álló Kis‐Háros‐sziget. A Duna‐part a Natura 
2000  területek  közé  sorolható,  valamint  az 
ökológiai  hálózat  részét  képezi.  A  Háros‐sziget 
magterület,  míg  a  másik  kettő  az  ökológiai 
folyosó kategóriájába tartozik.  

Háros‐szigeti Ártéri‐erdő TT 

A  Háros‐sziget  1993‐ban  kapott  országos 
jelentőségű  védettséget. Az 56 hektáros  terület 
ma már csak félszigetnek tekinthető, mert északi 
részét  a  folyó  1911‐es  szabályozásakor 
feltöltötték  és  a  parthoz  csatolták.  A  védetté 
nyilvánítás  célja  a Háros‐sziget  értékes  növény‐ 
és  állatvilágának,  tájképi  értékének  és 
háborítatlanságának  megóvása,  valamint  ezen 
természeti  feltételeknek  a  tudományos  kutatás 
és oktatás számára történő biztosítása.  

A Háros‐sziget nagy  részét  természetes állapotú 
füzes,  nyáras,  tölgyes  ártéri  erdő  borítja,  szinte 
áttörhetetlen, sűrű aljnövényzettel. A vadszőlő, a 
hamvas  szeder  és  a  komló  jellegzetes  képet 
adnak  a  területnek.  Különlegesség,  hogy  a 
vadszőlő  mindenütt  felkúszik  a  hatalmas 
nyárfákra,  onnan  leomolva  indáival  óriási 
függönyöket, növényfalakat alkot. 

A  "szoknyás"  fák  függőavarja  ritka  ízeltlábúak 
lakhelye.  A  kétéltűek  számtalan  faja  mellett 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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megtalálhatók itt az élőhelyre jellemző hüllők ‐ a 
mocsári  teknős  (Emys  orbicularis),  a  vízi  sikló 
(Natrix  natrix)  stb.  ‐  is.  A  terület  viszonylagos 
háborítatlanságának  köszönhetően  több  mint 
száz védett madárfajt  figyeltek meg  (például: az 
őszapó  (Aegithalos  caudatus),  a  berki 
tücsökmadár  (Locustella  fluviatilis),  a 
nyaktekercs (Jynx torquilla), a függőcinke (Remiz 
pendulinus),  a macskabagoly  (Strix  aluco)  és  a 
kabasólyom (Falco subbuteo). Ezek mellett, több 
olyan  fokozottan  védett  fajnak  is  zavartalan 
fészkelő és vonuló helyet biztosít, mint a  fekete 
gólya (Ciconia nigra) vagy a nagy kócsag (Egretta 
alba). 

A  Hunyadi‐sziget  a  Háros‐sziget  mellett 
elhelyezkedő  3  hektárnyi  terület,  amelynek 
védetté  nyilvánítása  a  Háros‐szigeti  ártéri  erdő 
természetvédelmi terület bővítéseként 2009‐ben 
történt. A Hunyadi‐szigetnek ártéri ligeterdők és 

szőlőlugasok  jellemzik  flóráját,  faunáját  pedig  a 
szintén  változatos  formákban  megtalálható 
rovar‐  és  madárfajok.  A  legfontosabb  cél 
megőrizni a  félsziget háborítatlanságát, az ártéri 
erdők  kialakulásában  és  fennmaradásában 
fontos  árhullámok  hatását,  illetve 
megakadályozni  illegális  táborozóhely 
kialakulását.  

A  Kis‐Háros‐szigetet  1999‐ben  nyilvánították 
helyi  jelentőségű  természetvédelmi  területté. A 
védettség célja a dunai zátonysziget természetes 
úton  kialakult  növényzetének  védelme, 
háborítatlanságának és kutatásának biztosítása. 

A  Háros‐szigetet  látogatni  és  a  partján  kikötni 
nem  szabad.  A  Hunyadi‐sziget  nagy  részét 
szintén  nem  lehet megtekinteni,  kivéve  az  erre 
kialakított  tanösvényt.  A  védelmi  intézkedések 
betartásáért, a  terület karbantartásáért a Duna‐
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a felelős. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Egyéb értékes  (védelemre érdemes)  természeti 
területek 

A  nagytétényi Duna‐part  az  Érd‐Tétényi‐öblözet 
mintegy  9  km  hosszúságban  és  2–3  km 
szélességben  elterülő  alacsony  térszínű,  ártéri 
üledékekkel borított táj, amely a Háros‐szigettől 
Érd‐Ófaluig terjed.  

Az  M0‐ás  híd  melletti  idősebb,  értékes 
puhafaliget  a  Háros‐sziget  „őserdőszerű” 
növényzetéhez hasonló.  

A  kastély magasságában,  a  6‐os  út  és  a  Duna 
által  közrezárt  területen  ártéri  kaszálórét 
(„Duna‐rét”)  található.  A  terület  hullámtéren 
található,  rendszeresek  az  elöntések.  A  rét 
jelenleg  viszonylag  jó  állapotban  van  a 
rendszeres kaszálásnak köszönhetően. 

A rét mellett a Dunát kísérő keskeny fűzliget‐sáv 
húzódik.  A  szép  idős  fehér  fűz  állományban 
elegyedik az őshonos fehér és fekete nyár.  

A  terület  legnagyobb kiterjedésű,  legértékesebb 
ligeterdő‐maradványát  a 6‐os út mellett  az érdi 
határral közelében találjuk. 

Felhasznált forrás: 
Gergely  Attila,  Merkl  Ottó  (2013):  A  nagytétényi 
Duna‐part  tájékoztató  füzet,  Innova‐Print  Kft., 
Budapest 

Táji, tájképi értékek (egyedi tájértékek) 

A  vizsgált  terület  nagy  része  és  a  Duna‐part 
egésze  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  jellemzőkkel 
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,  ugyanakkor  nincs  a  Duna‐
Ipoly Nemzeti Park  Igazgatóságának ellenőrzése 

alatt. A természetvédelmi törvény értelmében az 
egyedi  tájértékek  megállapítása  és 
nyilvántartásba  vétele  a  védett  természeti 
területek  természetvédelmi  kezeléséért  felelős 
szerv  feladata.  Mivel  ez  egyelőre  nem  történt 
meg, ezért a TÉKA adatbázis nyújt nem hivatalos 
tájékoztatást az egyedi tájértékekről. 

A  TÉKA  adatbázis  6  db  egyedi  tájértéket  tart 
nyilván  a  vizsgálati  területen,  például  az 
elpusztult  Csut  (Csőt)  falu  romjainak  helyét,  a 
volt  sertéshizlalda  területén  lévő  siló  és 
víztorony  épületét  és  egy  világháborús 
emlékművet is  

 

1.3.5. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

A  vizsgált  területen  sok  értékes  zöldfelület 
található  a  Duna‐part  beépítetlen  részein.  A 
zöldfelületek  vizsgálatáról  az  1:5000  léptékű 
Zöldfelületek vizsgálata című ábra ad áttekintést.  

Közcélú zöldfelületek 

A vizsgált területen funkcionáló közkert, közpark 
nem található, ugyanakkor a településszerkezeti 
terv  távlatban  kialakítandó  közparkot  jelöl  az 
M0‐s  hídfőjénél.  A  legközelebbi,  jelenleg  is 
funkcionáló  park  a Nagytétényi  Kastélymúzeum 
kertje,  amely  két  részből  áll:  az  intézményhez 
kapcsolódó  elkerített  kertből  és  a  kerítés 
túloldalán  elterülő  közparkból. A  belső  kertben 
sövénnyel  körbevett  gyepes  partereket 
alakítottak  ki, melyek  között  kavicsos  sétányok 
vezetnek.  A  terület  a  múzeum  nyitva  tartása 
alatt  látogatható.  A  külső  parkot  Kecskés  Tibor 
tervezte.  A  kastély  előtt  sugaras,  hársfákkal 
szegélyezett  sétányok  húzódnak.  A  ligetesen 
telepített  növényzet  parcellánként  azonos 
fajokból  lett kiültetve. A területen sportpálya és 
játszótér is helyet kapott.  

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

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Erdőterületek 

A  tervezési  terület  119,308  ha  összkiterjedésű 
üzemtervezett erdői  
 a Háros‐sziget, Hunyadi‐félsziget és Kis‐Háros‐

sziget  természetvédelmi  oltalom  alatt  álló 
területén (összefüggő idős faállomány), 

 továbbá  a  nagytétényi  Duna‐part  egyes 
részein találhatóak.  

A Háros‐szigeten, a Hunyad‐félszigeten és a Kis‐
Háros‐szigeten  elsősorban  természetes  állapotú 
füzes,  nyaras,  tölgyes  ártéri  erdő  található.  A 
vadszőlő, a hamvas szeder és a komló jellegzetes 
karaktert ad a területnek. 

Az M0‐ás  hídtól  nyugatra  lévő  erdőállományok 
két  egységre  oszthatók:  egy  idősebb  puhafa 
ligetre  és  ettől  délebbre,  egy  fiatal  füzesre.  Az 
északi erdő  természetvédelmi szempontból  igen 
értékes  az  idős  puhafaliget  „őserdőszerű”  képe 
miatt.  A  Háros‐szigethez  hasonló  függőavar‐
vegetáció itt is megtalálható.  

A Duna‐rét mellett  keskeny  fűzliget húzódik. Az 
idős fehér fűz (Salix alba) állományban elegyedik 
a  fehér  nyár  (Populus  alba),  a  fekete  nyár 
(Populus nigra), de sajnos mellettük megjelent az 
invazív, észak‐amerikai eredetű  zöld  juhar  (Acer 
negundo) is. 

A  terület  legnagyobb  kiterjedésű,  egybefüggő 
ligeterdő maradványát a 6‐os út mellett az érdi 
határral  érintkezően  találjuk.  A  nagyrészt 
spontán  eredetű,  természetközeli  állapotú 
puhafaliget  értékét  a  változatos  faállomány‐
szerkezet  és  a  nagy  mennyiségű  holt  faanyag 
jelenléte  biztosítja,  amely  sok  állat  és 
gombafajnak ad otthont.  

Felhasznált forrás: 
Gergely  Attila,  Merkl  Ottó  (2013):  A  nagytétényi 
Duna‐part  tájékoztató  füzet,  Innova‐Print  Kft., 
Budapest  

Közterületi fasorok 

A  vizsgált  területen  a  TSZT  szerinti 
településképvédelmi  jelentőségű  fasor  nem 
található.  

Értékesebb  fasorok  elsősorban  a 
lakóterületekhez  kapcsolódnak.  Budafokon  a 
Fonó  és  Háros  utcában  vegyes  jellegű 
nyárfasorok  állnak.  A  nagytétényi  Dunatelepen 
főként  gyümölcsfák  sorakoznak.  A  Növény 
utcában  egységes  akác  és  törökmogyoró  díszíti 
az utcaképet. A fasorok egyedei között az invazív 
növények is megjelentek (pl: Acer negundo). 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 GYÁR UTCA ÉS ÁRTÉR UTCA KÖZÖTTI IPARTI TERÜLET  1 

Védettség: nincs 

A  terület egyrészt  áll  a Gyár  utca  és  a 
kerékpárút  közcélú  zöldfelületeiből, 
valamint a Hárosi‐Duna menti ligeterdő 
sávból. A Gyár utca északi szakaszán és 
a  kerékpárút  mentén  három  rövid 
szakaszon  meghatározóan  értékes 
Populus  fasor  található.  A  koros  fák 
szép  növekedésűek,  szemrevételezés 
alapján  jó  állapotúak.  A  kerékpárút 
menti  zöldsáv  kaszált,  a  cserjefoltok 
kezeltek. 
A  part meredek. A Duna  partján  végig 
húzódó  ligeterdő  sáv  természetközeli 
állapotú. 

 
Fotó: GoogleMaps 

HÁROS‐SZIGET  2 

Védettség: országos jelentőségű védett 
természeti terület; országos ökológiai 
hálózat magterülete; védelmi 
rendeltetésű erdő Országos 
jelentőségű védett természeti terület. 

A teljes terület üzemtervezett védelmi 
és közjóléti erdő. Kerítéssel elzárt, 
szabadon nem látogatható. 

 

 
Fotó: 

http://dunaiszigetek.blogspot.hu/2011/09/haros‐sziget‐latogatokozpontja‐
hunyadi.html 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 HÁROSI DUNA PART ‐ ÁRTÉRI LIGETERDŐ  3 

Védettség: nincs  

A Hárosi‐Duna Ény‐i partszakasza menti 
ártéri  ligeterdő,  értékes  koros 
termőhelyre  jellemző  fákkal  (nyárfák, 
füzek,  stb.),  amely  jelentős  részt 
összefüggő állományt alkot. 

A részterület ÉK‐i részén lévő erdősáv 
egy szakaszon védelmi célú erdő, majd 
az üdülőterülettel határos szakaszon 
kialakított horgászterület mentén az 
állomány egy részét kiritkították, (ld. 
fenti fotó) és az idős faegyedek csak 
szórványosan maradtak fenn. A terület 
déli részén az ártéri erdősáv ismét 
folytonos, a töltésen húzódó gyalogos 
sétányt kíséri. 

 
Fotó: GoogleMaps 

HÁROSI DUNA PART ‐ SÉTÁNY  4 

Védettség: nincs 

A  Hárosi‐Duna  mentti  ártéri  ligeterdő 
felett  húzódó  parti  sétány  a  Dévér 
parktól  délre,  gyalogos  sétánnyal  és 
kerékpárúttal. A part menti zöld sáv egy 
értékes,  összefüggő,  koros  állományú 
ártéri ligeterdő, a termőhelyre jellemző 
faállománnyal (nyárfák, füzek, stb.). 

A gyalogos sétány északi oldalán az M0‐
híd lábáig ligetes fatelepítés található. A 
fák  helyzetéről  a  XXII.  kerület  adott 
adatszolgáltatást.  A  fák  egyéb  adatai 
nem ismertek.  

 
Fotó: GoogleMaps 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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M0 BUDAI HÍDFŐ  5 

Védettség: védelmi rendeltetésű erdő 
egy részen  

A  részterületen  döntően  az M0  budai 
hídfőjénél  elhelyezkedő  üzemtervezett 
védelmi  célú  erdőfoltok  találhatóak, 
amelyek értékelése nem  tárgya a  jelen 
munkának.  A  Hárosi  Duna‐ág 
főmederhez  csatlakozó  torkolati 
szakaszán  kisebb  kiterjedésű  ártéri 
ligeterdő folt a jellemző társulás. 

A hídfőtől keletre yachtkikötő található, 
amelynek környezetében az egykori 
ligeterdő fái jellemzőek.   

Fotó: GoogleMaps 

DÉVÉR PARK   6 

Védettség: nincs  

A Dévér park a Hárosi‐Duna‐ág mentén 
elhelyezkedő horgászati‐rekreációs célú 
üdülőterület  központi  teresedése.  A 
részterület  hazai  viszonylatban  átlagos 
fásított köztérnek minősül,  fiatal 20‐30 
éves,  meghatározóan  értékes 
faállománnyal. 

 A  park  területén  több  telepített 
díszkertészeti  fafaj  megtalálható  (pl. 
nemesített  gyümölcsfák,  dió,  nyírfák, 
ezüstfenyő)  az  áttéri  ligeterdő 
maradvány nyárfái mellett.  

A park a termőhelyi adottságokhoz 
igazodó, extenzív fenntartású terület, 
részben birkákkal legeltetik. 

F 

Fotó: GoogleMaps  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 DUNAPART UTCA MENTI ÁRTÉRI ERDŐ  7 

Védettség: nincs 

A részterületen döntően az M0 budai 
hídfőjétől nyugatra elhelyezkedő 
üzemtervezett védelmi célú erdőfoltok 
találhatóak a Duna hullámterében, 
amelyek értékelése nem tárgya a jelen 
munkának. 

 
Fotó: GoogleMaps 

6‐OS ÚT MENTI ÁRTÉRI ERDŐ  8 

Védettség: védelmi rendeltetésű erdő 

A 6‐os út és a Duna medre között fekvő 
széles  ártéri  erdősáv,  üzemtervezett 
közjóléti  erdő,  amely  a  6‐os  út 
nyomvonalát  kíséri.  Az  állomány 
döntően  a  termőhelyre  jellemző  ártéri 
taxonokból áll. A part menti fás élőhely 
egy nagyobb kiterjedésű  foltban ki van 
vágva.  Az  egyik  erdőrészletben  áll 
Budapest  legnagyobb  fája, egy 670  cm 
törzskörméretű Populus nigra. 

A  területre  jellemzőek  még  a  nem 
üzemtervezett  ártéri  ligeterdősávok, 
amelyek  természetközeli  állapotban 
vannak. 

 

 
Fotó: GoogleMaps 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.6. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG 

Rekreációs  zöldfelületekkel  való  ellátottság, 
megközelíthetőség 

A  vizsgált  terület  zöldfelületi  ellátottsága 
megoldott.  Elsősorban  a  Duna‐menti 
zöldfelületek jelentenek rekreációs lehetőséget.  

A vizsgálatok alapján megállapítható:  

 A meglévő  szabadterületek  jelentős hányada 
közhasználat  elől  elzárt  (beépítések, 
honvédelmi  terület  vagy  a  természetvédelmi 
oltalom miatt). 

 Közcélú zöldfelületek a budafoki és az M0‐ás 
hídtól keletre elterülő zöldfelületek. 

Általános probléma a vizsgált terület elzártsága: 
a forgalmas 6‐os út, az autópálya és a part menti 
beépítések  jelentősen  megnehezítik  a 
megközelíthetőségét.  A  rossz 
megközelíthetőség,  a  kiépítetlenség 
következményeként a terület közbiztonsága sem 
megfelelő, az elhagyott területeken  időről  időre 
hajléktalanok telepednek meg. 

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)  a  zöldfelület  intenzitását 
jellemző  %‐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  Dr.  Jombach 
Sándor  (Greenscope  Kft.)  kutatási 
eredményeinek felhasználásával történt, amely a 
Landsat  8  műhold  2015‐ben  és  2016‐ban 
összesen  nyolc  alkalommal,  vegetációs 
időszakban  rögzített  műholdfelvételeinek 
felhasználásával készült, amely nagy előrelépést 
jelent  a  korábbi  egy  alkalommal  történt 
felvételezésekhez  képet.  Több  felvétel 
készítésével ugyanis  kisebb mértékben  jelennek 
meg  az  egyedi  vagy  pillanatnyi  állapotváltozás 
jelenségei  (gyepek  kaszálása,  rendezvények 
zavaró hatása, árvizek, belvizek stb.). 

Az NDVI vegetációs  index (a növényzet biológiai 
aktivitását,  vitalitását,  és  jelenlétét  kifejező 
számérték)  alkalmazásával  nyert  zöldfelület 
intenzitás  értékeket  30‐30  méteres  raszter‐
hálóban felvett pontok tartalmazzák. 

A  vizsgálatok  alapján  megállapítható,  hogy  a 
Duna menti  területeken  kedvező  a  zöldfelületi 
intenzitás  arány,  köszönhetően  a  magas 
erdősültségnek (erdőterületeken közel 100%‐os). 

Alacsony  0‐10%  közötti  intenzitás  érték  a 
beépített  területeken,  különösen  a  nagytétényi 
Harbor Park területén, a hárosi  ipartelepen és a 
Hunyadi laktanya telkén mérhető. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



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 

Budatétény és Nagytétény mintegy 8 km hosszú 
partszakasza  igen  változatos  szerkezetű.  A 
terület szerkezeti összefüggéseit meghatározza a 
természetes  határvonalat  képező  Duna  korábbi 
és jelenlegi helyzete, a folyó változásai, áradásai, 
és  az  ezek  nyomán  kialakult  értékes  partmenti 
természeti  területek elhelyezkedése,  valamint  a 
mesterséges,  jól meghatározható  határvonal,  a 
vasútvonal  és  töltése.  Ugyancsak  jelentős 
szerkezetformáló  erővel  bírnak  az  M0  és  M6 
gyorsforgalmi utak és a 6. sz. főút. 

A  vizsgált  terület  Duna menti  sávja  és  különös 
fontossággal  a  Háros‐sziget  erdőknek, 
természetközeli  területnek  ad  helyet,  a 
szárazföld  felőli  mögöttes  részeken  délen  és 
északon  egybefüggő  jelentős  kiterjedésű 
gazdasági  területek  találhatóak, míg  a  középső 
térrész vegyes használatú városias terület. 

A területen nagy arányban találhatóak átalakulás 
előtt álló, változással érintett területek. Mind az 
északi  gazdasági  zónában,  mind  a  középső, 
korábban hulladéklerakóként szolgáló területen, 
mind a déli, közigazgatási határ mellett kikötő és 
logisztikai központ számára kijelölt területen.  

A  vizsgált  terület  szomszédságában  helyezkedik 
el  a  fővárosi  központrendszerben  kiemelt 
jelentőségű  helyi  központ  szerepű  Nagytétény 
központ. 

Szerkezeti  jelentőségű  közlekedési  elem  a 
területet középen keresztező M0 és a déli szélén 
keresztező  M6  gyorsforgalmi  út,  a  jórészt  a 
vasútvonal mellett vezetett, délen attól elváló 6. 
sz.  főút,  valamint  30a  jelű,  Budapest–
Székesfehérvár vasútvonal. 

A  vonalas  közlekedési  elemek  sűrűsödése 
mellett  a  vizsgált  terület  közvetlen  elérése 
többnyire  megoldott,  de  a  kerékpáros 
infrastruktúra az M0 vonalától délre hiányzik, és 
a Duna‐part sem mindenütt megközelíthető. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.2. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT 

A vizsgált terület területhasználata eltérő időben 
alakult  ki,  igazodva  a  kerület  térbeli 
kiterjedésének  növekedéséhez.  A 
területhasználatot  meghatározza  a  periférikus 
elhelyezkedés  és  az,  hogy  jelentős  részben  a 
nagyvízi meder területén, ártéren található. 

A Duna vízfelületét a legnagyobb részen erdősült 
és  természetközeli  területek  sávja  követi, majd 
egy  északról  délre  szakaszosan  változó 
területhasználatú  zóna  következik, míg  a  város 
felőli oldalon a  főút és a vasútvonal közlekedési 
területei határolják a területet. 

A  legészakibb  részen  a  főút  és  a  vasút 
közvetlenül  a  parton  halad,  és  ahol  utóbbiak 
eltávolodnak  a  parttól,  ott  vendéglátó  funkció 
található.  Délebbre  jelentős  kiterjedésű 
gazdasági  terület  (Háros  Gyárnegyed)  települt, 
amelynek  használata  vegyes  képet  mutat.  A 
Háros‐sziget  bejáratánál,  a  Hunyadi  laktanya 
területén  ugyancsak  a  gazdasági  funkció  jelent 
meg.  Ezen  a  szakaszon  a  parti  természetközeli 
sáv is megszakad.  

A  Háros‐sziget  védett  természeti  területként 
fővárosi  szintű  értéket  képvisel.  A  Hárosi‐öböl 
mentén  délre  húzódik  a  gazdasági  terület 
(korábbi  Furnér  Művek  térsége),  bár  ennek 
kihasználtsága  alacsonyabb,  és  a  védett 
természeti  terület  közelsége  miatt  a 
funkcióváltás is fontosabb lenne. Itt találhatóak a 
régészeti  szempontból  jelentős  Csut  (Csőt)  falu 
romjai  is.  A  Hárosi‐öböl  mellett,  délebbre  a 
Horgásztelep üdülőfalu található.   

A  következő  területegység  használaton  kívüli, 
meghatározója  az  északi  oldalon  található 

közlekedési  csomópont  és  a  déli  oldalát  záró 
gyorsforgalmi út. Az M0‐tól délre mezőgazdasági 
használatban  lévő  terület  található,  majd 
délebbre a tervezési területen található egyetlen 
lakóterület,  a  Dunatelep  következik,  noha  a 
Horgásztelep  is  jelentős  mértékben  ad  helyet 
folyamatosan lakott épületeknek.  

A  Dunateleptől  délre  ugyancsak  használaton 
kívüli  terület  húzódik,  ez  korábban 
hulladéklerakónak  adott  helyet,  és  a  jövőben 
vegyes  funkciójú  fejlesztés  (Duna  Spirit) 
tervezett  itt.  Ettől  délre  újabb  mezőgazdasági 
használat, majd természetközeli, erdősült terület 
következik.  Utóbbi  által  körülvéve  a  parton 
törmeléklerakó alakult ki.  

Ezen a részen eltávolodik egymástól a vasútvonal 
és  a  főútvonal,  a  kettő  között  gazdasági‐
logisztikai  terület  található,  a  Harbor  Park.  A 
közigazgatási határ közelében a 6.  sz.  főútvonal 
is eltávolodik a parttól az M6 autópályával való 
csomópontja felé, és ezek, valamint a Duna part 
közötti  területen  mezőgazdasági  terület 
található, a DILK fejlesztésére kijelölt területen. 

A  közlekedési  területek  a  tervezési  területet 
jelentősen  lehatárolják  Nagytétény  és 
Budatétény  lakóterületeitől,  azonban  több 
különszintű  csomópont és  szintbeni  keresztezés 
is biztosítja  a  kapcsolatot. Az északi  területen  a 
budatétényi  kereskedelmi  központ  a  tervezési 
terület  gazdasági  funkciójú  területeihez  van 
legközelebb.  A  déli  területen  Nagytétény 
történelmi  központja  és  a  Nagytétényi  kastély 
közvetlenül  szomszédos  a  tervezési  területtel, 
azonban  annak  használaton  kívüli  területeivel, 
így  valódi  funkcionális  kapcsolat  itt  sem  alakult 
ki. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.3. TERMŐFÖLDEK MŰVELÉSI ÁGAK ÉS 
MINŐSÉGI OSZTÁLYOK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA 

Az  ingatlan‐nyilvántartás  törzskönyvi  adatai 
szerint  az  alábbi  hektáronkénti  kataszteri  tiszta 
jövedelmi  fokozatok minősülnek  átlagosnak,  és 
az  alábbi művelési  ágak  és minőségi  osztályok 
jelentik  az  átlagon  felüli,  illetve  átlagon  aluli 
termőföldeket a XXII. kerületben. 

A  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX. 
törvény értelmében átlagos minőségű termőföld 
az  ingatlan‐nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvényben  meghatározott  törzskönyvben 
szereplő,  az  adott  kerület  azonos művelési  ágú 
termőföldjei  1  hektárra  vetített  aranykorona 
értékeinek  területtel  súlyozott  átlagának 
megfelelő  termőföld.  Az  átlagosnál  jobb 
minőségű  termőföldet  más  célra  hasznosítani 
csak  időlegesen,  illetőleg  helyhez  kötött 
igénybevétel céljából lehet. 

A  tervezési  területen  átlagosnál  jobb minőségű 
termőföldek  találhatók  az érdi határ mellett,  az 
M0‐ás  híd  két  oldalán,  valamint  a 
Kastélymúzeum utca és a Campona utca közötti 
szakaszon. Utóbbi  legelőként nyilvántartott, míg 
a  másik  kettő  terület  szántó  művelési  ágba 
sorolt.  

A  diagramról  leolvasható,  hogy  erdőterület 
található  a  legnagyobb  kiterjedésben,  ezt 
sorrendben a szántók és a legelők követik. Kivett 
területek,  valamint  gyömölcsösök  a  térségben 
csekély arányban találhatóak.  

A  kiváló  termőhelyű  erdők  közé  az  őshonos 
fafajokból  álló  erdőtársulások  fenntartására 
leginkább  alkalmas  és  az  erdő  hármas 
rendeltetését  a  legmagasabb  szinten  biztosítani 
képes  erdőterületek  tartoznak.  Az  övezetében 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterületek 
húzódnak  a  nagytétényi  Duna‐parton  az M0‐ás 
hídig, a Háros‐szigeten, a Hunyadi‐félszigeten és 
a  Kis‐Háros‐szigeten,  valamint  a  budafoki 
partszakasz egy részén.  

 

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

A tervezési 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  73%‐a  beépítésre  nem  szánt 
terület, a vízfelület nélkül ez az arány 58%. 

A  tervezési  területen  kialakult  beépítésre  szánt 
terület  a  Dunatelep  kertvárosias  lakóterülete 
Nagytétény  szomszédságában,  a  Horgászfalu 
üdülőterülete,  valamint  a  gazdasági  területek 
északon  és  a  logisztikai  terület  délen.  További 
beépítésre  szántként  kijelölt,  de  még  nem 
kialakult  terület  a  Duna  Spirit  kisvárosias 
lakóterülete,  az  M0  hídfő  környezetében  lévő 
intézményterületek,  valamint  délen,  a 
közigazgatási  határ  mellett  a  DILK  különleges 
kikötő területe. 

A beépítésre nem szánt szárazföldi területeket a 
közlekedési  területek,  zöldterületek  és 
erdőterületek  alkotják. Utóbbiak nagyrészt még 
csak  tervezettek.  Jelenleg  beépített,  de 
erdőterületként  kijelölt  a  Háros‐sziget  északi 
része, korábbi honvédségi terület. 

 

Beépítésre nem szánt terület   

  vízfelülettel  584,40 ha 

  vízfelület nélkül  295,88 ha 

Beépítésre szánt terület  216,74 ha 

 

Beépítésre  szánt és nem  szánt  területek  aránya 
vízfelület nélkül: 

 

1.4.1.5. 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 
rendelkező  intézmények  nem  találhatóak.  Az 
igazgatási  intézmények köréből  kormányablak  a 
Campona  Bevásárlóközpontban,  a  területhez 
közel  található.  A  Campona  jelentős  kulturális 
funkciót  is  betölt  a  Csodák  palotája,  a 
Tropicarium  és  a  mozi  révén.  A  vizsgálati 
területen  található  a  Nagytétényi 
Kastélymúzeum,  amely  az  Iparművészeti 
Múzeum  állandó  bútortörténeti  kiállításának 
befogadója.  

A  tervezési  területen  az  M0  hídfő  lábánál 
települt  a  Tétényi  Duna‐part  Lovasklub.  Az M0 
hídfő  másik  oldalán,  a  Hárosi‐öböl  mellett  a 
közelmúltig yachtkikötő üzemelt. 

A  területen  található  épületek,  beépített 
területek közül  jelentősebb hatókörű szerepet a 
gazdasági funkció képvisel: országos hatókörű az 
élesztőgyár (Lesaffre), és még jelentős szereppel 
bírnak  a  korábbi  Furnér  Művek  telephelyén  a 
tevékenységet tovább vivő vállalkozások. Délen a 
Harbor Park logisztikai funkciója jelentős. 

Sportintézmény 

HRSZ.  megnevezés 

232049/9  Tétényi  Duna‐part  Lovasklub  és 
BMTE Lovas Szakosztály 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.6. BARNAMEZŐS TERÜLETEK 

Tétény Duna‐parti szakaszának vizsgált területén 
jelentős kiterjedésű használaton kívüli területek, 
valamint  alulhasznosított  területek  találhatóak. 
A  Duna  telke  nélküli  vizsgált  terület  24  %‐a 
barnamezős terület. 

A Háros vasúti megálló térségében válik el a 30a 
és a 40a vasútvonal egymástól. Az itt kiszélesedő 
vasúti terület szélén használaton kívüli területsáv 
húzódik. 

A  tervezési  terület  északi  alulhasznosított 
összefüggő  gazdasági  területe  három  kisebb 
egységre  tagolódik  (Hunyadi  laktanya,  korábbi 
Furnér Művek  és  az  egykori  Háros Gyárnegyed 
területére).  A  kedvező  megközelítéssel 
rendelkező  56,5  ha‐os  terület  több  vállalkozás 
telephelyéül szolgál. A gyárnegyedben a Lesaffre 
élesztőgyár  továbbra  is  jelentős  szereppel bír, a 
korábbi  Furnér  Művek  területe  részben 
alulhasznosított,  a  laktanya  területe  viszont 
jelenleg csak kis részben hasznosított. A Hunyadi 
laktanya  egykori  gyakorlóhely  területe  jelenleg 
üresen  áll,  ez  tulajdonképpen  az  1911‐es 
folyamszabályozás  után  létrejött  félsziget 
érintetlen  ártéri  erdejének  „kapuja”,  így 
zöldfelületi jellegét szükséges helyreállítani.  

A Duna‐part és a 6.  sz.  főút út által közrefogott 
használaton  kívüli,  meglévő  épületállomány 
nélküli összefüggő terület a tervezett Duna Spirit 
területe.  Az  1970‐es  években  kommunális 
hulladéklerakóként  használt  terület 
rekultivációja  és  a  beruházáshoz  köthető 
feltöltés  részben  megtörtént.  A  fejlesztéssel  a 
beruházó 1000‐1500 új  lakást,  irodát,  szállodát, 
konferenciaközpontot  és  sportcsarnokot  kíván 
létrehozni,  továbbá  ki  akarja  alakítani  a 
közvetlen kapcsolatot a városrészközponttal. 

 

 

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

A  vizsgált  területen  konfliktussal  terhelt, 
szlömösödött  és  degradálódó  területek  részben 
a  funkcióját  vesztett,  használaton  kívüli  vagy 
alulhasznosított területeken alakultak ki, részben 
az  elzárt,  nehezen  megközelíthető  helyeken 
találhatóak. 

Háros  vasútállomás  környezetében,  a  két 
vasútvonal között degradálódó terület található. 
A  közlekedési  pályák  által  körbezárt  térrész 
ideiglenes  és  tartós  tárolásra,  építőanyag  telep 
számára van igénybe véve.  

A  Duna‐parton  a  volt  hulladéklerakó  helyén  a 
tervezett  ingatlanfejlesztés  területe  kerítéssel 
körbezárt,  így  védett,  azonban  a  terepfelszín 
feltöltött. Délebbre bányászattal érintett térrész 
helyezkedik  el,  amelyet  vegyes  forrásból 
származó  anyagokkal  töltenek  fel,  a  tervezett 
erdősítés még várat magára. 

A  vizsgált  terület  túlnyomó  részén  megfelelő 
állapotú  beépített  területek  helyezkednek  el, 
azonban  a  korábbi  gazdasági,  ipari  vagy 
honvédelmi  hasznosítás  által  érintett,  de mára 
részben  funkcióját  vesztett  területeken  jelentős 
arányú a  leromló állagú épületállomány, és ez a 
terület általános állapotát is meghatározza. 

A  Háros‐sziget  és  a  Hunyadi‐sziget  értékes 
természetközeli területe éppen az előző  leromló 
állapotú,  intenzíven  beépített  és  burkolt 
területekkel  határos.  Különösen  a  Háros‐sziget 
északi részére beékelődő volt honvédségi terület 
képez  erőteljes  kontrasztot,  noha  a  laktanya 
zártsága  segítette  is  megőrizni  a  sziget 
érintetlenségét. 

 

1.4.1.8. 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 
meghatározza a vasútvonal, a főútvonal és az M0 
gyorsforgalmi  út  elvágó  hatása,  így  egymástól 

független  kisebb  közterület‐hálózat  részek 
alakultak  ki.  Ilyen  a  Hunyadi  laktanya,  Háros 
Gyárnegyed térsége, amelyet a Gyár utca – Fonó 
utca  –  Ártér  utca  –  Háros  utca  vonala  határoz 
meg.  Az  épületek  megközelítését  ezeken  kívül 
magánutak biztosítják.  

A  Növény  utca  és  a  Növény  utcai  csomópont 
szolgálja  a  Horgásztelep  feltárását,  amelyet 
alapvetően  szabályos utcahálózat  tagol. Az M0‐
tól  délre  lévő  lakóterület,  a  Dunatelep  a 
Kolozsvári utcán  keresztül érhető el, és  további 
három párhuzamos utca tárja fel.  

A  Duna  Spirit  fejlesztési  területe  a  Dunapart 
utcán át érhető el. A Harbor Park a Nagytétényi 
útról  és  a  6.  sz.  főútról  a  Campona  utcán 
keresztül  is  megközelíthető,  és  néhány  belső 
magánút tárja fel. 

Az  egymástól  független  területrészek  között 
gyalogosan  és  kerékpárral  van  lehetőség 
közlekedni. A Háros Gyárnegyed mellett a Duna‐
parton,  a  Hunyadi  laktanya  mellett,  majd  a 
korábbi Furnér Művek 6. sz. főút melletti szélén 
vezet át a kerékpárút, amely a Horgásztelep után 
az M0 hídfőhöz és az alatt vezet át a Dunatelep 
melletti  töltésre.  Innen  az  érdi  közigazgatási 
határig  már  nincs  kiépített  kerékpáros 
infrastruktúra.  Gyalogos  közlekedésre  a  Duna 
parti  ártéri  erdősávokban  esetleges  gyalogutak 
találhatóak. 

A  közterületeket  elsősorban  a  feltáró  utcák 
alkotják. Érdemi  teresedések nem alakultak ki a 
területen, csupán közlekedési csomópontokként 
találhatóak koncentráltan, nagyobb alapterületű 
közterületek.  Kiépített  közpark  a  tervezési 
területen  szintén  nincs.  A  vizsgálati  területen 
található  azonban  a Nagytétényi  kastély  kertje, 
amely  a  városrész  egyik  legfontosabb  közcélú 
zöldterülete. 

Jelentős  faállomány  jellemző  a Duna‐part  teljes 
hosszában,  noha  ezek  hozzáférhetősége 
korlátozott a megközelítés nehézkessége okán. A 
Háros‐szigeti  természetvédelmi  terület 
közforgalom  elől  elzárt,  tanösvény  a  Hunyadi‐
szigeten látogatható. 

Összességében a szétdarabolt közterület‐hálózat 
összekapcsoló  elemei  hiányoznak,  és  a  közcélú 
zöldfelületek,  erdősávok  hozzáférhetősége 
korlátozott. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.9. TERÜLETEK VÍZKAPCSOLATA 

Budatétény  és  Nagytétény  Duna‐partján 
meghatározó  a  zöldfelületek,  erdősávok 
nagyarányú jelenléte, a part természetessége. Ez 
a  természetes  part  hatalmas  érték,  amely 
fővárosi  szinten  is  különlegességnek  számít.  A 
parti sáv az egyes szakaszokon eltérő szélességű 
a mögöttes területhasználattól függően. 

A tervezési terület északi részén a vasút és az út 
közvetlenül a parton  fut,  itt a partfal kialakítása 
rézsűs,  kövezett,  és  kerékpárútnak  biztosít 
helyet. A vízhez való lejutást a rézsűs partfalban 
ütemesen elhelyezett  lépcsők biztosítják. Ennek 
a szakasznak a déli határán úszómű csatlakozik a 
parthoz sportolási és vendéglátás funkcióval. 

A Háros Gyárnegyedtől  délre  a  part  jellemzően 
keskeny,  meredek  és  természetes  vegetációval 
borított.  A  gyárnegyed  mellett  a  kerékpárút 
közvetlenül a parton húzódik. A laktanya mellett 

a part jellege azonos, de közforgalomtól elzárt. A 
laktanyától  délre  a  Háros‐sziget  és  Hunyadi‐
sziget  védett  ártéri  erdeje  található.  A  Hárosi‐
öböl másik oldalán, a korábbi Furnér Műveknél a 
part  nem  hozzáférhető,  csupán  a  Horgásztelep 
előtt  bejárható.  Utóbbinál  a  parton  kikötött 
csónakok  fürtjei  az  intenzív  használatról 
tanúskodnak.  Itt  és  a Dunatelepnél  a  legjobb  a 
vízpart  mögöttes  területekkel  való  kapcsolata, 
legkönnyebb a megközelítése. 

Az  M0  hídfőnél  jelentősebb  az  ártéri  erdő 
kiterjedése,  itt  a  közelmúltig  yachtkikötő 
működött.  Ettől  délre  a  kastély  vonaláig 
bejárható  a  keskeny  parti  sáv.  A  Duna  Spirit 
területétől délre ártéri kaszálórét kíséri a partot. 
A  bányászattal  érintett  területtől  délre  a 
közigazgatási határig  szélesebb, bejárható ártéri 
erdősáv  húzódik,  amelynek  nagy  hátránya  a 
rendkívül nehézkes megközelítése. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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PARTTÍPUSOK JELLEMZŐ METSZETEI 

 

Jellemző metszet a Compó utca vonalában, Horgásztelep 

 

Jellemző metszet a Kassai utca vonalában, Dunatelep 

 

Jellemző metszet a Hársfa utca vonalában, Tétény 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 
tervezési  területen  is  –  a  Dunával  érintkező 
partszakaszon  a  legnagyobb méretű  telkeket  a 
beépítetlen  területeken  találjuk.  A  Dél‐Budai 
céltérség  esetében  megállapítható,  hogy  míg 
Budafok  területén  a  történelmi  településmagot 
5000  m2  alatti  földrészletek,  addig  Tétény 
területét  50.000  m2‐nél  is  nagyobb  telkek 
tagolják.  

 

A  különböző  karakterű  városrészekben  a  telkek 
formája  is  eltérő  jellegzetességeket  mutat.  A 
tervezési  terület  telekmorfológiája  rendkívül 
változatos,  a  telkek  alakja  többségében 
szabálytalan, igazodva a természeti környezethez 
és a területhasználat jellegéhez.  

 

 

A  tervezési  terület  esetében  Duna  közvetlen 
közelében  a  nagyobb,  50.000  m2  feletti 
telekméretek  jellemzők,  ezek  elsősorban  a 
gazdasági,  mezőgazdasági  és  erdőterületek. 
Kisebb  méretű  telkek  a  partközeli 
lakóingatlanok,  területük  500  m2  –  2000  m2 
közötti.  A  tervezési  területen  kívüli  vizsgált 
területen,  a  Nagytétényi  úthoz  kapcsolódó 
telekméretek  változatos  képet  mutatnak, 
méretük  500  m2  és  50.000  m2  közötti.  Az  itt 
elhelyezkedő  nagy  területű  telkek  általában  a 
közterületek és a zöldterületek, kisebb méretűek 
pedig a lakótelkek.  

 

A  tervezési  terület  –  Tétény Duna‐parti  sávja  a 
kapcsolódó  dunai  területtel  együtt  –  összesen 
8.413.816  m2  területű,  amelyen  641  telek 
osztozik.  Ebből  közterület  79  telek,  összesen 
3.571.174  m2,  nem  közterület  562  telek, 
területük 4.842.642 m2.  

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  telkek  többsége  igazodik  a  tényleges 
területhasználathoz, eltérés a Háros Gyárnegyed 
és a korábbi Furnér Művek esetében mutatkozik. 
A  gazdasági  területek  átalakulásával,  új 
tulajdonosok  és  bérlők  megjelenésével  a 
területek egysége megbomlott, melyet azonban 
telekalakítás,  és  így  az  egyes  rendeltetések 
elkülönülése nem,  illetve csak részben követett. 
A Harbor Park esetében szintén megállapítható, 
hogy több bérlő osztozik a területen, azonban a 
logisztikai  központ  kialakítása  és  elrendezése 
tudatos fejlesztés eredménye.  

1.4.2.2. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT, 
VAGYONGAZDÁLKODÁS 

A XXII. kerületi tétényi partszakasz jelentős része 
a  Magyar  Állam  (27%),  illetve  a  XXII.  kerületi 
Önkormányzat  (22%)  tulajdonában  van  (ebből 
nagy területet foglalnak el a Duna folyam telkei). 
Míg a szárazföldön a Magyar Állam a közlekedési 
területek,  valamint  a  Háros‐sziget  nagy  részét, 
addig  a  kerület  a  part  menti  természetközeli 
területek  túlnyomó  többségét,  a  közterületek 
egy  részét,  valamint  a  Háros‐sziget  part menti 
részeit  tulajdonolja.  Gazdasági  társaságok 
tulajdonában van a vizsgált  terület 14%‐a,  így a 
még  beépítetlen  lakóterületek  és  az  ipari, 
szolgáltatói  funkcióval  rendelkező  ingatlanok. 
Budapest  Főváros  Önkormányzata  csak  kis 
terület  tulajdonosa  (2%),  a  kezelésébe  átadott 
telkek  száma  azonban  ennél  jóval  nagyobb,  a 
vizsgált  terület  4%‐a  (a  vagyonkezelésbe  adás 
részleteit  lásd  alább).  Átadott  terület  a  Háros‐
sziget állami tulajdonban lévő északi része, és az 
e  fölött  elhelyezkedő  kerületi  önkormányzati 
tulajdonú  alulhasznosított  gazdasági  terület 
(Hunyadi laktanya).  

A  tervezési  területen  belül  jelentős  számú 
magán‐  (29%)  és  vegyes  tulajdonban  (6%)  lévő 
területtel  is  találkozhatunk,  ezek  elsősorban 
lakóingatlanok.  A  vasút  és  az  azt  kiszolgáló 
területek a Magyar Állam tulajdonát képezik. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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  az 
állam,  a  fővárosi és  a  kerületi önkormányzatok, 
valamint  elszórtan meglévő magántulajdonosok 
között oszlik meg. 

A  Duna  partvonalával  közvetlenül  határos 
ingatlanok egyedi  jellegéből  adódóan  szükséges 
az ingatlanok egységes szabályozása és kezelése. 
Az  alábbi  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: 

                                                             

 

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 

Sorszám  Hrsz.  Tulajdonos 

14.  232045/5  Magyar Állam 

15.  232045/6  Magyar Állam 

67.  224983 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

68.  224967/1 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

69.  224967/3 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

70.  232041 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

71.  232035/1 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

72.  232035/25 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

73.  232035/24 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

74.  232035/23 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

75.  232038/21 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

76.  232048/1 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

77.  232185 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

78.  232318 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

79.  232319/2 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

80.  232320 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

82.  224969 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

83.  232322 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

84.  232045/3 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

85.  232324 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

86.  232327 
XXII. kerületi 
Önkormányzat 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.4.3.1. FUNKCIÓ‐, ÁLLAG‐ ÉS 
KAPACITÁSVIZSGÁLAT  

Funkcióvizsgálat 

A  tervezési  terület  a  6.  sz.  főút  mentén 
helyezkedik  el,  és  a  hagyományos 
lakóterületektől  elválasztott  helyzetű,  így  a  jó 
közlekedési  kapcsolatok  révén  elsősorban  ipari 
és  kereskedelmi,  szolgáltató  funkciók  jelentek 
meg. Azonban a kedvező vízparti elhelyezkedést 
kihasználva üdülő‐ és lakóterületek is kialakultak 
itt.  Ugyanakkor  a  Duna  szomszédságában 
elterülő telkek jelentős része még beépítetlen.  

A  tervezési  területen  a  kedvező  megközelítési 
lehetőségeknek,  közlekedési  kapcsolatoknak 
köszönhetően a 6. sz. főút mentén elhelyezkedő 
épületek  75,5%‐a  gazdasági,  ipari  és  logisztikai 
funkcióval  rendelkezik.  A  Háros  Gyárnegyed,  a 
korábbi  Furnér  Művek  és  a  Hunyadi  laktanya 
területére az átalakulás  jellemző,  így a meglévő 
ipari,  gazdasági  funkciók mellett,  folyamatosan 
jelennek meg új vállalkozások, melyek a korábbi 
funkcióktól  eltérő  kereskedelmi  és  szolgáltatói 
rendeltetéseket  (2,7%)  is  létesítenek.  A 
gazdasági tevékenységhez köthető irodák (0,9%). 
szintén ezeken a területeken fordulnak elő. 

A vizsgált építmények esetében számottevő még 
a lakóépületek részaránya (4,0%), melyek főként 
a 6. sz. főút – Rudnyánszky utca – Dunapart utca 
–  Ánizs  utca  által  határolt  tömbökben,  a 
Dunatelepen állnak. A kedvező elhelyezkedésnek 
és természeti környezetnek köszönhetően egyre 
több lakóépülettel találkozhatunk a Horgásztelep 
területén  is,  így  a  6.  sz.  főút  és  a  Duna  között 
elhelyezkedő  Növény  utca  –  Balin  utca  –  Busa 
utca  által  határolt  területen  az  üdülő  funkció 
visszaszorulása  a  jellemző.  Kis  számban,  de  a 
gazdasági  területeken  is  előfordulnak 
lakóépületek,  a  jellemző  területhasználatból 
adódóan azonban ezek közepes, illetve leromlott 
állagúak, felújításra szorulnak.  

A  vizsgált  területen  helyenként  a  fentiektől 
eltérő  funkciók  is előfordulnak,  így a part menti 
Baross  Gábor  Sporthorgász  Egyesület,  illetve  a 
Tétény  Dunapart  Lovarda  telkén  sportcélú 
építmények  állnak  (0,1%),  vendéglátóhelyek  az 
Ártér  utca mentén működnek,  kulturális  épület 

pedig a 6.  sz.  főút melletti Száraz‐Rudnyánszky‐
kastély.  

Az épületállomány 11,3%‐a használaton kívüli, a 
funkció  nélküli  építmények  elsősorban  a 
gazdasági  területeken,  így  a  korábbi  Furnér 
Művek, a Háros Gyárnyegyed, valamint a Háros‐
sziget beépített telkein állnak.  

Állagvizsgálat 

A vizsgálati terület által érintett épületek állaguk 
tekintetében  három  csoportba  kerültek 
besorolásra:  

 jó állagú (új vagy felújított), 
 közepes állagú (megfelelő műszaki állapotú),  
 avult  (leromlott  műszaki  állapotú, 

elhanyagolt, használaton kívüli).  
 

A  vizsgált  területen  az  építményállomány  állag 
tekintetében  vegyes  képet  mutat.  Az  új  vagy 
felújított  építmények  száma  kevés,  ezek  főként 
az  üdülőterület  újonnan  beépült  partszakaszán, 
a  lakóterületen,  illetve  a Harbor Park  területén 
állnak.  Néhány  új  épület  és  technológiai 
építmény a Háros Gyárnegyedben és a Gyár utca 
túloldalán is épült az utóbbi időben.   

A  vizsgálati  területen  legnagyobb  arányban 
megfelelő  állapotú,  közepes  állagú  épületek 
fordulnak elő, egyaránt az ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató  területeken,  valamint  a  lakó‐  és 
üdülőterületeken.  

A  Hunyadi  laktanya  és  a  Háros  Gyárnegyed 
ingatlanjain  a  közepes  állagú  épületek  mellett 
leromlott  műszaki  állapotú,  elhanyagolt, 
használaton  kívüli  építményekkel  is 
találkozhatunk. Több közülük bontásra vár. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Tervezési terület: 

Hrsz. 224986, 224967/2, 232333/3, 232330, 232016/3, 224988 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Dél‐Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség 

A  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  épületei  több  telken
helyezkednek  el,  a  224967/2  és  224986  hrsz.‐ú 
ingatlanokon  a  dél‐budai  hálózat  üzemeltetéséhez
szükséges  irodák  és  üzemi  építmények  kaptak 
helyet.  A  224986  hrsz.‐ú  ingatlan  magastetős
épületei  jó  állapotúak,  ezzel  szemben  a  224967/2
hrsz.‐ú  telken  álló  lapostetős  gépház  épületének
műszaki  állapota  közepes.  A  hálózat
üzemeltetéséhez  szükséges  további  építmények  a
232333/3,  232330,  232016/3,  224988  hrsz.‐ú
ingatlanokon helyezkednek el.  

   

 

 

 

 

 

 

 

forrás: googlemaps.com 

Hrsz. 224977 

Lesaffre Magyarország 
Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft.  

A  nagy  múltra  visszatekintő,  mára  külföldi 
tulajdonban  lévő  üzem  az  1900‐as  évek  eleje  óta
működik  a  Gyár  utcai  ingatlanon.  Az  51.000  m2

területű  telek  beépítettsége  30%‐os,  a  burkolt
felületek  aránya  igen magas,  zöldfelület  csupán  a 
Gyár  utca  mentén  lévő  épületek  környezetében
található. Az épületek többsége lapostetős, műszaki 
állapotuk  megfelelő,  illetve  jó.  Az  építmények
többsége  gazdasági,  üzemi  épület,  a  kisebb  része
irodaként működik, illetve funkció nélkül üresen áll. 
A gyár kapacitása ma is kiemelkedő, az utóbbi évek
fejlesztéseinek köszönhetően jelenleg Közép‐Európa 
egyik  legnagyobb  élesztőgyártó‐  és  forgalmazó
üzeme.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: lesaffre.hu 

Hrsz. 224974/2, 224990 

BUDAVAL Papírfeldolgozó Zrt.  

A  ’80‐as  évek  végen  alakult,  folyamatosan  fejlődő
papíripari  vállalat  építményei  két  telken
helyezkednek  el,  az  üzemi  épületek  a  Fonó  utcai
(224974/2  hrsz.),  a  központi  irodaépület  a  Gyár
utcai  (224990  hrsz.)  ingatlanon  áll.  A  224974/2 
hrsz.‐ú  telek  területe 6290 m2, beépítettsége 45%, 
az  itt  elhelyezkedő  lapos‐,  illetve  alacsony
hajlásszögű magastetős épületek  közepes  állagúak.
A  224990  hrsz.‐ú  ingatlan  területe  8.280  m2, 
beépítettsége  szintén magas, 48%, a  telken álló új, 
lapostetős épület állaga jó.  

   

 

 

 

 

 

 

 

forrás: googlemaps.com 
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Hrsz. 232016/3 

AR Furnér Kft.  

A  6.  sz.  főút  és  a  Duna  holtága  között  elterülő
korábbi Budapest Furnér Művek Kft. 15 ha‐os telkén
jelenleg  több  vállalkozás  is  működik,  a  korábbi
faipari  tevékenységek  mellett  kereskedelem  és 
szolgáltatás  is megtalálható  jelenleg  a  területén. A 
lapostetős  épületek  többsége  közepes  állagú,
megfelelő  minőségű,  helyenként  alulhasznosított, 
de használaton kívüli épületekkel  is  találkozhatunk.
Területén  találhatóak  a műemlékként  védett  Csut 
(Csőt) falu romjai, valamint a helyi védett víztorony
építménye. 

   

 

Hrsz. 232036 

Baross Gábor Sporthorgász Egyesület 

Az  1946‐ban  alapított,  több mint  400  főt  számláló
egyesület  telke  az  üdülőterületen  helyezkedik  el
közvetlenül  a  Duna  partján.  A  2218  m2‐es  telek 
beépítettsége 11,8 %, az ingatlanon álló magastetős 
épület  felújított,  melyben  a  sport,  irodai  funkció
mellett,  vendéglátás  is  helyet  kapott.  A  telken
pavilonok  és  lábon  álló  kerti  tetők  mellett  egy
kisebb  játszóhely  is  kialakításra  került,  de 
összességében a burkolt felületek aránya alacsony. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hrsz. 232326/1, 232326/2, 232331,232333/6, 232333/7, 232333/8, 232333/9, 232333/10, 232333/11, 
232333/12, 232333/13, 232333/14, 232333/15, 232333/17, 232333/18, 232333/19, 232333/20, 

232333/21, 232333/25, 232333/26 

ProLogis Harbor Park  

A  stratégiai  elhelyezkedésű  logisztikai  központ
területén  10  épületben  összesen  132.000  m2

disztribúciós‐, és  irodaterület található. A logisztikai 
központ  területe  több  telekre  osztott,  melyet
magánutak  választanak  el  egymástól.  A  kiváló 
közlekedési  kapcsolatok mellett  a  belső  úthálózata
is fejlett. A nagyméretű telkeken a beépítés 30‐50% 
közötti,  illetve  50%‐nál  magasabb,  a  burkolt  és 
zöldfelületek  aránya  elfogadható.  A  szabadonálló
lapostetős  épületek  állaga  jó.  Területén 
helyezkednek  el  a  műemléki  védettséget  élvező 
egykori Sertéshizlalda épületei.  
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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  – 
létrejöttével,  majd  közöttük  újabb  beépítések 
megvalósulásával alakult ki. 

A vizsgálati  területen a beépített és beépítetlen 
területek  váltakozása  figyelhető  meg.  A 
beépített  területek  dominánsan  szabadon  álló 
beépítésűek.  Ez  jellemző  az  apró  telkeken  kis 
üdülőházakból  álló  Horgászfalura,  az  óriás 
telkeken  nagy  gyárépületek,  csarnoképületek 
alkotta  iparterületekre,  gazdasági  területekre 
északon  és  logisztikai  területre  délen.  A 
Kolozsvári  utcáról  feltárt  Duna‐parti 
lakóterületen,  a Dunatelepen  a beépítés  jellege 
szabadonálló,  de  a  keskeny  telkeken  néhány 
oldalhatáron  álló  épület  is  található. 
Oldalhatáron  álló  beépítés  jellemzően  a 
nagytétényi településmag vizsgálati területre eső 
telkein fordul elő.  

A  Duna‐part  tétényi  szakasza  alapvetően  zöld 
arcát mutatja  a  víz  felé,  a mögöttes  beépített 
területeken szabadonálló beépítés valósult meg. 
Ez  az  északi,  ipari,  gazdasági  igénybevétellel 
terhelt  területeken  a  sűrűn  elhelyezkedő 
épületek miatt szinte zárt tömegként jelentkezik, 
míg a Hárosi‐öböl menti üdülők esetében házak 
felnyíló  soraként  jelenik meg. A Dunatelepet  az 
árvízvédelmi töltés vonala, a  logisztikai területet 
parti erdősáv és a 6. sz. főút útkoronája takarja. 

Beépítési mérték a beépítésre szánt területeken 

A  dél‐budai  Duna  szakaszon  a  beépítés 
intenzitása átlagosan alacsonynak mondható, de 
az  átlagérték  mögött  jelentős  területi 
különbségek  jelennek  meg.  Nagy  területek 
beépítetlenek,  így  a  beépített  területek 
egymástól elváló foltokban találhatóak meg. 

A legnagyobb – 40% fölötti – beépítési mérték a 
Háros  Gyárnegyedben,  a  Háros  vasútállomás 
környéki területeken, és a Harbor Park területén 
figyelhető  meg.  Az  előbbieknél  ez  a  sűrűség 
vegyesen  fordul  elő  20‐30%  közötti 
beépítettségű  telkekkel, míg  az  utóbbi minden 
telke nagy arányban beépített. 

A Hunyadi  laktanya és  a  korábbi  Furnér Művek 
területe  csupán  15%  alatti  beépítési mértékkel 
bír.  A  Horgászfalu  telkeinek  beépítettsége 
vegyes,  10‐20%  közötti.  A  Dunatelepen  szintén 
15%  körüli  az  átlagos  beépítési  mérték,  de 
előfordulnak  10%  alatti  és  20%  fölötti 
beépítettségű telkek is. 

Átlagtól  jelentős  mértékben  eltérő  beépítési 
mérték a területhez képest 

Terület átlagos beépítettségi mértéke: 9,6%. 

KER  HRSZ  TERÜLET  

(m2) 

BEÉPÍTETT  

TERÜLET (m2) 

BEÉPÍ‐
TETTSÉG 

(%) 

XXII. 224976  26433  14812  56,0 

XXII. 224985/1  3323  1672  50,3 

XXII. 232333/25  57336  28187  49,2 

XXII. 224990  8280  3969  47,9 

XXII. 232015/34  303  144  47,5 

XXII. 224974/2  6295  2884  45,8 

XXII. 232333/12  79375  36330  45,8 

XXII. 232241  809  367  45,4 

XXII. 224974/5  49924  21667  43,4 

XXII. 232015/87  145  63  43,3 

XXII. 232333/21  19432  8406  43,3 

XXII. 224929/1  6561  2717  41,4 

XXII. 224970  2206  878  39,8 

XXII. 232015/94  243  89  36,7 

XXII. 224993/1  2669  941  35,2 

XXII. 232015/64  148  52  35,1 

XXII. 232015/118 146  51  34,9 

XXII. 232015/101 299  92  30,8 

XXII. 224977  50923  15667  30,8 

Szabadonálló beépítés a Harbor Park területén 

Szabadonálló és oldalhatáros beépítés a Dunatelep telkein 
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1.4.3.3. BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG, SZINTSZÁM 
ÉS TETŐIDOM 

Beépítési magasság, szintszámok 

A  tervezési  területen  a  magassági  viszonyok  a 
területegységek  funkcionális  tagozódásához 
hasonló  megoszlást  mutatnak.  Az  ipari, 
gazdasági  területeken az alacsony  szintszám, de 
nagyobb  beépítési  magasság,  míg  a  lakó‐  és 
üdülőterületeken  alacsonyabb  beépítési 
magasság jellemző. 

A  Hárosi  iparterületen  nagy  belmagasságú 
földszintes,  esetenként  2‐3  szintes  épületek 
jelennek  meg.  Előbbi  az  üzemi  jellegű 
tevékenységek,  utóbbi  az  irodai  funkciók 
kiszolgálására.  A  nagyobb  magasság  a 
technológiát  kiszolgáló  építmények  esetében 
figyelhető meg. 

A  korábbi  Furnér  Művek  területén  hasonlóan 
alakul a helyzet a szintszámok tekintetében, bár 
itt  alacsonyabbak  az épületek, és nem  jelennek 
meg magasabb technológiai épületek. 

A  Hunyadi  laktanya  főépületei  2‐3  szintesek,  a 
kiegészítő épületek földszintesek. 

A Harbor Park  csarnoképületei ugyan  többnyire 
földszintesek, de nagy belmagasságúak, és néhol 
belső  két‐  vagy  háromszintes  részek  is 
kialakításra kerültek az irodai részek számára. 

A  Horgásztelepen  a  földszintes,  tetőteres 
épületmagasság a  jellemző, az újabb beépítések 
egy  részében  figyelhető  meg  kétszintes  épület 
kialakítás. 

A  Dunatelep  esetében  ugyancsak  a  földszintes, 
tetőtér beépítéses forma a tipikus, és csak néhol 
jelenik meg kétszintes épület. 

 

 

Jellemző tetőidom 

A  tervezési  terület  tetőidomok  tekintetében  is 
kétarcú.  Az  ipari,  gazdasági  területek  nagy 
részében  a  lapostetős  forma,  a  lakó‐  és 
üdülőépületek esetében a magastető a jellemző. 
Ugyanakkor  a  fenti  általános  szabálytól  eltérő 
helyzetek is előfordulnak. 

A  Hárosi  iparterületen  a  lapostetős  tömegeken 
kívül  jó néhány alacsony hajlásszögű nyeregtető 
is  épült.  Itt  egy‐két  egyedi  tetőforma,  például 
dongatető is megfigyelhető. 

A  korábbi  Furnér  Művek  környezetében  a 
lapostető  tipikus,  de  dongaforma  itt  is 
megtalálható néhány épületen. 

A  Hunyadi  laktanya  épületeinek  formavilágát  a 
magastető  jelenléte határozza meg, bár egy‐két 
épületen  lapostető  került  kialakításra.  A 
jellegzetes  arculatú  kapuépítmények  egyedi 
tetőformát kaptak. 

A  Harbor  Park  nagyméretű  csarnoképületeit 
lapostető  fedi.  Ebből  a  sorból  a  megőrzött 
műemlék  épületek  lógnak  ki.  A  sertéstőzsde 
épülete magastetős,  a  takarmánytároló épülete 
egyedi,  torony  jellegű  fedéssel  bír,  a  víztorony 
pedig lapos kupolával fedett. 

A Horgásztelepen teljesen általános a magastető 
jelenléte.  Melléképületek  esetében  fordul  elő 
lapostető  vagy  félnyeregtető.  Néhány  újonnan 
épült épület azonban lapostetős tömeggel került 
kialakításra. 

A  Dunatelepen  a  Horgásztelephez  hasonlóan  a 
magastetős épületek  jellemzőek, és csupán egy‐
két kivétel akad, amelyek lapostetővel épültek. 

 

 Horgásztelep kétszintes épületei  Harbor Park lapostetős épületei 
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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 tétényi vizsgálati területen két 
átfogó  karakterzóna  került  azonosításra  (lásd 
még az I. kötet 1.9.3.4. fejezetét), amelyek közül 
az egyik a gazdasági,  ipari  jellegű  területeken, a 
másik a lakó‐ és üdülőterületeken jelenik meg. 

Ahogy  a  Duna‐menti  karakterzónák  sem 
összefüggőek, úgy a beépítésre szánt területek is 
szabdaltan  jelennek  meg,  nem  alkotnak 
összefüggő városi szövetet a vizsgálati területen. 
A területegységeket szélesebb beépítetlen zónák 
tagolják,  a belső városrészek  felől  főút és  vasút 
közlekedési  folyosói,  a  Duna  irányából  pedig 
gazdag  növényállományú,  ártéri  erdősáv 
határolja. 

Az  egyes  területegységek  zárt,  befelé  forduló 
módon  fejlődtek,  és  a  karakterük  ennek 
megfelelően  alakult  ki.  A  Hárosi  Gyárnegyed 
térségében  a  határokon  belül  szabadonálló 
beépítéssel  valósultak  meg  az  épületek,  és  a 
fejlődés  időszakában  jelentősen  besűrűsödött  a 
terület.  Az  épületek  nagy  része  jelentős 
belmagassággal  rendelkező  földszintes,  de  2‐3 
szintes tömegek  is előfordulnak. Meghatározó a 
lapostetős  forma,  és  több  helyen  előfordulnak 
alacsony  hajlásszögű  nyeregtetők.  A 
területegység  karakterének  észlelésében 
jelentős  szerepet  töltenek  be  a  nagyméretű 
technológiai építmények is. 

A  korábbi  Furnér  Művek  térségében  az  egyes 
épületek  hasonlóak,  azonban  itt  kevésbé 
jelentős  az  épületek  besűrűsödése,  és  nagyobb 
területen  jelenik  meg  a  felszíni  raktározás, 
tárolás.  Ugyanakkor  ezen  a  területen  a 
növényállomány is jóval gazdagabb, különösen a 
középkori Csut (Csőt) falu romjai környezetében. 

A  Hunyadi  laktanya  területén  szintén  nagyobb 
szabadfelületek  vannak,  amelyek  itt 
zöldfelületként jelennek meg. Az épületállomány 
homogénebb  karakterrel  rendelkezik,  így 
kedvezőbb  összképet mutat.  Kiemelendő  a  két 
kapuépület értéket hordozó tömege. A területen 
a  nyeregtetős  forma  jellemző,  bár  lapostetős 
épületek is megtalálhatóak. 

A  Harbor  Park  szabadonálló  beépítéssel 
megépült  épületei  ugyancsak  homogén 
karakterrel  rendelkeznek, de  itt a  funkcionalista 
dobozépítészet  a  meghatározó.  Nagy 
alapterületű,  nagy  belmagasságú,  egyszintes, 
lapostetős formák határozzák meg a karaktert. A 
csarnoképületek  között  izgalmas  színfoltként 
jelennek  meg  a  korabeli  sertéshizlalda  védett 
épületei:  a  sertéstőzsde,  a  víztorony  és  a 
takarmánytároló. 

 
A  Dunatelep  és  a  Horgásztelep  karakterét  a 
szabályos  hálózatba  rendezett  utcák  menti 
szabadonálló  beépítésű  földszintes,  tetőtér 
beépítéses, magastetős  házak  határozzák meg, 
jelentős  növényállomány  jelenléte  mellett.  A 
Dunatelepet  gát  védi  a  Duna  irányából,  a 
Horgásztelephez  kapcsolódó  Duna‐part 
szabadon  hozzáférhető,  jellegzetes  arculatát  a 
csónakok kikötői fürtjei jelentik. 

 

Gazdasági területek

Településkarakter
Kialakulatlan  városszövet,  szabadon  álló  beépítés 
jellemzi.  A  Duna  felől  intenzív  zöldfelületek mögött 
szakadozott  épített  térfal  jelenik  meg.  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, a 
Duna  felől  ipari  tájképi  látvány  jelentkezik.  Az 
iparterület a vasút és a Duna közé ékelődik be. A sűrű 
beépítettség sűrű zöldfelületekkel váltakozik. 

Jellegzetes épülettípusok
Ipari és  iroda funkciók vannak  jelen acél és vasbeton 
vázas  ipari,  raktár  és  irodaépületekben,  illetve 
hagyományos technológiával épített magastetős ipari 
és iroda épületekben. 

Lakó‐ és üdülőterületek

Településkarakter
Szabadon  álló  beépítés,  heterogén  építészeti 
megjelenés  jellemzi.  A  Duna  felől  összefüggő  zöld 
térfal  jelenik  meg.  Sűrű  növényzet  alakult  ki. 
Jellemzően 1‐2 szintszámú épületek épültek nagyrészt 
5‐20% beépítési intenzitással. 

Helyi sajátságok
Értékes közvetlen gyalogos kapcsolat a vízfelülethez. 
Csendes, zárvány jellegű lakó és üdülő övezet. 

Jellegzetes épülettípusok
Lakó  és  üdülő  funkció  van  jelen  jellemzően 
magastetős családi házakban. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

Tétény  területét  1950‐ben,  Nagy‐Budapest 
kialakításakor  csatolták  Budapesthez.  Ezt 
követően  jelentősen  betelepedés  kezdődött,  és 
megnőtt  a  beépített  területek  aránya  a 
városrészben.  Az  1990‐es  ÁRT  külön  zónaként 
határozta  meg  a  Duna  melletti  területeket. 
Ebben  a  meghatározásban  kifejeződött  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, a 
környezethasználat módja iránti érzékenységet.  

Az elmúlt évtizedekben Budapest fejlődése során 
egyre  nagyobb  figyelem  irányult  a Duna menti, 
korábban  beépítetlen  vagy  felszámolt  ipari 
területek  felé,  illetve  a  hullámterekre.  A 
beruházások  szorosan  kötődtek  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.  decem‐
berében  és  2016.  márciusában  megküldött 
adatszolgáltatása  szerint:  Tétény  területe 
örökségvédelmi szempontból elsősorban a 6. sz. 
főút mellett, a Harbor Park,  illetve a Háros utca 
mentén,  a  korábbi  Furnér  Művek  területén 
érintett. 

A vizsgált terület egésze nyilvántartott régészeti 
lelőhely.  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.  A  Dunával  közvetlen 
kapcsolatban  a  vizsgált  területen  ilyen  a 
középkori  Csut  (Csőt)  falu  és  templomának 
romjait, illetve a Campona római erődöt és vicus 
települését védő lelőhely.  

A  vizsgált  területet  érinti  továbbá  világörökség 
várományos  helyszín  védőövezete  is.  A 
világörökség várományos területek közül a római 
limes  területei,  a  XXII.  kerület  esetében  a 

Camponai  erőd  kiemelkedő.  Az  erőd  egykori 
alapterülete  178×200  méter  volt,  melyből  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. 

Tétény  késő  középkori,  XVIII.  és  XX.  századi 
országos  és  helyi  védettségű  épületekkel 
rendelkezik. A 232326/1, 232333/9, 232333/12, 
232017, 232435, 232438, 232420, 231745 hrsz.‐
ú  ingatlanok  műemléki  védelem  alatt  állnak.  
Műemléki környezetet alkotnak a sertéshizlalda 
épületeit  övező  ingatlanok  (hrsz.  232333/9, 
232326/1,  232333/12,  232331),  valamint  a 
kiterjesztett  vizsgálati  területen  a  Nagytétényi 
kastély  és  római  castrum  környezete  (hrsz. 
232401,  232402,  232418,  232436,  232438, 
232437, 232440). Helyi védelemmel a 232326/1 
hrsz.‐ú  telek  érintett.  A  tervezési  területen 
további értékes, de nem  védett épített értéket 
képviselnek  a  HM  Hunyadi  János  laktanya 
klinkertégla kapuépületei (hrsz. 232326/1). 

Régészeti lelőhelyek: 

Azonosító Név

33364  Budatétény, Növény utca 

56883  Nagytétényi út 353‐371. 

69977  Budafok

69983  Nagytétény 

78539  Hugonnay Vilma (korábban Kancsó) utca

78601  Háros‐sziget 

A védett műemlékek listája adatszolgáltatás alapján: 

Törzs‐
szám 

Azono‐
sító 

Név 
Helyrajzi 
szám 

16043  1277  Sertéshizlalda épületei 
232326/1, 
232333/12, 
232333/9 

15828  1289 
A középkori Csut 
(Csőt) falu romjai, 
templomának romjai 

232017 

15824  1296 
Volt Rudnyánszky‐
kastély 

232435
232420 
232438 

15823  1298  Nep. Sz. János szobor  231745 

Helyi védett értékek listája adatszolgáltatás alapján: 

Sorszám  Megnevezés (Cím) 
Helyrajzi 
szám 

22.1.16  Víztorony (Háros utca 3.)  232016/3 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Műemlékek 

Sertéshizlalda épületei (tsz. 16043) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sertéshizlalda épületei (forrás: viztorony.hu) 

ÉPÍTÉSI IDŐ: 1920‐AS ÉVEK 

STÍLUS: EKLEKTIKUS 
A  Harbor  Park  területén  elhelyezkedő 
Sertéshizlalda épületei közül a sertéstőzsde 
épülete,  a  víztorony  és  a  takarmánytároló 
áll védelem alatt.  
Az  építmények  állaga  elfogadható, 
felújításuk néhány éve megtörtént.  
 

 

A  középkori  Csut  (Csőt)  falu  romjai, 
templomának romjai (tsz. 15828) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                    A középkori Csut (Csőt) falu romjai 

                         (forrás: muemlekem.hu) 

ÉPÍTÉSI IDŐ: 13‐15. SZÁZAD 

STÍLUS: ROMÁN ‐ GÓTIKUS 
Az  egyutcás,  Dunával  párhuzamosan 
elhelyezkedő  falut,  kőalapozású, 
többosztatú  épületek  és  egy  egyhajós 
templom alkotta.  
A  területen  a  római  vicus  leletei  is 
megtalálhatóak.  
A  konzervált,  jó  állapotú  romok  egy  jól 
bemutatható  zárt  együttest  jelentenek, 
melynek környezete is rendezett.  

 

 

Helyi védett érték            Nem védett épített érték:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víztorony (232326/1 hrsz.) 

(forrás: viztorony.hu) 

HM Hunyadi János Laktanya 

klinkertégla kapuépületei 

(224969/2) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.5.1. FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ  
A  vizsgált  terület  talajadottságait meghatározza 
a  folyó  közelsége,  különböző  öntéstalajok 
borítják  a  folyóvízi  üledékeket.  A  budafoki 
részen,  a  Háros‐szigeten  foltokban,  valamint  a 
Sallai  Imre  és  Kastélypark  utcánál  homokos, 
kavicsos  homokos  területek  találhatóak,  a 
terület  többi  részén  a  kőzetlisztes  agyag, 
agyagmárga dominál.  

Az  egykori  ipari  és  honvédelmi  területeken 
folytatott  tevékenységek  számos  helyszínen 
vezethettek  a  felszín alatti  víz,  illetve  a  földtani 
közeg  szennyezettségéhez,  illetve  nagy 
területekre  jellemző  a  talajfelszín  roncsolása, 
pusztulása.  

Potenciális  talajszennyezettséggel 
veszélyeztetett  területek:  a  hárosi  ipartelep 
telkei  és  a  volt  hulladéklerakó  területén 
találhatóak.  Utóbbi  kármentesítése  az  utóbbi 
években  megkezdődött.  A  kármentesített 
Metallochemia  területére  a  környezetvédelmi 
felügyelőség 2009‐től kezdve négy éven át ír elő 
monitoring  méréseket  a  mentesített  terület 
talajvizének megfigyelésére,  és  a  kármentesítés 
hatékonyságának ellenőrzésére. 

Fedetlen földtani térkép 

 

37 – Kőzetlisztes agyag, agyagmárga 
38 – Homok, kavicsos homok, homokkő 
40 – Mészkő, mészmárga, bentonitosodott riolittufával 

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

 
 homokos kavics, homok 
 kőzetlisztes homok, agyag és mesterséges feltöltés 
 kőzetlisztes homok, kőzetlisztes agyag 

 

1.5.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 
A  vizsgált  területen  meghatározóan  fontos  a 
Duna vízminőségének védelme.  

A  tétényi  szakaszon  a  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 
tétényi  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 vízbázisok  jelenlétének köszönhetően a felszín 
alatti  vizek  állapota  szempontjából  érzékeny 
területeken  levő  települések besorolásáról szóló 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  értelmében  a 
terület  a  „fokozottan  érzékeny”  felszín  alatti 
vízminőség‐védelmi kategóriába tartozik. 

Helyenként a terület csatornázása hiányos,  így a 
kommunális és technológiai eredetű szennyvizek 
közvetlenül veszélyeztetik a folyót.  

Az  MFGI  talajvíz  térképe  alapj_1_án  látható, 
hogy  a  talajvízszint  a  Duna  menti  sávban  a 
felszínhez  közel,  átlagosan  0‐5  m  között 
található, a  folyótól  távolodva a mélysége 5‐7,5 
m átlagos szintig növekszik. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.3. LEVEGŐMINŐSÉG  
A  vizsgált  terület  közelében  légszennyezettségi 
automata  mérőállomás  nem  található,  így 
pontos  levegőminőségi  adatok  nem  állnak 
rendelkezésre. A Duna‐völgy kedvező átszellőzési 
viszonyai és a térség jelentős növényborítottsága 
minden  bizonnyal  kedvezően  befolyásolják  a 
levegő  minőségét,  ezért  a  Duna  menti 
galériaerdők  megőrzése  vízminőségvédelmi, 
városesztétikai szempontból is fontos.  

A légszennyezettség okai között első helyen áll a 
közúti  közlekedés. A  6‐os  főút  és  az M0‐ás  híd 
jelentős  szennyező  forrásként  jelenik  meg  a 
területen  a  gépjárművek  nitrogén‐oxid,  szén‐
monoxid  és  szálló  por  emissziója  miatt.  a 
jelentős  terhelésű  útvonalak  jól  kirajzolódnak  a 
Stratégiai zajtérképen). 

A  légszennyező  anyagok  iparból  történő 
kibocsátása  az  elmúlt  években  nagymértékben 
csökkent,  egyrészt  a  gazdasági  szerkezetváltás, 
másrészt  a  szigorodó  környezetvédelmi 
előírásoknak  és  fejlődő  technikáknak 
köszönhetően.  Kedvezőtlen  azonban,  hogy  a 
helyi  ipari  kibocsátók  a  lakott  területek 
közelében  helyezkednek  el.  A  kerületben 
jelentős  ipari  kibocsátó  például  az  AR  Furnér 
Művek Kft. és a Budacolor Festékgyár Kft. 

A  légszennyező  anyagok  kibocsátása  mellett 
időnként  és  helyenként  a  bűz,  mint  speciális 
levegőszennyező  is  panaszokat  okoz  a  Lesaffre 
Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. 
élesztőgyára miatt. 

Sajnos szociális okokból egyre többen tüzelik el a 
háztartási  hulladékot,  ami  a  fűtési  időszakban 
komoly levegőterhelést eredményez. 

1.5.4. ZAJ‐ ÉS REZGÉSTERHELÉS 
A  vizsgált  terület  egyik  legmeghatározóbb 
környezeti  konfliktusa  a  6‐os  út  és  az  M0‐ás 
autópálya  zajterhelése.  A  2007‐es  stratégiai 
zajtérkép  alapján  mindkét  út  egyértelműen 
küszöbérték  feletti  sávba  eső  zajterheléssel 
érintett, az egész napi  terhelés  (Lden) 75‐80 dB 
közötti.  A  kerületben  több  szakaszon  zajvédő 
falak  találhatóak  a  vasútvonalak mentén,  egyes 
részek  azonban egyáltalán nem  védettek  (Pl.:  a 
volt hárosi és nagytétényi ipartelep területén). 

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

A stratégiai zajtérkép készítésekor  jelentősnek a 
kerületben  egyedül  a  Storechem  Kft.  üzemét 
tekintették,  időközben  a  Storechem  Kft. 
megfelelő  intézkedésekkel  csökkentette 
zajkibocsátását. 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Közúti forgalom zajterhelése – nappal (06‐22 h) 

 
Közúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22‐06 h) 

 
Vasúti forgalom zajterhelése – nappal (06‐22 h) 

 
Vasúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22‐06 h) 

 
forrás: Budapest stratégiai zajtérképe 

 

1.5.5. HULLADÉKKEZELÉS 
A  vizsgált  területen  keletkezett  hulladékok 
gyűjtése  és  kezelése  megoldott.  Budafok‐
Tétényben  a  rendszeres  települési  szilárd 
hulladék gyűjtés az Fővárosi Közterület‐fenntartó 
Zrt.  által  történik.  A  szelektív  hulladékgyűjtés 
szintén  a  közszolgáltatás  keretein  belül  zajlik 
házhoz menő  szelektív  gyűjtéssel és helyenként 
hulladékgyűjtő szigetek alkalmazásával. A házhoz 
menő  szelektív  gyűjtés  kiterjesztésével  a 
közterületi  gyűjtőpontok  (hulladékgyűjtő 
szigetek)  száma  csökkent.  A  vizsgált  területen 
összesen  1  db  hulladékgyűjtő‐sziget  található  a 
Dunafürdő utcában.  

A  vizsgált  terület  közelében  helyezkedik  el 
hazánk  legkorszerűbb  hulladékudvara.  A 
nagytétényi  hulladékudvarban  több  mint  5000 
m2‐en  komplex  szolgáltatás  érthető  el.  A 
kihelyezett  nagykonténerek  lehetőséget 
biztosítanak  a  zöldhulladék,  lakossági  építési‐
bontási  hulladék,  nagydarabos  hulladék  (lom), 
autógumi  befogadására  is,  valamint  a  telepen 
rendezett további  feldolgozást  igénylő hulladék‐
gyűjtő  is  létesült,  ahol  elektromos‐elektronikai 
hulladékok leadására is lehetőség nyílik. 

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. Az  elhagyott  hulladéklerakók  különösen 
az  erdősült  területeken  szaporodtak  el,  ami  a 
felszín alatti vizek érzékenysége miatt különösen 
problémás. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.6. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

A  Duna‐part  környezetében  lévő  közlekedési 
infrastruktúra  (6.  sz.  főút  bevezető  szakasza, 
Székesfehérvári és Pusztaszabolcsi vasútvonalak) 
XXII.  kerületi  szakaszainak  szerepe elsősorban  a 
főváros  és  az  agglomerációs  térség 
kapcsolatának  biztosítása,  nem  a  Budapesten 
belüli mobilitási igények kielégítése. 

1.6.1. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 
A  budai  Duna‐part  XXII.  kerületi  szakaszának 
meghatározó közúti elemei  

 az M6 autópálya, mint gyorsforgalmi útvonal, 
 az  M0  autóút  a  Deák  Ferenc  híddal,  mint 

gyorsforgalmi útvonal,  
 a 6. sz. főút, mint I. rendű főútvonal, 
 a Nagytétényi út, mint II. rendű főútvonal. 

Az  M6  autópálya  fővárosi  területet  is  érintő 
szakaszát  –  Érdi‐tető  és  M0  autóút  közötti 
fejlesztés  részeként  –  2008  szeptemberében 
adták  át  a  forgalomnak.  Az M6  autópálya  2x2 
forgalmi  sávval és mindkét oldalon  leálló  sávval 
rendelkező – 33.000 E/nap/2  irány  forgalommal 
terhelt  –  útvonal,  amely  az  országos 
gyorsforgalmi  hálózat  része.  A  XXII.  kerület 
vizsgált  területét  érintő  úthálózati  elemei  közül 
az M0  gyűrűvel  és  a  6.  sz.  főúttal  biztosított  a 
különszintű csomóponti kapcsolat. 

Az  országos  gyorsforgalmi  úthálózat  részét 
képező M0 autóút és Deák Ferenc híd a vizsgált 
területre  eső  szakaszon  2x4  forgalmi  sávos 
kialakítású,  középen  elválasztó  sávval 
rendelkező,  104.000  E/nap/2  irány  forgalmat 
lebonyolító  útvonal.  Az M5  autópálya  és  6.  sz. 
főút  közötti  két Duna‐hidat  tartalmazó  szakaszt 
1990‐ben adták át, majd 2013‐ban az eredetileg 
2x2  forgalmi  sávos  kialakítású  keresztmetszet  a 
bal pálya megépítésével 2x3 sávosra bővült. 

A  XXII.  kerület  Duna‐partján  vezetett,  a 
Nagytétényi út kiváltására létesített 6. sz. főút az 
M0  gyűrűtől  északra  2x2  forgalmi  sávos 
keresztmetszettel  rendelkezik.  A  Gádor  utca 
térségében  31.000  E/nap/2  irány,  az  M0 
csomópontnál  44.000  E/nap/2  irány  forgalmat 
bonyolít  le. Az M0 gyűrűtől délre a 2x1 forgalmi 
sávos  kialakítást 14.000 E/nap/2  irány  forgalom 
terheli.  A  közúti  infrastruktúra  befogadására 
közterület  alakításra  jelentős hosszban –  az M0 

és  az  M6  gyorsforgalmi  úthálózatba  tartozó 
elemek közötti szakaszon – máig nem került sor.  

 
A 6. sz. főút és a Fonó utca csomópontja 

A  Nagytétényi  út  (egykori  6.  sz.  főút)  2x1 
forgalmi  sávval  és  9.000  E/nap/2  irány 
forgalommal rendelkező II. rendű útvonal. 

A  Nagytétényi  út  és  a  6.  sz.  főút  között  több 
forgalmi kapcsolat is kiépítésre került. Ezek közül 
meghatározó  a  Vilmos  utcai  felüljáró  és  2013‐
ban átadott Növény utca kapcsolat. 

 
A Növény utcai csomópont 

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

A  vizsgált  terület  csak  kisebb  részben  került 
beépítésre,  amely  jellemzően  logisztikai, 
gazdasági,  lakó  és  üdülő‐sport‐rekreációs 
funkciójú.  Ezek  közül  forgalomkeltő  hatás 
tekintetében  meghatározó  a  Harbor  park  és  a 
Gyár utcai kereskedelmi és logisztikai terület. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.6.2. 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 autóbusz  12 perc  600 utas/óra 

1131 autóbusz  30 perc  150 utas/óra 

113A1 autóbusz  30 perc  150 utas/óra 

133E autóbusz  7,5 perc  960 utas/óra 

138 autóbusz  12 perc  375 utas/óra 

1) A nap egy részében közlekedik. 

A  fejlesztési céltérség  területét érinti a helyközi 
700 és 701 számú autóbuszjáratok megállói. 

1.6.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A  vizsgált  terület  autóbusz  közlekedése 
szempontjából  meghatározó  jelentőségűek  az 
egymástól  távol  fekvő  városrészek  közötti 
közvetlen kapcsolatot nyújtó járatok. A kerületek 
közötti  közösségi  közlekedést  szolgálja  a  Deák 
Ferenc  hídon  keresztül  Csepel,  valamint 
Budatétény  városrészek  között  kapcsolatot 
teremtő 138‐as autóbuszjárat. 

A  járatok  többségének  a  kerületi  szempontból 
központi  szerepet  betöltő  Budatétény 
vasútállomás  (Campona)  a  végállomása.  Innen 
indulva  tárja  fel  a  kerület  egyes  részeit  a  113A 
autóbuszjárat. 

A  113‐as  autóbuszjárat  Budatétény  és  a 
szomszédos  település,  Diósd  között  biztosítja  a 
kapcsolatot. 

A 133E járat Nagytétény és Újpalota városrészek 
között  teremt  kapcsolatot,  érintve  a  belvárosi 
legfontosabb  közösségi  közlekedési 
csomópontokat a Rákóczi úton. 

A  33‐as  járat  Nagytétény  és  Lágymányos 
kapcsolatot  jelent,  így  biztosítva  a  kerületből  a 
M4 metróvonal elérését. 

1.6.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS 

A XXII. kerület vizsgált budatétényi területét nem 
érinti a városi kötöttpályás közösségi közlekedés 
egyik eleme sem. 

A  vizsgált  területen  helyezkednek  el  2‐2 
vágánnyal a 30. sz. Budapest‐Székesfehérvár– és 
Budafok‐Hárostól  északra  –  a  40.  sz.  Budapest‐
Pusztaszabolcs  vasútvonalak.  Mindkét 
vasútvonal  Budapest  elővárosi  közlekedésben 
komoly szerepet tölt be.  
A  vizsgált  terület  ellátását  közvetlenül  a  30.  sz 
vonal  Érdliget  és  Kastélypark  megállóhelyei 
szolgálják  

1.6.3. HAJÓZÁS 

A  Duna  XXII.  kerületi  budatétényi  –  észak  déli 
irányban  mintegy  8,5  km  hosszúságú  – 
partvonalán  a  Fővárosi  Önkormányzat  által 
kiadott  parthasználati  hozzájárulásokat 
tartalmazó  nyilvántartás  szerint  nem  biztosított 
a kikötés. Azonban a Duna fő ágán az Ártér utca 
magasságában az 1636,55 és 1636,70 fkm között 
a  XXII/164  és  a  XXII/167  raszterben  úszóművek 
találhatóak. 

 
Úszómű a XXII. kerületi partszakaszon 

Továbbá  a  Kis‐Háros‐szigetet  körülvevő 
mellékágban és a Hárosi‐öbölben  is biztosított a 
csónakok kikötése. 

 
Hárosi öbölben található csónakkikötő 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Deák Ferenc híd pillérei melletti partszakaszok, 
a Hárosi‐öböl bejárata és a Kis‐Háros‐sziget főági 
partvonala  a  TSZT  2015  6.  Védelmi,  korlátozási 
területek  tervlapja  szerint  ún.  hajóbiztonsági 
szempontból  tiltott  területek,  ahol  kikötő 
létesítése nem javasolt. 

A  Duna  budapesti  szakaszán  közlekedő 
menetrendszerinti  D11,  D12,  D13  hajójáratok 
nem érintik a főváros déli területeit.  

A  budatétényi  partszakasz mentén  több  helyen 
biztosított a teherhajók számára a veszteglés. 

A parthasználatot – amely a kikötő létesítéshez a 
víz oldali megfelelőség mellett szintén szükséges 
– a 3/2013 (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. 
A  parthasználat  díja  differenciáltan,  a 
partszakasz  területi  elhelyezkedése  (földrajzi 
együttható: 1,0‐6,0) és a kikötő funkciója (kikötői 
együttható:  0,2  –  8,0)  figyelembe  vételével 
került meghatározásra. 

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, 
 rendezvényhajó‐kikötő, 
 csónak kikötő, 
 álló rendezvényhajó, 
 kulturális és oktatási intézmény. 

A Vágóhíd utca – Hunyadi János laktanya közötti 
partszakasz  esetében  hat  féle  létesítése 
megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő, 
 vízitaxi kikötő, 
 csónak kikötő, 
 ellátó kikötő, 
 álló rendezvényhajó, 
 kulturális és oktatási intézmény. 

A  Háros‐sziget  partszakasz  esetében  kikötő 
létesítése nem megengedett. 

A  Háros‐öböl  partszakasz  esetében  három  féle 
létesítése megengedett: 

 motoros kishajó‐kikötő, 
 csónak kikötő, 
 közhasználatú rekreációs létesítmény. 

Az  M0  híd  –  déli  közigazgatási  határ  közötti 
partszakasz  esetében  hat  féle  létesítése 
megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő, 
 vízitaxi kikötő, 
 csónak kikötő, 
 ellátó kikötő, 
 álló rendezvényhajó, 
 kulturális és oktatási intézmény. 
 

1.6.4.  KERÉKPÁROS  ÉS  GYALOGOS 
KÖZLEKEDÉS 

1.6.4.1. 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  szakaszt 
alkotja).  Elfogadásra  került  az  EuroVelo  6 
kerékpáros  útvonal  Fővárosi  átvezetésének 
tanulmányterve  és  megvalósíthatósági 
tanulmánya (KÖZOP 5.5.0‐09‐112012‐0004). 

A  Vágóhíd  és  Háros  utca  között  iparvágányok 
mellett  vezető  önálló  kerékpáros  infrastruktúra 
található. 

 
Önálló kerékpárút az iparvágányok mellett 

A Háros  utca mentén  két  szakaszon  van  önálló 
kerékpárút kiépítve. 

A  Növény  utca  és  M0  autóút  között  önálló 
kerékpáros  infrastruktúra  található,  amely  a 
Deák Ferenc híd északi oldalán a Csepel‐szigeten 
Szigetszentmiklóssal,  a Ráckeve‐Soroksári Duna‐
ágon  túl  pedig  Dunaharasztival  biztosít 
kapcsolatot. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Kiépített önálló kerékpárút a Növény utca és M0 autóút 

között 

A  M0  autóút  és  a  közigazgatási  határ  között 
nincs kiépítve kerékpárút. 

A  szomszédos  Érd  település  területén  a 
közigazgatási határig a kerékpáros infrastruktúra 
megépült, a budapesti folytatás hiányzik. 

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. 

1.6.4.2. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A  vizsgált  területen  a  Duna  part  gyalogos 
megközelítése teljes körűen nem megoldott. A 6. 
sz.  főutat és vasútvonalat csak három helyen, a 
Vágóhíd,  Növény  és  Kastélypark  utcáknál 
keresztezi  biztonságos  közlekedést  nyújtó 
aluljáró.  Továbbá  a  főúton  a  Háros  utcánál 
kijelölt gyalogos átkelőhely található. 

A  folyó  partján  lévő  Dunatelep  elérése  nem 
biztosított  gyalogosan  a  kerület  belső 
területeiről. 

A  Háros‐szigeti  természetvédelmi  terület  és  a 
kerület  további  természet  közeli  partvonalának 
elérése  nem  biztosított.  A  partvonal  mentén 
több  magánterület  található,  amelyek 
körbekerítettek,  megakadályozva  a  part 
megközelítését. 

A belső gyalogos infrastruktúra a Horgásztelep és 
a  Dunatelep  területén  belül  megfelel  az 
igényeknek. 

 
6. sz. főút és a 30-as, 40-es sz. vasútvonalak 

különszintű keresztezése 

1.6.5. PARKOLÁS 

1.6.5.1. 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  területen  a  telken  belüli  parkolási 
lehetőségek  általában  megfelelnek  a 
rendeltetésszerű  használathoz  szükséges 
mennyiségeknek. 

A  Horgász  telepnél  és  a  Balin  utcánál  lévő 
közterületi parkolók (40 darab) az ott  jelentkező 
igényeket kielégítik. 

1.6.5.2. FIZETŐ PARKOLÁS 

A  vizsgált  terület  nem  tartozik  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  hatálya  alá.  A  területen  ún. 
várakozási övezet nem került bevezetésre. 

1.6.5.3. P+R PARKOLÁS  

A  XXII.  kerületi  partszakasz  Budapest  elővárosi 
zónájába tartozó terület. 

A  vizsgált  terület határán 2  kijelölt P+R parkoló 
található, Háros  vasúti megállónál  lévő  jelenleg 
62  férőhelyes  és  Budatétény  vasúti megállónál 
elhelyezkedő 250 férőhelyes létesítmények. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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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1.7.  KÖZMŰVESÍTÉS 

1.7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.7.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 

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 teljes körű, és 
a déli vízbázis felől történik, ahonnan a kitermelt, 
majd  a  Csepeli  gépház  által  Duna  alatti 
átvezetéssel  továbbított  ivóvíz  nagy  átmérőjű 
főnyomó‐vezetékeken  jut  el  a  budai 
gépházakhoz,  tározó‐  és  ellennyomó 
medencékhez,  valamint  a  felhasználók  ellátását 
biztosító gerinc‐ és elosztóhálózathoz. 

A vizsgált területen található a Budafoki gépház, 
amit a Csepeli gépháztól induló 20. sz. Pesti alap 
nyomászónához  tartozó  DN  1600  Sentab  (sb) 
vezetékről leágazó DN600 mm‐es 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. 

Budafoki gépház 

(Forrás: maps.google.com) 

A  20.  sz.  zóna  nem  vesz  részt  a  terület 
vízellátásának  biztosításában,  csak  egy  DN1600 
mm‐es  főnyomóvezetéke érinti  a  területet,  ami 
az Ártér utcában halad északi irányba.  

A  Budafoki  gépházból  indulva  a  Gyár  utcában 
egy DN500 sb és egy DN300 eternit  (ac) mm‐es 
főnyomóvezeték  épült  ki.  A  DN500  mm‐es 

vezeték a Fonó utcánál keresztezi a 6‐os  főutat, 
majd a vasút Duna felöli oldalán épült ki a Háros 
utcáig, ahonnan északi irányba, a Nagytétényi út 
felé  halad  tovább.  A  6‐os  út  keresztezése  után 
egy DN300 mm‐es ac vezeték ágazik le róla, ami 
a  vasút  Duna  felőli  oldalán,  egészen  a 
Budatétényi ipari gépházig épült ki. 

A  Budafoki  gépháztól  egy  DN800, majd  DN600 
mm‐es  átmérővel  gömbgrafitos  öntöttvas  (göv) 
főnyomóvezeték  létesült  a  Vágóhíd  utcában, 
amiről  az  Ártér  utcánál  egy  DN400 mm‐es  göv 
főnyomóvezeték  ágazik  le,  és  halad  az  utca 
vonalában. 

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

Az  ivóvízellátó  hálózaton  kívül  a  vizsgált 
területen  ipari vízvezeték  is található. A Chinoin 
ipari  nyomászóna  (93.  sz.)  betáplálását  a 
Budatétényi  ipari  gépház  végzi.  A  gépház  a 
Növény  utca  3.  (231999/1)  alatt  található, 
vízbázisa  a  Campona  mögött,  a  két  vasúti 
nyomvonal közötti zöld területen található. A két 
aknakút  egy  DN150 mm‐es  vezetékre  dolgozik, 
ami  a  gépházba  szállítja  a  kitermelt  vizet. 
További  vízbetáplálás  történik  még  a  Budafoki 
alsó zónából. Az  ipari zóna vezetéke DN400 mm 
–es  mérettel,  főként  ac  anyagból  épült  ki  a 
gépház  és  a  Bányalég  utcában  lévő  Chinoin 
víztorony  között,  ami  a  zóna  ellennyomó 
medencéje. 

A  vizsgálati  területet  a  Campona  utcától 
nyugatra  az  Érdi  Duna‐parti  vízbázis 
hidrogeológiai  „B”  védőterülete,  míg  a  csepeli 
kerülethatárnál  a  Csepeli  vízbázis  védőterületei 
érintik.  A  védőterületeken  megengedett 
tevékenységeket  „A  vízbázisok,  a  távlati 
vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló 
vízilétesítmények  védelméről”  szóló  123/1997 
(VII.18.) sz. kormányrendelet és annak 5. számú 
melléklete tartalmazza. 

Tűzoltóvíz ellátás 

Az  oltóvízigényeket  a  vizsgált  területen  az 
ivóvízhálózatról biztosítják 19 db földalatti és 21 
db földfeletti tűzcsap segítségével. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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. 

1.7.1.2. 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  kerültek 
kiépítésre, illetve átépítésre. A BKISZ keretében a 
vizsgált  területen  létesült  a  Dél‐Budai  főművi 
rendszer egy szakasza  (Vasút utca – Ártér utca), 
ami a Vasút utcai átemelő telepről nyomás alatt 
szállítja  a  szennyvizet  a  Váza  utcai  átemelőn 
keresztül  a Hárosi  szivattyútelepre,  ahonnan  az 
gravitációs  üzemmel  egy  ø100  cm‐es  beton 
csatornán az Ártér utcai átemelőbe  jut. Az Ártér 
utcai  átemelőtelepről  aztán  a  Duna  alatti 
átvezetéssel  előbb  a  csepeli  Vas Gereben  utcai 
szivattyútelepre,  majd  a  Budapest  Központi 
Szennyvíztisztító  telepre  (BKSZT)  jut  az 
összegyűjtött szennyvíz. 

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

A  vizsgált  területen  öt  átemelőtelep  található, 
amik a következők: 

 Vasút  utcai  átemelő  (232342  hrsz.),  BKISZ 
keretében épült meg a közelmúltban 

 Kolozsvár utcai  átemelő  (232316 hrsz.), 37,9 
l/s beépített néveleges kapacitással 

 Dunafürdő utcai átemelő (232241 hrsz.), 39,9 
l/s beépített néveleges kapacitással 

 Hárosi  szivattyútelep  (232016/3,  225007/5 
hrsz.), a BKISZ keretében átépítésre került 

 Ártér  utcai  átemelő  (224979  hrsz.),  BKISZ 
keretében épült meg a közelmúltban 

Hárosi szivattyútelep 

(Forrás: maps.google.com) 

A  Váza  utcai  átemelőtől  2  db,  a  Hárosi 
szivattyútelepről  3  db  nyomóvezeték  lett 
kiépítve, amik a Dunai sodorvonalába vezetik az 
átemelőkről  a  kapacitás  feletti 
vízmennyiségeket. 

A  Harbor  Park  területén  az  Organica  Zrt., 
úgynevezett  élőgépes  szennyvíztisztító  telepe 
létesült,  ami  az  ipari  terület  napi  300  m3‐re 
tehető  kommunális  szennyvizének  tisztítását 
végzi. 

1.7.2. ENERGIA 

A  térség  energiaellátása  a  jelenlegi 
energiaigényeknek  megfelelően  teljesen 
kiépítettnek tekinthető. 

1.7.2.1. 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. 

 Az alállomások a tápenergiát Százhalombatta 
felől 220 és 120 kV‐os távvezetékeken kapják, 
amelyek a vizsgált  területet 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 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  távvezetékek  oszlopain  üzemel  az  ELMŰ 
hírközlő kábele is. 

Nagyfeszültségű légvezeték és tartóoszlopa Érd 
határában (Forrás: maps.google.com) 

20  kV‐os  légvezetékes  hálózat  csak  Érd 
határában,  a  Nagytétényi  út  északi  oldalán, 
valamint  a  Vasút  utcai  20/0,4 kV‐os 
oszloptranszformátor  primer  oldalán  érinti  a 
vizsgálati területet. 

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

 Érd  határában  a  6‐os  út  mentén  létesült  a 
1651  sz.  transzformátort  megtápláló 
középfeszültségű kábelhálózat; 

 a  Campona  területén,  annak  ellátását 
biztosító hálózat; 

 a  Kastélypark  utca  melletti 
transzformátorokat betápláló földkábel; 

Vasút utcai 20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor 

(Forrás: maps.google.com) 
 a  Dunafürdő  utcai  3298  sz.  10/0,4  kV‐os 

transzformátor  földkábele  a  Kolozsvári  utca 
mentén, valamint a 3396  sz.  transzformátort 
betápláló  Kolozsvári  utca  – Dunapart  utca  – 
Sallai Imre utca nyomvonalú földkábel; 

 a  Növény  utca  –  Angolna  utca  –  Balin  utca 
nyomvonalon, megtáplálva  a  0110‐es,  2122‐
es  és  3438‐as  sz.  10/0,4  kV‐os 
transzformátort; 

 a  6‐os  út  –  Háros  utca  –  Fonó  utca 
nyomvonalon,  megtáplálva  a  3470‐es,  a 
0204‐es  és  a  0216‐os  sz.  10/0,4  kV‐os 
transzformátort; 

 a Gyár utcában, megtáplálva a 3646‐os, 0194‐
es, 0340‐es, 1810‐es, 0810‐es és a 3332‐es 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 kábel létesült:  
‐ a Nagytétényi út mentén; 
‐ a 6‐os út mentén; 
‐ a Vasút utcában; 
‐ a Kastélypark utcában, 
‐ a Dunafürdő utcában; 
‐ a Növény utcában; 
‐ az Angolna utcában és a Balin utcában; 

 A  közvilágítási  kábelek  egy  része  mellett 
erőátviteli kábelek is találhatók. 

 Kisfeszültségű légvezeték üzemel:    
‐ az  Ánizs  utca  –  Dunapart  utca  –  Sallai 

Imre  utca  –  6‐os  út  által  határolt 
közterületeken; 

‐ a  Növény  utca  –  Busa  utca  közötti 
területen; 

‐ a Fonó utcában és a Gyár utca – Vágóhíd 
utca egy szakaszán. 

Légvezetékes kisfeszültségű és közvilágítási hálózat 

(Forrás: maps.google.com) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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. 

1.7.2.2. 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  a  következő 
területeken érintik a vizsgált területet: 

 DN 300‐as mérettel Városház tér, Ártér utca, 
Duna  part,  valamint  a  Vágóhíd  utca  és 
Vöröskereszt  utca  közötti  szakaszon  a 
pályatestet  keresztezi, DN  200 mm mérettel 
folytatódik tovább a Gyár utcában; 

 Nagytétényi út – 6‐os út – Növény utca; 
 Campona utca. 

Növelt kisnyomású hálózatok a területen: 

 a  Kassai  utca,  a  Dunafürdő  utca  és  a 
Kolozsvári utca fogyasztóit ellátó gázhálózat a 
Tenkes  utcai  lemezházas  nagyközép/növelt 
kisnyomású gáznyomásszabályzóról ellátott; 

Tenkes utcai lemezházas nagyközép/növelt 
kisnyomású gáznyomásszabályzó 

(Forrás: maps.google.com) 

 a Növény utca – Dévér park – Naphal utca – 
Duna  sor  és  a  Balin  utca  közötti  terület 
fogyasztói  a Növény  utcai  nagyközép/növelt 
kisnyomású  gáznyomásszabályzóról 
ellátottak. 

A  térség  ellátásában  ugyan  nem  vesznek  részt, 
de építési  korlátozásként  veendők  figyelembe  a 
TIGÁZ középnyomású gázvezetékei, amelyek Érd 
határában üzemelnek. 

A főváros gázellátását az 1950‐es évektől kezdve 
az  ún.  I‐es  számú  nagynyomású  gáz‐körvezeték 
látta  el,  amelyet  a  Tétényi  fennsíkon  lévő 
gázátadó  állomás  és  a  Budafoki  út  54.  sz.  alatt 
létesített  gáznyomásszabályzó  állomás 
üzembeállítása  után  módosítottak.  Az  üzemen 
kívüli  vezetékek  egy  részét  beépítették  a  nagy‐
középnyomású  hálózatba,  illetőleg  egyes 
szakaszát  megszüntették.  Csepel  és  a  volt 
Nagytétényi gázátadó közötti szakaszt időközben 
a  földből  eltávolították,  de  a  mellette  lévő 
bányaüzemi kábel a helyén maradt. 

A folyékony szénhidrogén szállítás egyik lényeges 
vezetéke  Százhalombatta  és  Csepel  MOL 
bázistelep  között  létesített DN 200 mm méretű 
termék távvezeték. Ez a vezeték Érd határában a 
nagynyomású  gázvezetékek mellett,  valamint  a 
Katona útnál keresztezi a vasúti pályatestet, ahol 
hírközlő kábelek is találhatóak. 
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Nagynyomású szénhidrogén szállítóvezeték 
nyomvonalát jelző táblák és szaglócsövek Érd 

határában (Forrás: maps.google.com) 

1.7.2.3. TÁVHŐELLÁTÁS  

A  vizsgálati  területen  távhőszolgáltatás 
közvetlenül nem elérhető, kisebb távhőhálózat a 
Rózsakert  térségében  üzemel.  A  legközelebbi 
jelentősebb  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. 

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. 

1.7.2.4. 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 
alkalmas,  törpe  erőművek  létesítése  nehezen 
képzelhető  el. Műszakilag  lehetséges megoldás 

lehet  ún.  átáramlásos  turbinák  alkalmazása, 
viszont  egyrészt  beruházás‐gazdaságossági 
szempontból  részletes  vizsgálatokat  igényelnek, 
másrészt  a  vízfelszín  alatti  létesítmények 
veszélyforrásként jelennek meg a vízi közlekedés 
és rekreációs tevékenység esetében. 

A víz mozgási energiájának hasznosítása helyett 
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. 
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1.7.3. 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. 

1.7.3.1. 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 
kültéri  nagyelosztós  rendszerű,  optikai  kábellel 
kiépített. 

Budatétény RSS kihelyezett fokozat 

(Forrás: maps.google.com) 

A  központtól  nagy  nyílásszámú  alépítmények 
indulnak  a  közterületi  járdákban  északi  és  déli 
irányba.  A  déli  irányú  alépítmény  lakó‐  és 
nagyforgalmú  előfizetők  ellátásához  tartozó 
tápkábeleket  és  a  kihelyezett  fokozatok 
működtetését biztosító vezetékeit tartalmazza, a 

gerincirány  a  Nagytétényi  út  mentén  épült  ki. 
Alépítményhálózat  üzemel  a  6‐os  út 
nyomvonalon,  a  Vágóhíd  utcában,  feltárva  a 
Gyár utcát. A Fonó utcában és a Háros utcában 
távközlési földkábelek üzemelnek. A Nagytétényi 
úti  alépítményhálózat  egy  iránya  a  Növény 
utcában épült  ki,  amely  a 6‐os utat  keresztezve 
az  Angolna  utcában  földkábelként  létesült.  A 
környező  családiházas  területen  légvezetékes 
elektronikus hálózat  szolgálja  ki  az előfizetőket. 
Ugyancsak  légvezetékes  hálózat  üzemel  a 
Kolozsvári  utcában,  a  Dunapart  utca  egy  rövid 
szakaszán  és  a  Kassai  utcában.  Az  Ánizs  utca 
szomszédságában  az  FGSZ  Földgázszállító  Zrt. 
üzemeltetésében  lévő  bányaüzemi  kábel 
található. 

A Nagytétény RSS kihelyezett fokozatból kiinduló 
alépítményhálózat  a  Kastélypark  utca  –  6‐os  út 
mentén  létesült,  a  Kastélypark  utcában  a  vasút 
déli oldalán földkábelként üzemel.  

A  Nagytétényi  úti  alépítmény  tovább  tart  déli 
irányba,  ahonnan  a  Jókai  Mór  utcánál  a 
Campona felé van leágazás. 

A  Nagytétényi  út  –  Petőfi  Sándor  utca  sarkán 
lévő  Postahivatal  mellett  található  az  RDLV 
kihelyezett fokozati táppont.  

Nagytétény RSS kihelyezett fokozat helye 

(Forrás: maps.google.com) 

A  kihelyezett  fokozattól  a Március  15.  utcában 
indulnak  az  alépítményben  a  tápkábelek  a 
Batthyány utca felé. A Batthyány utcában az M0‐
ás  utat  alul  keresztezve  tart  az  alépítmény  a 
terület  nyugati  részén  telepített  elosztók 
irányába.  A  Nagytétényi  úti  alépítmény  a  déli 
részen  lévő  ipari‐  és  intézményi  igények 
vezetékeit,  valamint  a  városból  Érd  irányába 
haladó  nagyegységű  kábelek  részére  ad 
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lehetőséget.  A  kültéri  nagyelosztóktól  kiinduló 
elosztóhálózati kábelek már részben alépítményi 
csövekben, 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 kerületben a Magyar Telekom hálózatán kívül 
még  további  szolgáltatók  is  rendelkeznek önálló 
távközlési hálózattal 

 a  GTS‐DATANET  ellátása  a  Bányalég  utca  – 
Nagytétényi  út  mentén  létesült  és 
szomszédos a vizsgálati területtel; 

 az Invitel Távközlési Zrt. alépítményhálózata a 
Campona  utcánál,  valamint  a  6‐os  út  – 
Vágóhíd utca – Nagytétényi út nyomvonalon 
érinti a vizsgálati területet; 

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

 Érd  határában  az  MVM  NET  Zrt.  optikai 
hálózata,  amely  a  MAVIR  220  kV‐os 
távvezeték oszlopain létesült; 

 délnyugaton  szomszédos  a  vizsgálati 
területtel  a Novotron  Zrt.  tulajdonában  levő 
rendszer.  A  Novotron  hálózat  nagy  része  a 
Magyar  Telekom  Nyrt.  alépítményében 
létesült, csak kis  szakaszon az M0‐ás  főúton, 
valamint  a  Bányalég  utcában  üzemel  saját 
alépítményben; 

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

 a 120 kV‐os  távvezetékek oszlopain működik 
az ELMŰ hírközlő kábele is. 

 a  nagynyomású  gázvezetékek  és  a  termék 
távvezeték mellett  a  biztonsági  övezetükben 
bányaüzemi kábelek üzemelnek. 

1.7.3.2. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉS 

Az Antenna Hungária  Zrt. OMK–Lakihegy  irányú 
mikrohullámú  összeköttetései  érinti  a  vizsgálati 
területet az Ánizs utca szomszédságában. 

Önálló antennatartó szerkezeten elhelyezett mobil 
bázisállomás a Vágóhíd utca mellett 

(Forrás: maps.google.com) 

A  mobiltelefon  szolgáltatók  közül  mindhárom 
rendelkezik  a  vizsgálati  területen  vagy  annak 
szomszédságában  működő  bázisállomással,  a 
lefedettség a teljes területen jónak mondható. 
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1.8.  KATASZTRÓFAVÉDELEM 

1.8.1. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG  

Árvízveszélyes területek 

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 levezető sávjai

A  hullámtérben,  mely  a  Duna  és  a  fővédmű 
vonala  közötti  terület,  a  TSZT  2015  alapján 
beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek 
közül kisvárosias lakóterület (Lk), intézményi (Vi), 
és  komplex  vízparti  (K‐Kv),  a  fővédmű  és  az 
üzemi  gát  között  pedig  gazdasági  (Gksz)  és 
átmeneti  gazdasági  hasznosítással  komplex 
vízparti  területfelhasználási  egységek 
találhatóak. Továbbá  a hullámtérben  jelenleg  is 
több,  részben  beépített  terület  található, 
amelyek  így  az  árhullámoknak  fokozottan  ki 
vannak szolgáltatva. 

A  nagyvízi  meder  területének  a 
beépíthetőségére, illetve használatára vonatkozó 
előírásokat  „a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó 
vizek  által  veszélyeztetett  területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a  folyók 
esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv 
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó 

szabályokról”  szóló,  83/2014.  (III.  14.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 

Árvízvédelmi művek 

Az árvízvédelmi védmű a kerület teljes szakaszán 
kiépült.  Árvízvédelmi  szempontból  a  Buda‐Dél 
árvízvédelmi szakaszba tartozik, és a védvonalak 
a  Budafok‐Háros‐Nagytétény  öblözetet  védik. A 
Buda‐Dél  árvízvédelemi  szakasznak  a  vizsgálati 
területet érintő védvonalszakaszai északról délre 
a következők: 

 MÁV vasút töltés egy szakasza 
 Gyárháromszög,  korábbi  Furnér  Művek 

(üzemi töltés) 
 6‐os út töltése, M0 autóút 
 Növény  utcai  töltés  (nem  deklarált 

fővédvonal) 
 Dunatelepi töltés 
 6‐os út töltése 
 4. sz. lokalizációs töltés 
 5. sz. lokalizációs töltés 
 Nagytétényi töltés. 
A  fővédvonal  vizsgált  területre  eső  szakaszának 
hossza  8 826 m  (szelvényezés  szerint  23+880  ‐ 
32+706 tkm), ami töltésként épült ki. A II. rendű, 
Növény utcai töltés hossza 0,4 km. A lokalizációs 
gátak  az  esetleges  gátszakadások  okozta  károk 
csökkentésére  épültek  ki,  hosszuk  1,2  km.  Az 
üzemi töltés, ami a Gyár utcától  indul és a Duna 
parton  halad  majd  a  Hárosi‐Dunával 
párhuzamosan a Busa utcáig, hossza 2,4 km. 

Az  I.  rendű  védvonal  magassága  nagyobbrészt 
(szelvényezés szerint 23+880 – 25+500; 25+850 – 
26+050;  26+690  –  32+706  tkm)  a  szükséges 
MÁSZ+1,3  m  szint  fölé  emelkedik.  Ezeken  a 
szakaszokon  árvíz  esetén  további  intézkedésre 
nincs szükség. 
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A  védelmi‐szakasz  350  (szelvényezés  szerint 
25+500  –  25+850  tkm)  és  640  (szelvényezés 
szerint 26+050 – 26+690  tkm) méter hosszan  a 
MÁSZ+1,3 m szint alatt van 0‐61 cm‐rel. Itt árvíz 
esetén  a  töltés  magassághiányát 
megszüntetendő,  ideiglenes  védvonal 
kialakítására van szükség. 

 

A  2016‐ban  készült  árvízkockázati  térképezés 
(ÁKK) alapján a vizsgált területen 5 helyszínen a 
védművön  geometriai,  illetve  altalaj  problémák 
figyelhetők  meg,  melyek  következtében  az 
utóbbi  nagyobb  árvizek  idején  (2002,  2006, 
2010,  2013)  szivárgó,  illetve  fakadó  vizek 
jelentek meg. 

1.8.2. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

Építési alkalmasság 

 

A  tervezési  terület  döntő  hányada  árterületen 
található,  az  Érd  melletti  terület  pedig  élővíz 
hatásterülete,  így  mindkét  esetben  kiemelten 
fontos  az  árvíz  elleni  védekezés. A Dunapart  II. 
elnevezésű volt hulladéklerakó egy része,  illetve 
az M0‐ás hídfő alatti terület vegyes anyaggal lett 
feltöltve, ezért építkezés esetén a kármentesítés 
szükséges lehet.  

Veszélyes üzemek 

A  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 
20.)  Korm.  rendelet  1.§‐a  meghatározza  a 
veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemek 
kategorizálását.  E  szerint  megkülönböztetünk 
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal és alsó 
küszöbértékű  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó 
üzemeket. 

Az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság 

adatszolgáltatása  szerint  kerültek  lehatárolásra 

az  alsó  és  felső  küszöbértékű  veszélyes 

anyagokkal  foglalkozó  üzemek  területe. 

Határértéket  túllépő  üzemek  találhatóak  a 

Harbor  Park  területén,  valamint  a  Nagytétényi 

úton működő Törley Pezsgőgyár is ide tartozik.  

Feltöltött terület 

A Dunapart II. volt hulladéklerakó keleti területei 
feltöltésre  kerületek,  a  kármentesítés  csak 
részben történt meg, a további munkálatok még 
szükségesek.  Bármely,  e  területeken  tervezett 
építési  tevékenységet megelőzően  geotechnikai 
jelentés  készítése  javasolt.  Szerves  anyaggal 
történt  feltöltés  esetén  depóniagáz‐vizsgálat 
végzése is szükséges lehet. 
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1.9. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BUDATÉTÉNY, NAGYTÉTÉNYBEN

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  Budatétény,  Nagytétény  Duna 
menti  területei  tekintetében  releváns  előírások 
kerülnek ismertetésre.  

A TSZT, FRSZ felülvizsgálata jelenleg folyamatban 
van, a felülvizsgálattal kapcsolatos véleményezés 
lezárult.  Az  alábbiakban  a  felülvizsgálat 
véleményezési  anyagát  és  a  beérkezett 
véleményeket  figyelembe  véve  ismertetjük  a 
fővárosi terveszközök megállapításait. 

TSZT 2015 –1. Területfelhasználás 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  1. 
Területfelhasználás  tervlapja  Tétény  érintett 
részét  Lk‐2  –  Kisvárosias,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  lakóterület,  Lke‐2  – 
Kertvárosias,  laza  beépítésű  lakóterület,  Vi‐2  – 
Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
terület,  Gksz‐2  –  Gazdasági,  jellemzően 
raktározást,  termelést  szolgáló  terület,  K‐Log  – 
Nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai  terület,  K‐Kv  –  Komplex  vízparti 
terület, K‐Kik – Kikötő  területe beépítésre  szánt 
területfelhasználási  egységekbe  sorolja.  A 
beépítésre  nem  szánt  területek  közül 
megtalálható  itt  KÖu  –  Közúti  közlekedési 
terület,  KÖk  –  Kötöttpályás  közlekedési  terület, 
KÖv  –  Vízi  közlekedési  terület,  Vf  –  Folyóvizek 
medre  és  partja,  Zkp  –  Közkert,  közpark,  Ev  – 
Védelmi  erdő,  Ek  –  Közjóléti  erdő 
területfelhasználási egység. 

Kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
lakóterület  (Lk‐2)  területfelhasználási  egységbe 
jellemzően  a  3‐4  szintes  épületekkel  beépült 
lakóterületek  tartoznak.  A  magas  zöldfelületi 
intenzitás megőrzése érdekében 35% a legkisebb 
zöldfelületi átlagérték. 

Kertvárosias,  laza beépítésű  lakóterület  (Lke‐2) 
területfelhasználási  egységbe  a  budai 
domboldalak  jellemzően  szabadon  álló 
családiházas  lakóterületei  tartoznak.  A  nagy 
zöldfelületi  arány  megtartása  érdekében  a 
beépítési sűrűség megengedett mértéke 0,7. 

Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
terület  (Vi‐2)  területfelhasználási  egységbe 
sorolt  területeket  a  TSZT  szerint  funkcionális 
vegyesség  jellemzi.  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. 

Gazdasági,  jellemzően  raktározásra  és 
termelésre  szolgáló  terület  (Gksz‐2) 
területfelhasználási  egységbe  egyrészt  azok  a 
gazdasági  célú  területek  tartoznak,  amelyek  a 
város  iparosodása  során,  jellemzően  a  XX. 
században  alakultak  ki,  és  a  rendszerváltozást 
követően a környezetet terhelő tevékenységeket 
új  technológiákra,  vagy  új  funkciókra  cserélték, 
másrészt  az  elővárosi  zónában  kialakuló  új 
munkahelyi területek.  Ide soroltak továbbá azok 
a  logisztikai  területek  is,  amelyek  a  koncentrált 
árufuvarozás  közlekedési,  raktározási  és 
átrakodási  területei,  de  közlekedési 
kapcsolatukat  elsősorban  a  közút  adja.  A 
területen a vegyesség érdekében önálló – a saját 
tevékenységhez  tartozón  kívül  –  általános 
irodafunkció  is  elhelyezhető,  kereskedelmi  és 
szolgáltató funkció kivételesen lehetséges. 

Nagy  kiterjedésű  szállítmányozási‐,  raktározási 
és logisztikai terület (K‐Log) kategóriába a közúti 
és  vasúti  áruszállítás  infrastruktúrájával 
rendelkező,  elsődlegesen  nagy  rakodó  vagy 
raktár  területek elhelyezésére  szolgáló,  speciális 
gazdasági  jellegű  területek  tartoznak. 
Kivételesen  gyártó  és  feldolgozó  funkció 
elhelyezése is lehetséges. 

Komplex  vízparti  terület  (K‐Kv) 
területfelhasználási egységbe azok a legalább 30 
hektár  kiterjedésű  vízparti,  összetett  funkciók 
kialakítására  szolgáló  területek  tartoznak, 
amelyen  belül  lakófunkció  is  megengedett  a 
terület  legfeljebb 25%‐án. A különleges komplex 
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vízparti  területen  olyan  funkció  alakítható  ki, 
amely  az  értékes  természeti  környezettel 
összhangban  van,  az  örökségi  értékek 
megőrzését  biztosítja,  és  a  Duna‐part  közcélú 
hasznosítását előnyben részesíti. 

Kikötő  területe  (K‐Kik)  területfelhasználási 
egység a hajózáshoz szorosan kötődő áruszállítás 
és  raktározási  funkciók,  valamint  a  hajókkal 
kapcsolatos  tárolási,  javítási,  üzemeltetési, 
kereskedelmi  létesítmények,  továbbá  az  azok 
működtetéséhez  szükséges  közlekedési 
infrastruktúra elemek elhelyezésére szolgál, ahol 
a hajózással kapcsolatos gyártó, termelő funkció 
is megengedett. 

Vízi  közlekedési  terület  (KÖv)  szolgál  az 
hajózáshoz kapcsolódó áruszállítás önálló kikötői 
infrastruktúrájának  önálló  elhelyezésére  (DILK 
Duna‐parttal határos területe). 

Területfelhasználási egységek megoszlása 

Területfelhasználási egység  Terület (ha)

Tervezési terület 

Lk‐2  30,5380

Lke‐2  16,7305

Vi‐2  26,4244

Gksz‐2  27,7031

K‐Log  44,6976

K‐Kv  43,8809

K‐Kik  26,7677

KÖu  67,0220

KÖk  31,2680

KÖv  3,9949

Zkp  15,4747

Ev  120,9140

Ek  57,2036

Vf  288,5259

  801,1454

 

Kialakult terület 
678,5818

(84,7%)

Jelentős  változással  érintett 
terület 

91,8010

(11,5%)

Infrastruktúra  függvényében 
ütemezetten  igénybe  vehető, 
változással érintett terület 

30,7626

(3,8%)

Területfelhasználási  egységek  megoszlása  a 
tervezési területen (Duna területével): 

 

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

 

A  területfelhasználási  tervlapon  szereplő  elemek 
közül  a  tervezési  területet  Jelentős  változással 
érintett  terület  és  Infrastruktúra  függvényében 
ütemezetten  igénybe  vehető,  változással  érintett 
terület jelölés érinti nagyobb mértékben.  

A  Jelentős  változással  érintett  területek  belső 
tagolását,  differenciált  használatát  a  kerületi 
építési  szabályzatban  kell  meghatározni,  a 
tervezett  területhasználattal  összhangban  a 
közlekedési  célú  területekkel  és  zöldterületekkel 
együtt.  A  tervezési  területen  ilyen  kijelölés 
található  a Hunyadi  laktanyától  kezdve  a Hárosi‐
öböl mentén,  az M0  gyorsforgalmi  út  hídfőjének 
két  oldalán,  illetve  a  korábbi  hulladéklerakó 
helyén tervezett fejlesztési területen.  

A  jelentős  változással  érintett  területek  közül  a 
Hárosi‐öböl menti új K‐Kv  jelű területfelhasználási 
egység egy részén a meglévő gazdasági funkcióhoz 
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igazodva,  annak  átalakulásáig,  a  TSZT  2015  az 
ütemezhetőség  érdekében  Átmeneti  hasznosítás 
biztosítása  jelölést  alkalmaz.  Az  itt  alkalmazott 
Gksz‐2  jelű  Gazdasági,  jellemzően  raktározást, 
termelést  szolgáló  területnek  megfelelő  építési 
övezet  kijelölhető,  és  a  kerületi  önkormányzat 
határozhatja meg a funkcióváltás időszerűségét.  

A  délebbre  található  jelentős  változással  érintett 
területek vasútvonallal,  illetve gyorsforgalmi úttal 
határos  szakaszain  a  TSZT  2015  Új  lakófunkció 
kizárása  környezeti  terhelés  alapján  jelölést 
tüntet  fel. A terhelés mértékétől  függően kerületi 
építési szabályzatban kell lehatárolni a lakófunkció 
kizárásával érintett területet. 

Infrastruktúra  függvényében  ütemezetten 
igénybe  vehető,  változással  érintett  terület  a  K‐
Kik  és  KÖv  jelű  területfelhasználási  egységek, 
vagyis  a  tervezett  DILK  területe.  Ezen  területek 
jelenleg  beépítésre  nem  szánt  besorolásúak,  és 
abban  az  esetben  sorolhatóak  át  a  kerületi 
terveszközben  a  területfelhasználási  egységnek 
megfelelő  beépítésre  szánt  területbe,  ha  az 
igénybevétel  feltétele megvalósult.  Jelen esetben 
ez  a  feltétel:  „Kikötő  építés  és  közvetlen  vasúti 
kapcsolat  biztosítása  a  terület  számára”.  A 
területen  Átmeneti  hasznosítás  biztosítása 
jelöléssel Má jelű Általános mezőgazdasági terület 
került meghatározásra. 

Fentieken  túl  a  TSZT  2015  feltüntet  Tervezett 
erdőterületeket és zöldterületeket. Előbbieken az 
erdőtelepítés  még  nem  történt  meg,  és  addig 
átmenetileg  mezőgazdasági  használat 
megengedett  a  távlati  állapotot  ellehetetlenítő 
épület  elhelyezése  nélkül.  Ilyenek  a  tervezési 
terület  északi  részén,  a  Duna‐parton,  a  Háros‐
sziget  északi  részén  a  volt  honvédségi  terület 
helyén,  az  M0  hídfője  mellett,  valamint  a  volt 
hulladéklerakó  és  a  tervezett  DILK  közötti  parti 
sávon  találhatóak.  A  tervezett  zöldterületek 
esetében  azok  a  területek  kerültek  kijelölésre, 
amelyek  valamilyen  okból  még  rekreációs  célra 
nem vagy csak korlátozott mértékben alkalmasak, 
és  célszerű  ezeket  ütemezetten  kialakítani.  Ilyen 
területet  a  TSZT  2015  a  Hárosi‐öböl  déli  része 
mellett,  illetve  a  volt  hulladéklerakó  helyén 
tervezett fejlesztéshez kapcsolódva jelölt ki.  

Szerkezeti  jelentőségű  zöldfelületi  kapcsolat  a 
Hárosi‐öböl mentén  került  ábrázolásra  a  vízparti 
összefüggő  zöldfelületi  rendszer  érdekében.  Itt 
rekreációs zöldfelületek létesítése szükséges. 

TSZT 2015 – 2. Közlekedési infrastruktúra 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  2.  Közlekedési 
infrastruktúra  tervlapja  szerint  Tétény  Duna‐
parti  sávját  jelentős  számú  közlekedési  elem 
érinti: meglévő gyorsforgalmi utak  (M0 és M6), 
meglévő I. rendű főút (6. sz. főút), II. rendű főút 
(Nagytétényi  út),  vasútvonal  (Budapest‐
Székesfehérvár),  valamint  település‐szerkezeti 
jelentőségű kerékpáros  infrastruktúra meglévő 
és tervezett nyomvonala. Az M0 gyűrű kapcsán 
a  Deák  Ferenc  híd  mint  meglévő  Duna‐híd  is 
kapcsolódik  a  területhez.  A  vasútvonal  és  a  II. 
rendű  főutak  több  helyen  külön  szintben 
kereszteződnek.  A  vasútvonalon  vasúti 
megállóhely  állomás  (Kastélypark  és  Érdliget 
Nagytétény  az  árufuvarozás  terén)  is  a  vizsgált 
területre esik. 

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 Tétény 
teljes  parti  sávja  nyilvántartott  régészeti 
lelőhely, Csut (Csőt) falu környezete rendelettel, 
határozattal  védett  régészeti  lelőhely.  A 
területen  4  műemlék  és  1  fővárosi  helyi 
védettségű  építmény  található.  A  tervezési 
területtel  határos  világörökségi  várományos 
terület a vasútvonal túloldalán helyezkedik el. 

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. 

TSZT  2015  –  4.  Zöldfelület‐,  táj‐  és 
természetvédelem 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  4.  Zöldfelület‐, 
táj‐  és  természetvédelem  tervlapja  más 
jogszabállyal  érvényesülő  elemei  alapján  a 
Háros‐sziget  és  a  Hunyadi‐sziget  Országos 
jelentőségű  védett  természeti  terület.  A  Duna 
vízfelülete  és  a  parti  sáv  egy  része  a  Háros‐
szigettel  NATURA  2000  terület  és  Országos 
ökológiai  hálózat  –  ökológiai  folyosó  illetve 
magterület. A szélesebb parti sáv tájképvédelmi 
szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 
övezetébe tartozik. Nagy területeken találhatóak 
Országos  Erdőállomány  Adattár  szerinti 
erdőterületek,  amelyek  Kiemelt  termőhelyi 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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adottságú  erdőterületek.  Több  foltban 
Átlagosnál  jobb  minőségű  termőföld  is 
megtalálható a tervezési területen. 

A  tervi  elemek  közül  a  parti  sávot  a  Hárosi‐
öböltől  délre  kijelölt  Védelemre  érdemes 
természeti terület érinti. 

TSZT  2015  –  5.  Környezetvédelem, 
veszélyeztetett  és  veszélyeztető  tényezőjű 
területek 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  5. 
Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és 
veszélyeztető  tényezőjű  területek  tervlapja 
alapján  a  terület  a  más  jogszabályokban 
meghatározott  Országos  vízminőség‐védelmi 
övezet  –  Szennyvizek  szempontjából  érzékeny 
vízgyűjtőterületbe tartozik, a volt hulladéklerakó 
területe  Feltöltött  terület  és  Rekultiválandó 
bánya,  lerakó  jelölésű.  Küszöbérték  alatti 
veszélyes üzem és Felső küszöbértékű veszélyes 
üzem  található  a Harbor Park  területén, utóbbi 
esetében  feltüntetésre  kerültek  a  veszélyességi 
zónák is. 

A  tervi  elemek  alapján  látható,  hogy  nagy 
területeken  találhatóak  Potenciálisan 
talajszennyezett  területek,  és  Ivóvízhálózattal 
ellátott, csatornázatlan területek. 

TSZT 2015 – 6. Védelmi, korlátozási területek 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  6.  Védelmi, 
korlátozási  területek  tervlapja  alapján  a  más 
jogszabályokban  meghatározott  elemek  közül 
Tétény Duna‐parti  területét Gyorsforgalmi utak 
és  főútvonalak  külterületi  szakaszainak 
védőtávolsága  és  Vasútvonalak  védőtávolsága 
érinti. A  terület  délnyugati  sarkában  220  kV‐os 
távvezeték, a Nagytétényi út mellett hosszabban 
120  kV‐os  távvezeték  biztonsági  övezete 
húzódik. A délnyugati területrész Hidrogeológiai 
B  védőterület  által  érintett.  A  TSZT‐ben 
meghatározott  elem  a  vasútvonal  mellett 
húzódó szennyvíz főnyomóvezeték. 

Az  Árvízvédelmi  fővédvonal  a  bevédett 
lakóterület  kivételével  a  vasútvonal  és  a  6.  sz. 
főút mellett, majd az Érd  irányába vezető  töltés 
mentén húzódik,  így a  tervezési  terület  jelentős 
része Nagyvízi meder  területén és Hullámtéren 
található.  

A  kapcsolódó  folyamszakasz  egy  része 
Hajózásbiztonsági szempontból tiltott terület. 

 

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 Tétény Duna‐partjának 
kb.  negyede  beépítésre  szánt  terület,  a  többin 
közlekedési,  zöld‐,  erdőterületek  és  a  Duna 
területe  osztozik.  Északról  délre  a  beépítésre 
szánt  területek  beépítési  sűrűség  értékei:  bs 
(bsá+bsp) az alábbiak szerint alakulnak:  

 Gksz‐2: 1,5 (1,5+0,0),  
 K‐Kv: 1,25 (1,0+0,25),  
 Vi‐2: 3,25 (2,25+1,0),  
 Vi‐2: 2,25 (1,5+0,75),  
 Vi‐2: 3,25 (2,25+1,0),  
 Lke‐2: 0,7 (0,5+0,2),  
 Lk‐2: 1,5 (1,0+0,5),  
 K‐Log: 1,5 (1,5+0,0),  
 K‐Kik: 1,5 (1,5+0,0). 

A  közlekedési  infrastruktúra elemek  azonosak  a 
TSZT  2015‐ben  meghatározottakkal,  továbbá 
feltüntetésre  került  a  parton  vezető  tervezett 
szerkezeti  jelentőségű  városias  sétány  és 
szerkezeti jelentőségű természetközeli sétány.  

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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3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME

a) Más jogszabállyal érvényesülõ
mûvi értékvédelmi,

örökségvédelmi elemek

NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS MÛVI ÉRTÉKVÉDELEM

HELYI MÛVI ÉRTÉKVÉDELEM

Világörökségi várományos helyszín határa/területe

Mûemlék

Világörökségi várományos helyszín 
védõövezetének határa

Fõvárosi helyi védettségû építmény

Nyilvántartott régészeti lelõhely területe

Rendelettel, határozattal védett 
régészeti lelõhely területe

Kerülethatár

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK

Budapest közigazgatási határa

Mûemléki környezet területe  (a védetté nyilvánításról 
szóló rendelet eltérõ kijelölése alapján)

Fõvárosi helyi védettségû épületegyüttes

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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4. ZÖLDFELÜLET-, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Natura 2000
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása)

Országos Erdõállomány Adattár szerinti védelmi elsõdleges 
rendeltetésû erdõterület (Nemzeti Élelmiszerlánc
-biztonsági Hivatal adatszolgáltatása)

Átlagosnál jobb minõségû termõföld
(Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának adatszolgáltatása)

Országos ökológiai hálózat - Pufferterület
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása)

Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatszolgáltatása)

Karakterében megõrzendõ közpark, köztér /
Karakterében megõrzendõ temetõ, és 
jelentõs zöldfelületû intézményterület 

Országos jelentõségû védett természeti terület
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása)

Helyi jelentõségû védett természeti terület 
(25/2013. (IV.18.) Fõv. Kgy. rend.)

Településképvédelmi jelentõségû meglévõ fasor /
Településképvédelmi jelentõségû tervezett fasor

MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLÕ ELEMEK

TERVI ELEMEK

Országos ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása)

Telekhatár

Kerülethatár

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK

Budapest közigazgatási határa

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendõ terület övezete
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása)

Országos Erdõállomány Adattár szerinti egyéb elsõdleges 
rendeltetésû erdõterület (Nemzeti Élelmiszerlánc
-biztonsági Hivatal adatszolgáltatása)

Védelemre érdemes természeti terület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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6. VÉDELMI, KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK

Hajózásbiztonsági szempontból tiltott terület

Közúti forgalomtól védett övezetek összefüggõ területei
(a kivételek a 30/2010 (VI.04.) Fõv.Kgy.rendeletben 
meghatározottak) 
220 kV-os távvezeték biztonsági övezete
(MAVIR Zrt. adatszolgáltatása)

Nagynyomású gázvezeték és létesítményeinek biztonsági 
övezete (FÕGÁZ Földgázelosztási Kft., FGSZ Zrt. és MGT
Zrt. adatszolgáltatása)

120 kV-os távvezeték biztonsági övezete
(MAVIR Zrt. és ELMÛ Nyrt. adatszolgáltatása)

Országos Mikrohullámú Központ védõtávolsága
(Antenna Hungária Zrt. adatszolgáltatása)

Víztermelõ kút belsõ védõterülete (Fõvárosi 
Vízmûvek Zrt., NeKI, KDV-VIZIG adatszolgáltatása)

Szennyvíz fõnyomóvezeték

Gyorsforgalmi utak és fõútvonalak külterületi 
szakaszainak védõtávolsága
(1988.évi I.törvény alapján)

Hidrogeológiai B védõterület (Fõvárosi Vízmûvek Zrt.,Érd és
Térsége Viziközmû Kft.,NeKI, KDV-VIZIG adatszolg.)

Vasútvonalak védõtávolsága
(253/1997 (XII.20.) Korm.rendelet alapján)

Telekhatár

Kerülethatár

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Budapest közigazgatási határa

Árvízvédelmi fõvédvonal

Nagyvizi meder
(OVF adatszolgáltatás 2013)

Hullámtér

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



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 tétényi 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 
területet érintő építési övezetek és övezetek:  

 L5  jelű  laza  kertvárosias,  jellemzően 
szabadonálló terület,  

 IZ jelű jelentős zöldfelületű intézményterület,  
 M jelű munkahelyi terület,  
 MZ  jelű  jelentős  zöldfelületű  munkahelyi 

terület,  
 Ü jelű üdülőterület,  
 K‐HT jelű honvédségi terület,  
 K‐BK  jelű  nagyterületű  kereskedelmi  és 

szolgáltatási terület,  
 KV‐LT jelű logisztikai terület,  
 KV‐SZK jelű szennyvízkezelés területe.  

 
 KL‐KT jelű közlekedési célú közterületek,  
 KL‐VA jelű vasúti területek,  
 Z‐KP közpark,  
 E‐TG turisztikai erdő,  
 E‐VE védelmi, védőerdő,  
 E‐TT természeti területek,  
 VT‐VB vízbeszerzési terület. 

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. 

Jelenleg  folyamatban  van  a  hatályos  szabályzat 
felülvizsgálata  az  új  országos  előírásokkal  és 
fővárosi  rendezési  eszközökkel  összhangban.  A 
tervezett  Kerületi  építési  szabályzat  (KÉSZ) 
területi hatálya a Duna‐parti területekre, tehát a 
30a  vasútvonal  és  a  Duna  folyam  közötti 
területre nem  terjed ki, arra a DÉSZ és a DKÉSZ 
lesz érvényes. 

KVSZ  Tétény  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.” 

Rendelkezések a közterületek kialakítására 
„10. §  (1)  A  Növény  utca  és  a  Sallai  Imre  utca 
közötti  Duna‐part  szakaszon  kerékpár  utat  kell 
kialakítani  a  2.  melléklet  szerinti  nyomvonalon.  A 
kerékpárutat  az  árvízvédelmi  mű  létesítésére 
fenntartott  területen kell megépíteni – gát  létesítése 
esetén  annak  koronáján  –  az  árvízvédelemhez 
kapcsolódó  eseti  gépjármű  forgalomnak  megfelelő 
teherbírással.” 

A zöldfelületek kialakítása és védelme 
„13. § (2) A 2. és a 2/A. mellékletben jelölt: 
a)  megtartandó  facsoport,  növényállomány  és  a 
természetközeli  ártéri  erdő  területe  nem  lehet  az 
építési hely része, 
b)  megtartandó  facsoport,  növényállomány  és  a 
természetközeli  ártéri  erdő  területén  új  műtárgy, 
illetve burkolat úgy létesíthető, hogy az a jelölt terület 
legfeljebb 15%‐át foglalja el, 
c)  településképvédelmi  jelentőségű  fa esetében,  a  fa 
lombkoronájának  terepszinti  vetületén  belül  új 
építmény  –  út‐,  térburkolat  kivételével  –  nem 
létesíthető. 
(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 
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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. 
(4)  Új  zöldfelületek  kialakításánál,  meglévők 
felújításánál  –  az  országos  ökológiai  hálózat 
területére  esők  kivételével  –  a  7.  mellékletben 
felsorolt  (agresszíven  gyomosító  és  allergiát  okozó) 
fafajok  nem  telepíthetők.  Az  országos  ökológiai 
hálózat területén belül a fenti mellékletben felsoroltak 
közül kizárólag a honos fafajok telepíthetők. 
(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. 
(3) Hulladékkal  terhelt, elszennyezett  talajú  területen 
új  épületet  elhelyezni  az  érintett  telektömbök  teljes 
területének kármentesítése után lehet.” 
„15. § (1) A 2. mellékletben jelölt vízfolyások és a 2/B. 
mellékletben  jelölt  partvonal  védőtávolságán  belül, 
karsztos  területen,  hidrogeológiai  védőterületen 
közterületi  gépjárműparkolás  céljára  vízáteresztő 
burkolat nem alkalmazható. 
(5)  A  Sallai  Imre  utca  –  Ánizs  utcai  partszakasz 
kivételével,  a  Vágóhíd  utca  vonalától  Érd 
közigazgatási  határáig  (beleértve  a  Hárosi‐öböl 
partvonalát  is)  a  Duna  partját  természetes,  vagy 
természetközeli állapotban kell megőrizni. 
(6)  A  2.  mellékletben  Duna  mentén  jelölt  vízfolyás 
védőtávolságán  belül  kizárólag  a  6.  melléklet  b) 
pontjában felsorolt honos fafajok telepítendők.” 

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 Tétény Duna‐partot érintő övezeti előírásai 

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.” 
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Vasúti  létesítmények  elhelyezésére  szolgáló 
területek 
„80. § (1) Az övezet vasúti pályatestek, állomások és 
megállóhelyek,  műtárgyak,  várakozóhelyek  és 
tömegközlekedési  megállók,  a  vasúti  üzemmel 
kapcsolatos  építmények  és  berendezések  közúti  és 
gyalogos‐kerékpáros  keresztezések,  mindezek 
zöldfelületi  és  környezetvédelmi  létesítményei, 
továbbá  köztárgyak,  közművek  és  hírközlési 
létesítmények elhelyezésére szolgál.” 

Zöldterületek általános előírásai 
„81.  §  (1)  A  keretövezetben  az  alábbi  területek 
keríthetők le: 
a) játszókert, sportkert, kutyafuttató, 
b) közműlétesítmény, 
c) Z‐EZ keretövezet határa. 
(2) A keretövezetben csak áttört kerítés létesíthető. 
(3)  Közműépítmények  körül  –  az  üzemeltetői 
megközelítés  figyelembevételével  –  látványzáró 
cserjesáv telepítendő. 
(4)  Új  zöldfelületek  létesítésénél,  meglévők 
felújításánál  a  faállományt  legalább  50%‐ban  a  6. 
mellékletben  a)  pontjában  felsorolt  honos  fajokból 
kell kialakítani.” 

Közparkok 
„84.  §  (1)  Az  övezetbe  az  1  hektárnál  nagyobb 
rekreációs,  illetve  kultúrtörténeti  jelentőségű 
zöldfelületek tartoznak. 
(2) Az övezet területein parkolót csak az övezet szélén, 
a  határoló  közút mentén  legfeljebb  15 m‐es  sávban 
alakítható ki. 
(3)  A  Z‐KP‐XXII/1  övezet  pihenő,  játszó  és  sport 
funkciókat  tartalmazó  közpark  létesítésére  szolgál. 
Közpark területén közhasználat elől elzárt terület nem 
lehet. 
(4)  A  Z‐KP‐XXII/2  övezet  területe  kultúrtörténeti 
jelentőségű  közparkok  övezete,  ahol  az  elsődleges 
rendeltetés a pihenő‐ és díszkert funkció.  
Az övezet területén: 
a) Kutyafuttató nem helyezhető el. Sportkert a  teljes 
terület legfeljebb 10%‐án létesíthető. 
b)  Testedzést  szolgáló  épületek  nem  helyezhetők  el. 
Terepszint alatti építmény csak a határoló utak menti 
20 m‐es sávban helyezhető el. 
(5)  A  Z‐KP‐XXII/D‐1  övezet  a  Duna‐part  melletti 
rekreációs  jellegű  területek  övezete.  Az  övezetben  a 
telepítésre kerülő fás szárú növények legalább 75%‐a 
6. melléklet  b)  pontjában  felsorolt  honos  fafajokból 
kerüljön ki. 

Turisztikai erdő 
„86. §  (1) Erdőterület övezeteiben épületet köz‐ vagy 
magánúttól legalább 20 m‐re lehet elhelyezni. 
(2)  Az  övezetben  parkolót  fásítottan,  2 
gépkocsibeálló‐helyenként  1‐1  előnevelt  fa 
telepítésével kell kialakítani. Fásításnál a 6. melléklet 

b)  pontjában  felsorolt  honos  fajokat,  vagy  azok 
kertészeti változatait kell alkalmazni. 
(3)  A  megengedett  legnagyobb  összefüggő 
parkolóterület nagysága 200 m2 lehet. 
(4)  A  közhasználat  elől  elzárt  terület  –  a 
magántulajdonban  lévő  földrészletek  kivételével  –  a 
telek  területének  legfeljebb  20%‐a  lehet,  de  nem 
haladhatja meg a 2000 m²‐t. 
(5) Az  övezet  területén  csak  áttört,  legfeljebb  2,0 m 
magas kerítés létesíthető. 
(6)  Az  E‐TG‐XXII/D‐1  és  az  E‐TG‐XXII/D‐2  övezetbe  a 
Duna‐part mentén húzódó erdőterületek tartoznak.  
(7)  Az  E‐TG‐XXII/1  övezetbe  az  elsődlegesen 
rekreációs  –  sportolási  hasznosítású  vagy  annak 
fenntartott  erdőterületek  tartoznak.  Lakóterülettől 
legalább  100  m‐re  legfeljebb  150  m²  alapterületű 
állattartó épület is elhelyezhető.  
(8) Az E‐TG‐XXII/2 övezetbe tartoznak az M0‐s melletti 
környezetvédelmi  rendeltetésű  turisztikai  erdők, 
valamint a helyi védettség alatt álló Kis‐Háros‐sziget. 

Védelmi, védőerdő 
„87.  §  (1)  Az  új  beruházásoknál  előírt  védőerdőt  a 
környezeti  terhelést  okozójának  erdészeti 
módszerekkel  kell  telepíteni,  és  legkésőbb  a 
beruházás  használatbavételi  engedélyének  kiadásáig 
kell megvalósítani. 
(2)   Az E‐VE‐XXII/1 és E‐VE‐XXII/4 övezetbe  tartoznak 
a környezetvédelmi rendeltetésű védőerdők. 
(3)  Az  E‐VE‐XXII/2  övezetbe  tartozik  a  Borhegy 
területén, a Hegyfok utca és a Nagytétényi út között 
elhelyezkedő  védőerdő.  Az  övezetben  vendéglátó‐
épület létesítése megengedett. 
(5)  Az  E‐VE‐XXII/3  övezetbe  tartoznak  a  vasútvonal 
melletti  környezetvédelmi  rendeltetésű  védőerdők, 
melyben  elhelyezhetők  a  vasútvonalhoz  tartozó 
csapadékvíz  elvezető  árkok,  töltések,  hírközlési  és 
biztonsági  berendezések,  közmű‐  és 
termékvezetékek.” 

Védelmi, védett erdő, természeti terület 
„88.  §(1)  Az  övezetbe  a  védett  területek  és  annak 
védőövezetei,  valamint  a  védelemre  tervezett 
erdőterületek tartoznak. 
(2) Az övezetben a nyomvonal  jellegű építmények és 
műtárgyaik  mellett  az  ismeretterjesztés  épületnek 
nem minősülő építményei helyezhetők el. 
(3)  Az  övezet  területén  építmény  csak  természetes 
anyaghasználattal  (fa,  kő,  cserép,  vályog,  növényi 
eredetű anyagok) létesíthető.” 
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Az építési övezetek, övezetek megengedett építési paraméterei: 
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felett alatt min.  max.

m2  m % % % m  m

L5  ‐NT/1  ‐  1000  14 20 50 50 0,5  3,2  6,0

IZ  ‐BF/D‐1  SZ  1000  ‐ 10 0 70 0,3  ‐  7,5

IZ  ‐NT/D‐1  SZ  2000  30 35 35 50 2,4  3,5  12,5

IZ  ‐D2‐XXII  SZ  2000  20 20 70 50 0,4  3,5  9,0

IZ  ‐D3‐XXII  SZ  3000  50 35 70 50 1,8  3,5  30,01

IZ  ‐D4‐XXII  SZ  2000  40 25 70 50 1,3  3,5  21,0

IZ  ‐D5‐XXII  SZ  3000  30 35 70 50 1,11  3,5  18,0

IZ  ‐D6‐XXII  SZ  2000  40 25 70 50 0,7  3,5  15,0

IZ  ‐D7‐XXII  SZ  1000  20 25 30 50 0,45  3,5  10,5

IZ  ‐D8‐XXII  SZ  2000  40 25 50 50 0,6  3,5  12,0

IZ  ‐D9‐XXII  SZ  2000  20 25 30 50 0,5  3,5  7,5
IZ  ‐D10‐XXII  SZ  5000  30 10 10 50 0,12  3,5  7,5

IZ  ‐D11‐XXII  SZ  5000  20 10 80 50 0,352  3,5  7,5

IZ  ‐D12‐XXII  SZ  2000  40 25 50 50 0,8  3,5  10,5

Ü  ‐XXII  SZ  720  12 10 25 75 0,15  3,0  6,0

M  ‐BF/6  SZ  2000  50 10 0 50 –  –  7,5

M  ‐BF/10  SZ  2000  40 45 0 25 1,2  –  7,5

M  ‐BF/11  SZ  20000  75 50 0 25 1,5  –  16,0

M  ‐BF/17  Z  2000  40 45 0 25 1,2  –  7,5

M  ‐NT/1  SZ  1500  25 35 50 30 2,0  3,0  12,0

M  ‐NT/5  SZ  4000  40 50 50 25 2,0  3,0  15,0

M  ‐NT/6  SZ  15.000  50 50 50 25 2,4  3,0  15,0

MZ  ‐Bt/ 3  SZ  10.000  50 35 10 40 1,0  4,0  16,03

K‐BK2  ‐NT/1  SZ  20.000  ‐ 40 50 40 1,5  3,0  10,5

K‐HT  XXII  sz  3000  30 30 50 50 1,5  3,0  12,0

KV‐LT  ‐XXII  SZ  30.000  100 35 50 35 2,4  3,0  15,0

KV‐SZK  NT/2  SZ  10.000  80 35 50 50 1,0  ‐  12,04

KV‐SZK  NT/3  SZ  10.000  80 50 60 35 1,0  ‐  12,04

KL‐VA  ‐XXII  ‐  ‐  ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 3,5  9,0
Z‐KP  ‐XXII/D‐1  SZ  ‐  80 2 0 85 0,02  3,0  4,5

Z‐KP  ‐D‐XXII  SZ  10000  ‐ 2 ‐ 75 0,02  ‐  4,5

E‐TG  ‐XXII/D‐1  SZ  10000  50 3 0 90 0,03  3,0  4,5

E‐TG  ‐XXII/D‐2  SZ  10000  50 3 0 90 0,05  3,0  4,5

E‐TG  ‐XXII/2  SZ  50000  50 0 0 95 0  0  0

E‐VE  ‐XXII/1    30005  105 0 0 90 0  3,0  4,5

E‐TT  ‐XXII/1    K  ‐ 0 0 95 ‐ ‐  3,0

VT‐VB  XXII/1  SZ  1.500  ‐ 5 60 60 0,15  ‐  7,5
*: A 2. mellékletben ábrázolt kiemelt zöldfelületi zóna területén lévő építési telkeken a legkisebb zöldfelület mértéke annak 10%‐ával 
növelendő. 

1: Az építési övezet Duna‐part felőli telekhatárától mért 40 méteres sávon belül a megengedett legnagyobb építménymagasság 21,0 méter. 
2: Amennyiben az építési övezetben a térszín alatt P+R parkoló vagy a kastély közönségforgalmát kiszolgáló parkoló épül, abban az esetben 
kizárólag a terepszint alatti szintterület vonatkozásában a szintterületi mutató 2,05 m2/m2 értékkel megnövelhető, vagyis az összes terepszint 
alatti és feletti szintterület ebben az esetben az építési övezetben 2,4 m2/m2. 

3: a Busa utcai Ü keretövezettől 70 méter, a Naphal utcai Ü keretövezettől 42 méter szélességben ‐ a 2. mellékletben feltüntetett jelig ‐ az 
építmény legmagasabb pontja 9 méter lehet. 

4: Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 25 méterig) abban az esetben, ha azt a technológiai követelmények megkívánják. 
5: nyomvonal jellegű létesítmény esetén az övezetben – a táblázatban meghatározott értékektől eltérően – 250 m²‐nél nagyobb területű telket 
bármilyen geometriai mérettel ki lehet alakítani 

 
 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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M0 hídfőre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat 
(KÉSZ) 

Budafok  ‐  Tétény  Budapest  XXII.  kerület 
Önkormányzatának  képviselő‐testülete  a 
20/2016.  (IX.20.)  számú  önkormányzati 
rendeletével  az  I.  utca  –  Török  Bálint  utca  – 
Rózsakert utca – Nagytétényi út – Növény utca – 
a  (232040/4)  hrsz.  északnyugati  határa  –  a 
232044/5  hrsz.  északi  és  nyugati  határa  –  a 
(232040/3)  hrsz.  északi  határa  ‐  a  (232048/3) 
hrsz.  északi  határa  –  Rudnyánszky  utca  –  6‐os 
számú  főút – Tarkagéb utca – Nagytétényi út – 
Dózsa  György  utca  által  határolt  területre  (M0 
hídfő) vonatkozóan Kerületi Építési Szabályzatot 
fogadott el.  

A KÉSZ 1. melléklete szerinti szabályozási tervlap 
tartalmazza  az  építési  övezetek  és  övezetek 
lehatárolását és övezeti jelét. Eszerint a tervezési 
területet érintő építési övezetek és övezetek:  

 Lke‐2‐NT/1  jelű  Kertvárosias,  laza  beépítésű 
lakóterületek Nagytétény területén 

 Vi‐2‐NT  jelű  Intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  területek  Nagytétény 
területén 

 Gksz‐1‐NT  jelű  Gazdasági,  jellemzően 
kereskedelmi  szolgáltató  terület  Nagytétény 
területén 

 Gksz‐2‐NT  jelű  Gazdasági,  jellemzően 
raktározást,  termelést  szolgáló  terület 
Nagytétény területén 

 KÖk  jelű  Vasúti  létesítmények  elhelyezésére 
szolgáló területek 

 Zkk jelű közkertek  
 Zkp jelű közparkok 
 Ev jelű Védelmi erdő   

KÉSZ általános előírásai 

Az  épületek  homlokzataira,  homlokzati  méreteire 
vonatkozó általános rendelkezések 

„13.§  (2)  Az  1.  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 épületmagasság értékének kétszerese.” 

 
 

Hirdetések és reklámhordozók elhelyezése 

„16.  §  (3)  A  Duna‐partjai  mentén  egy  tömb 
mélységben, a Duna  felé  forduló épületek  tetőzetén, 
oromfalain fényreklám nem helyezhető el.” 

 
Rendelkezések a közterületek kialakítására 
„17.§ (2) A Növény utca és a Rudnyánszky utca közötti 
Duna‐part  szakaszon  kerékpár utat  kell  kialakítani a 
1. melléklet szerinti nyomvonalon. A kerékpárutat az 
árvízvédelmi mű létesítésére fenntartott területen kell 
megépíteni – gát létesítése esetén annak koronáján – 
az  árvízvédelemhez  kapcsolódó  eseti  gépjármű 
forgalomnak megfelelő teherbírással.” 

 
Kerítések létesítése 
„18.§  (4)  Amennyiben  a  telek  határvonalán 
árvízvédelmi  műtárgy  építése  szükséges,  a  kerítés 
magasságát  az  árvízvédelmi műtárgyhoz  csatlakozó 
magasabb terepszinttől kell mérni.” 

 

A zöldfelületek kialakítása és védelme  
„19.§  (1)  Fasor  létesítéséhez  fánként  legalább  4 m2‐
nyi burkolatlan felület vagy  legalább 1,5 m széles, az 
útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell kialakítani. 

(2)  Új  zöldfelületek  kialakításánál,  meglévők 
felújításánál  –  az  országos  ökológiai  hálózat 
területére  esők  kivételével  –  az  5.  mellékletben 
felsorolt,  agresszíven  gyomosító  és  allergiát  okozó 
fafajok  nem  telepíthetők.  Az  országos  ökológiai 
hálózat területén belül a fenti mellékletben felsoroltak 
közül kizárólag a honos fafajok telepíthetők. 

(3)  A  víz‐  és  légáteresztő  burkolattal  létesített 
parkolóhelyek  nem  számíthatók  be  a  zöldfelületi 
minimum értékébe.” 

 
A környezet védelme  
„20.§  (1)  Ha  magasabb  rendű  jogszabály  másképp 
nem  rendelkezik,  a  mindenkor  hatályos,  a 
telepengedélyről  és  a  telepbejelentésről  szóló 
magasabb  rendű  jogszabály  1.  sz.  és  2.  sz. 
mellékletében  felsorolt  tevékenységek  csak az alábbi 
építési övezetekben, övezetekben végezhetők: 

a) Gksz, 

b) KÖk. 

(2) E  rendelet 6. melléklete A)  szakaszában  sorolt, 
bejelentés‐köteles  tevékenységek  az  Lke  jelű  építési 
övezetekben 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. 

(3) E  rendelet  6. melléklete B)  szakaszában  sorolt, 
bejelentés‐köteles  tevékenységek  az  Lke  jelű  építési 
övezetekben kizárólag pincében végezhetők. 

(4)  A  zaj  és  rezgés  ellen  védő műtárgyakat  a  zajt 
illetve  rezgést  keltő  forrás  telkének  területén  kell 
kiépíteni. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(5) Az 500 m2‐nél nagyobb alapterületű új épületek 
lapostetős  részének  legalább  50%‐án  tetőkertet  kell 
létesíteni. 

21.§  (1)  Az  1.  mellékletben  jelölt  vízfolyások 
védőtávolságán  belül,  karsztos  területen  közterületi 
gépjárműparkolás  céljára  vízáteresztő  burkolat  nem 
alkalmazható. 
 (4)  A  Duna  partját  természetes,  vagy 

természetközeli állapotban kell megőrizni, beleértve a 
Hárosi‐öböl partvonalát is. 

(5)  Az  1.  mellékletben  a  Duna  mentén  jelölt 
vízfolyás védőtávolságán belül kizárólag a 4. melléklet 
2. pontjában felsorolt honos fafajok telepítendők.” 

KÉSZ  speciális  építmények  elhelyezésére 
vonatkozó előírásai 

Kiszolgáló építmények, állattartó építmények  
„22.§    (1)  A  kertvárosias  lakóterületen  (Lke) 
lakóépületet  kiszolgáló  vagy  kiegészítő  funkciójú 
épület, helyiség elhelyezésére vonatkozó előírások: 

a)  lakóépületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú 
épület  beépítetlen  telken  csak  lakóépület  építésével 
egy időben, vagy azt követően építhető, 

b) a  lakóépülettel egy épülettömegben elhelyezett, 
lakóépületet  kiegészítő  vagy  kiszolgáló  funkciókat 
szolgáló  helyiségek  bruttó  szintterülete  nem 
haladhatja  meg  az  épület  összes  bruttó 
szintterületének 40%‐át, 

c)  kiszolgáló  vagy  kiegészítő  funkciójú  épület,  az 
egyes  építési  övezetek  beépítési  határértékeit 
tartalmazó  táblázataiban  meghatározott  maximális 
épületmagasságtól  eltérően,  földszintes, 
tetőtérbeépítés nélküli, max. 3,0 m  (műterem esetén 
max.  4,5  m)  épületmagasságú,  max.  6  m 
gerincmagasságú  kialakítással  létesíthető,  amelynek 
bruttó  alapterülete  legfeljebb  50  m2  lehet.  A 
kiszolgáló,  vagy  kiegészítő  funkciójú  épület 
tetőhéjalása  legyen  azonos  –  kivéve,  ha  a  főépület 
hullámpala – a főrendeltetésű épületével. 

(2)  Haszonállat  tartó,  valamint  kutyatenyésztő 
építmény nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és 
közművelődési  intézmények,  bölcsőde, 
gyermekjátszótér,  vízmű  telkének  150 m‐es  körzetén 
belül nem helyezhető el. 

(3)  Nagyhaszonállat  és  kishaszonállat  tartó 
építmény  csak  mezőgazdasági  területen  helyezhető 
el. 

(4)  Prémes  állat,  baromfi  tartó  csak  1000 m2‐nél 
nagyobb  telken,  a  beépítési  paraméterek 
figyelembevételével,  de  a  megengedett  beépítésből 
1,5%  nagyságban  helyezhető  el  az  alábbi 
védőtávolságok betartása mellett: 

a) ugyanazon a telken levő lakás nyílásától 10 m, 

b) a szomszéd telek és közterület határától 5 m, 

c) a szomszéd telken álló lakás nyílásától 15 m. 

(5)  Az  állatkifutóra  az  állattartó  építmény 
elhelyezési szabályai vonatkoznak. 

(6) Új lovarda a területen nem létesíthető.” 

 
Üzemenyagtöltő állomások  
„23.§  (1)  Önálló  üzemanyagtöltő  állomás,  önálló 
gépkocsi mosó  a  KÖú  jelű  övezet mentén  lévő Gksz 
jelű építési övezetekben létesíthető. Közterületen csak 
a KÖú jelű övezetben építhető. 

(2)  Más  létesítmény  részeként  üzemanyagtöltő 
állomás, gépkocsi mosó csak KÖú jelű terület mentén 
lévő  Gksz,  Vi‐2  jelű  építési  övezetekben,  önálló 
többszintes  parkolóház,  P+R  parkoló,  irodaház  vagy 
6000  m2‐nél  nagyobb  kereskedelmi  létesítmény 
részeként helyezhető el. 

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti üzemanyagtöltő 
állomást  elhelyezni  nem  lehet,  ha  a  telek  Z  jelű 
övezetbe  sorolt  területtel,  vagy  lakó‐,  üdülő‐, 
egészségügyi,  szociális,  oktatási  funkciót  tartalmazó 
épület telkével határos. 

Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás telke nem 
határos  Z  jelű  övezetbe  sorolt  területtel,  vagy  lakó‐, 
üdülő,  egészségügyi,  szociális,  oktatási  funkciót 
tartalmazó  épület  telkével,  akkor  is  fenti 
létesítmények  építési  helyétől  az  üzemanyagtöltő 
állomás  legközelebbi  műszaki  létesítményének 
távolsága legalább 50 m kell legyen.” 

 

Konténerek, konténerépületek, mobilházak  

„26.§  Iroda‐  és  lakókonténerek,  szaniterkonténerek, 
raktárkonténerek,  speciális  konténerek  és  kiegészítő 
konténerek,  különösen  üzemanyagkút, 
környezetvédelmi  konténer,  hűtőkonténer, 
teraszkonténer a területen nem létesíthető.” 

 

KÉSZ övezeti előírásai 

Általános rendelkezések 

„28.§ (1) Az Lke jelű építési övezetben elhelyezhető 

a)  az  építési  övezetre  meghatározott  legkisebb 
kialakítható  telekterület  másfélszeresénél  kisebb 
telken  egy  főrendeltetésű  épület,  a  telken  összesen 
legfeljebb két rendeltetési egység, 

b)  a  minimális  teleknagyság  másfélszeres  és 
másfélszeresénél  nagyobb  méretű,  de  a  minimális 
teleknagyság  kétszeresét  meg  nem  haladó  telek 
esetében legfeljebb két főrendeltetésű épület, a telken 
összesen legfeljebb három rendeltetési egység, 

c)  a  minimális  teleknagyság  kétszeresénél  nagyobb 
méretű,  de a minimális  teleknagyság háromszorosát 
meg  nem  haladó  telek  esetében  legfeljebb  három 
főrendeltetésű  épület,  a  telken  összesen  legfeljebb 
négy rendeltetési egység, 

d)  a  minimális  teleknagyság  háromszorosát 
meghaladó  telek  esetében  legfeljebb  négy 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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főrendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb hat 
rendeltetési egység, 

e)  egy  főrendeltetésű  épületben  legfeljebb  két 
rendeltetési egység, 

f)  3000  m2‐t  meghaladó  telek  esetében  legfeljebb 
négy  főrendeltetésű  épület,  a  telken  összesen 
legfeljebb hat rendeltetési egység. 

(2)  Az  Lke  jelű  építési  övezetben  az  (1)  bekezdés 
szerint  létesíthető  lakó  rendeltetési egységeken kívül 
további egy darab kereskedelmi‐szolgáltató funkciójú 
rendeltetési  egység  létesíthető,  de  a  rendeltetési 
egységek  száma  összesen  legfeljebb  hat  lehet.  A 
kizárólag csak kiszolgáló úttal határos telkek esetén a 
többlet‐rendeltetési  egység  legfeljebb  30  m²  bruttó 
alapterületű lehet.” 

 
Általános előírások a vegyes területekre (Vi) 
„30.§  (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. 

(2)  A  lakófunkció  az  épületek  földszinti 
helyiségcsoportjaiban nem megengedett.” 

 
Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
területek Nagytétény területén (Vi‐2‐NT) 
„ 33.§ (3) A Vi‐2‐NT/1 jelű építési övezet területén 

e) a 6‐os út és a Duna között a Duna felőli oldalon 10 
méteres  sávban  önálló  reklámhordozó  nem 
helyezhető el,” 

 

Közlekedési területek általános előírásai 

„39.§  (1) Új alul‐, vagy  felüljárók  csak a gyalogos és 
kerékpáros  közlekedés  átvezetésének  biztosításával 
alakíthatóak ki.” 

 

Gyorsforgalmi utak, főutak és szerkezeti jelentőségű 
gyűjtő utak területe (KÖu‐1, KÖu‐2, KÖu‐3, KÖu‐4) 

„40.  §  (2)  A  főutak  és  gyűjtő  utak  esetében 
gépjárműforgalom  számára  szolgáló várakozóhelyek  
az  útpályához  közvetlenül  csak  az  úttengellyel 
párhuzamosan  csatlakozhatnak. Az úttengellyel nem 
párhuzamos várakozóhelyek csak többlet forgalmi sáv 
létesítésével,  vagy  önálló  szerviz  út  kialakításával 
kapcsolódhatnak  a  gépjárműforgalom  számára 
szolgáló útpályához. 

(3)  Amennyiben  a  közterület  szélessége  lehetővé 
teszi,  az  új  autóbusz  megállókat  öbölben  kell 
elhelyezni, a meglévőket pedig át kell építeni. 

(4)  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. 
 

 

Zöldterületekre vonatkozó előírások 

„43.§  (1)  Az  övezetben  az  alábbi  területek 
keríthetők le: 

a) játszókert, sportkert, kutyafuttató, 

b) közműlétesítmény. 

(2) Az övezetben csak áttört kerítés létesíthető. 

(3)  Közműépítmények  körül  –  az  üzemeltetői 
megközelítés  figyelembevételével  –  látványzáró 
cserjesáv telepítendő. 

 

Közparkokra (Zkk) vonatkozó előírások  

„45.§(1)  Az  övezetbe  az  1  hektárnál  nagyobb 
rekreációs zöldfelületek tartoznak. 

(2)  A  Zkp  övezet  a  Duna‐part  melletti  rekreációs 
jellegű területek övezete. 

(3) Az 1. mellékletben területileg lehatárolt Zkp jelű 
övezetben  a  2.  melléklet  7.  pontja  szerinti 
határértékeket kell alkalmazni. 

(4)  Az  övezetben  az  egyes  telkek  és  építmények 
rendeltetésszerű használatához a  telken a vonatkozó 
jogszabály  szerint  meghatározott  számú 
személygépkocsi,  valamint  kerékpár  elhelyezését  kell 
biztosítani. 

(5)  Az  övezet  területein  parkolót  csak  az  övezet 
szélén,  a  határoló  közút mentén  legfeljebb  15 m‐es 
sávban  alakítható  ki,  az  övezetben  a  faállományt 
75%‐ban  a  4. melléklet  2.  pontjában  felsorolt  honos 
fafajtákból kell kialakítani. 

(6) A Zkp  jelű övezet  felhasználása,  felújítása  csak 
közterületrendezési terv alapján lehetséges. 

(7)  A  Zkp  jelű  övezet  területén  az  1. mellékletben 
jelölt, árvízvédelmi mű számára fenntartott területnek 
önálló telket lehet alakítani.” 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az építési övezetek, övezetek megengedett építési paraméterei: 

A B C D E 
Az építési övezet  

be
ép

íté
si

 m
ód

ja
 

Az építési telek kialakítható 

A szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb mértéke 

(m2/m2)) 

Épületmagasság 

te
rü

le
t-

fe
lh

as
zn

ál
ás

i j
el

e 

helyi jele 

legkisebb 
legnagyobb 

beépítettsége 
terepszint 

legkisebb 
zöld- 

felülete területe 
széles-
sége 

felett alatt legkisebb legnagyobb 

m2 m % % % m m 

Lke-2 -NT/1 SZ 1000 14 20 60 50 0, 5 3,2 6,0 
Vi-2 -NT/1 SZ 2000 30 35 35 50 2,4 3,5 12,5 

Vi-2 -NT/2 SZ 20.00
0 - 40 50 40 1,5 3,0 10,5 

Vi-2 -NT/3 SZ 1000 14 20 50 50 0,5 3,2 6,0 
Gksz-1 -NT/1 SZ 1500 25 35 50 30 2,0 3,0 12,0 
Gksz-2 -NT/1 SZ 4000 30 40 40 25 2,0 3,0 12,0 
Gksz-2 -NT/2 SZ 8.000 - 15 5 60 1,0 3,0 6,0 

KÖk - Z - - 5 - - - 3,5 9,0 
Zkk - SZ 800 - 2 - 70 - - 4,5 
Zkp - SZ - 80 2 0 85 - 3,0 4,5 
Ev - SZ 3000* 10* 0 0 90 - - - 

*nyomvonal jellegű létesítmény esetén az övezetben – a táblázatban meghatározott értéktől eltérően – 250 m2-nél nagyobb területű  
telket bármilyen geometriai mérettel ki lehet alakítani 

 

 

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. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Városszerkezeti kapcsolatok, területhasználat 

Budatétény és Nagytétény Duna‐parti területe jól 
lehatárolható a 30a vasútvonal által, hiszen ez a 
terület  sajátos  jellemzőkkel bír. A  vasútvonalon 
túl, a Nagytétényi út mentén fokozatosan alakult 
ki  Nagytétény  történelmi  központja  és  a 
Nagytétényi  úttól  húzódtak  fölfelé  Budatétény 
lakóterületei. A 30a vasútvonal és a Duna közötti 
területsáv beépítései azonban inkább akciószerű 
beavatkozások eredményei, és nem csak a kerület 
hagyományos lakóterületeitől, hanem egymástól 
is  elszakadnak.  Részben  jelenleg  beépítetlen 
területrészek,  részben  az  összekötő  közlekedési 
elemek  hiánya  választja  el  őket,  és  önálló 
fürtökként  kapcsolódnak  a  30a  vasútvonallal 
javarészt párhuzamosan futó 6. sz. főúthoz. 

Ilyen egymástól elváló beépített területként  jött 
létre a Háros gyárnegyed, mögötte a Háros‐sziget 
csuklópontjánál  a  Hunyadi  laktanya,  majd  a 
Hárosi‐öböl mellett  a  Furnér Művek  környéke. 
Ezek hosszú évekig elzártan működtek, és még ma 
is  falak,  illetve  iparvágány  választja  el  őket. De 
nincs  átjárás  dél  felé,  a  következő  önálló 
területegységként  kialakult  Hárosi‐öböl melletti 
Horgásztelep  felé  sem.  Délfelé  az  M0 
gyorsforgalmi út megépítése tovább szabdalta a 
területet. A Dunatelep teljesen önálló egységként 
jött  létre,  mára  már  árvízvédelmi  töltéssel 
körülvéve.  Délen,  a  6.  sz.  főút  és  a  vasútvonal 
között,  a  közlekedési  folyosók  közelségét 
kihasználva került kialakításra a Harbor Park zárt 
területe. 

A  még  beépítetlen,  de  beépítésre  szánt 
területegységek a fentiekhez hasonló helyzetben 
vannak, így a Duna Spirit fejlesztési területe és a 
DILK  számára  kijelölt  terület  is  közlekedési 
folyosók,  földrajzi  adottságok  és  árvízvédelmi 
töltések  által  körbezártak.  A  beépítésre  nem 
szánt  ártéri  erdők  megközelítése  ugyancsak 
nehézkes,  a  Háros‐sziget  természetvédelmi 
területe  pedig  fokozottan  védett  és  ezért  nem 
látogatható. 

A  több  különálló  részre  szabdalt  terület 
mindamellett  a  főváros  egyik  legértékesebb 

természetes  vízpartja,  hosszan  ártéri 
erdősávokkal  kísért.  Ezért  a  jövőben  olyan 
fejlődést  szükséges  támogatni,  amely  segít 
megőrizni a természeti környezetet, de segít azt 
felfedezni, megközelíteni, kihasználni is. Fontos a 
kerület hagyományos lakóterületei felé való és a 
területegységek közötti kapcsolatok erősítése, a 
parti sáv egységes kezelése, a településszerkezeti 
zárványok oldása. A Hárosi‐öböl környéki értékes 
természeti  területtel  szomszédos  gazdasági 
területek funkcióváltása mihamarabb szükséges. 

A  tétényi  Duna‐partot  a  kerület  belső  részeitől 
leválasztó közlekedési folyosók ugyanakkor kiváló 
megközelítési  lehetőségként  is  értelmezhetőek, 
hiszen  vasúti  megállók,  autópályák,  kiépített 
csomópontokkal rendelkező főutak szegélyezik. A 
Duna‐part  egy  részén  épült  ki  az  észak‐déli 
kerékpáros útvonal, bár annak bizonyos szakaszai 
nem  a  parton  vezetnek  és  nem  vonzóak.  Az 
útvonal  fejlesztése  és  Érd  irányába  való 
kapcsolódása  nem  csak  helyi  szintű,  hanem 
regionális érdek. 

Ingatlanviszonyok 

A  tervezési  területen  rendkívül  változatos 
telekméretek alakultak ki. A Horgásztelepen és a 
Dunatelepen kis  telkek, a gazdasági  területeken 
nagy  telkek  jellemzőek,  míg  a  beépítetlen 
területeken  óriás  telkek  alakultak  ki.  A  két, 
lakásra,  üdülésre  használt  területrészen  ez 
összhangban van a használattal, míg a gazdasági 
területeken  a  több  szereplő  által  közösen 
használt  telkek  jellemzőek,  és  ez  a  területek 
fejlődését,  átalakulását  megnehezíti.  A  még 
beépítetlen,  de  beépítésre  szánt  területek 
esetében  kedvező  az  egy,  összevont  telek  a 
fejlesztések megvalósíthatósága  szempontjából, 
amely  a  későbbiekben  a  használatnak 
megfelelően megosztásra kerülhet. 

A  beépítésre  nem  szánt,  közlekedési,  zöld  és 
erdőterületek  állami,  fővárosi  és  kerületi 
önkormányzati  tulajdonban  vannak,  míg  a 
beépítésre  szánt  területeken  a magántulajdon, 
gazdasági  társaságok  tulajdonlása  jellemző. 
Kivételes  helyzetű  a  Hunyadi  laktanya  területe, 
amely a kerületi önkormányzat tulajdonában van, 
de a terület a 2012. évi CXC. törvényt módosító 
2013. évi LXXIV. törvény által meghatározottan 99 
évre  fővárosi  vagyonkezelésbe  került.  Ezért  a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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kulcspozícióban  lévő  terület  további  sorsát 
illetően  a  két  önkormányzat  együttműködésére 
van szükség. 

Építmények 

A  tervezési  területen  az  épületek  a  beépített 
területeken  szabadonálló  beépítésű 
csoportokban jelennek meg, amelyek között nagy 
beépítetlen térségek helyezkednek el. A beépített 
területek épületállománya jól tükrözi a területek 
használatát és annak változásait. 

A  Dunatelep  és  a  Horgásztelep  alacsonyabb 
sűrűséggel  beépült  telkein  közepes  állagú 
épületek  állnak,  és  a  földszintes,  tetőtér 
beépítéses  kialakítás  jellemző.  Csupán  a 
Horgásztelep  Hárosi‐öböl  melletti  teleksora 
alakult  át  a  közelmúltban,  így  itt  jelennek meg 
nagyobb  számban,  összefüggő  foltban  újonnan 
épült  épületek.  Egyébként  a  két  területegység 
kialakultnak tekinthető. 

A  gazdasági  területekre  nagyobb  beépítési 
sűrűség és nagyobb beépítési magasság jellemző. 
A  Hárosi  gyárnegyed  területén,  a  Hunyadi 
laktanyában  és  a  Furnér Művek  térségében  az 
épületállomány rendkívül vegyes állapotú, hiszen 
a  terület  lassú  változásban  van.  A  használaton 
kívüli  gyárépületek  és  honvédségi  épületek 
leromlottak, míg a gyárnegyedben és a Gyár utca 
–  6.  sz.  főút  közötti  területen  új  épületek, 
építmények  is  megjelentek.  Azonban  ez  a 
spontán  megújulás  nagyon  lassú  folyamatként 
jelentkezik. A Háros‐szigeten, az erdőterületként 
kijelölt  területen meglévő  honvédségi  épületek 
lassú pusztulása  várható  a  tudatos  beavatkozás 
elmaradása esetén. 

A Harbor Park  területén  jó állagú, nagy  tömegű 
csarnoképületek határozzák meg  a beépítést. A 
terület kialakult, bővítése a szomszédos területen 
lehetséges. 

2.1.1.2. ZÖLDFELÜLETEK, 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

A  tervezési  területen  a  XIX.  század  végén 
megindult a vasúti forgalom és számos gyárépület 
is létesült. A Duna az ipar számára nem csak vízi 
utat,  hanem  jelentős  vízbázist  is  jelentett.  A 
folyószabályozások után a hárosi Duna‐part gyors 
fejlődésnek  indult.  A  Duna  és  a  vasút  közötti 
hajdani legelők területén gyárak épültek. 

A Duna‐part a XX.  században nyerte el  jelenlegi 
morfológiáját a nagyfokú emberi beavatkozások 

következtében.  A  folyószabályozás 
eredményeként a budafoki és budatétényi részen 
megemelték és kikövezték a partot. A nagytétényi 
szakaszon továbbra is a természetközeli partjelleg 
maradt fent. 

A  folyópart  értékes  Natura  2000  terület  és  a 
Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  tagja.  A  területen 
található  ártéri  ligeterdő  megőrzése  a  közeli 
beépítések és a nagy forgalmú utak zavaró hatása 
miatt kiemelten fontos. 

A  Duna‐parton  két  országos  jelentőségű 
természetvédelmi  területet  is  találunk: a Háros‐
sziget 56,4 hektáros területe 1993 óta, a Hunyadi‐
sziget  2009  óta  élvez  védettséget.  A  Háros‐
szigettől és  az M0‐ás hídtól délre  található Kis‐
Háros‐sziget 1998 óta helyi védettség alatt áll.  

A  fenti  –  a  természetvédelmi  érdekek 
szempontjából  kedvező  –  korlátozások 
ugyanakkor  a  zöldfelületek  intenzívebb 
rekreációs hasznosítását gátolják. A városperemi 
elhelyezkedés  ellenére  folyamatosan  növekszik 
az igény a Duna‐part jobb megközelíthetőségére, 
amit  a  vonalas  infrastruktúrák  fragmentáló 
hatása is megnehezít. A part feltárása, „kiépítése” 
csak  a  természetvédelem  és  a  vízbázisvédelem 
szempontjai figyelembevételével valósulhat meg. 

A közelmúltban megépült vasút menti 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,  az M0‐ás  autóút,  a 
Nagytétényi  út  és  a  vasút  elválasztó  hatása, 
valamint levegő és zajszennyezése igen magas.  

A térségben eredetinek mondható, bolygatatlan 
talajfelszín alig található. A területen több telek 
érintett  kármentesítéssel  a  különböző 
talajszennyezések miatt. A munkálatok mielőbbi 
elvégzése szükséges. 

2.1.1.3. KÖZLEKEDÉS 

Az  50‐es  évektől  kezdve  folyamatosan  növekvő 
motorizáció következtében – a hidak hiánya miatt 
észak‐déli  irányú  –  egyre  bővülő 
gépjárműforgalom igényeit csak jelentős késéssel 
követte a forrásigényes úthálózat fejlesztése. A 6. 
sz. főút hagyományosan kapcsolatot teremt a déli 
agglomeráció települései és a fővárosi kerületek 
között, ez a vizsgált  terület meghatározó közúti 
eleme. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Közúti közlekedés 

A 6  sz.  főút új, Duna‐parti nyomvonala  a 90‐es 
években  épült  meg,  elkerülve  a  XXII.  kerület 
lakóterületeit  és  ezáltal  tehermentesítve  a 
Nagytétényi utat az átmenő forgalom alól. 

A  főútvonal  számára  szükséges  közterület‐
alakítás  az  M0  gyűrűtől  délre  eső  szakasza 
esetében nagyobbrészt máig nem történt meg. 

A  vizsgált  területet  kettévágó  M0  gyűrű  –  és 
részeként  a  Deák  Ferenc  híd  –  ütemezett 
kiépítésével befejeződött a Dél‐Budai térségben a 
főváros  elkerülését  biztosítani  hivatott 
gyorsforgalmú úthálózat fejlesztés is.  

A vizsgált terület Duna‐partja csak néhány helyen 
közelíthető  meg  a  helyi  úthálózatba  tartozó 
közutakon. 

Partoldali közösségi közlekedés 

A  vizsgált  terület  nagy  kiterjedésű,  de  jelentős 
részben  beépítetlen,  ennek  következtében 
közösségi  közlekedési  ellátását  alapvetően  a 
határát érintő városi autóbusz hálózat biztosítja, 
továbbá az országos közlekedési rendszer részét 
képező  vasúthálózat  Déli  pályaudvarhoz 
kapcsolódó  Budapest‐Székesfehérvár  és 
Budapest‐Pusztaszabolcs  vasútvonalai  is  részt 
vállalnak benne. 

Hajózás 

A  vizsgált  terület  partszakaszain  a  kikötés  nem 
jellemző. A múlt században megszűnt, ebben az 
évtizedben  újra  indított  városi menetrendszerű 
személyhajózás sem érinti a területet. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Az országos  (Eurovelo 6 nemzetközi) kerékpárút 
csak részben épült ki a folyó környezetében, nem 
kapcsolódik  össze  Érd  Duna‐parti  kerékpáros 
infrastruktúrájával. 

A  Duna‐partvonalán  nincs  kiépített  gyalogos 
infrastruktúra.  A  vizsgált  terület  meglévő 
gyalogos  infrastruktúrája  a  Dunatelepre  és  a 
Horgásztelepre koncentrálódik. 

Parkolás 

A  vizsgált  terület  nagyobb  részben  beépítetlen, 
ennek  következtében  a  közterületi  parkolás  is 
jelentéktelen.  Budafok‐Háros  vasúti  megálló 
mellett kis jelentőségű P+R parkoló található. 

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 főművi rendszer 
(Vasút utca – Ártér utca), aminek egy szakasza a 
vizsgált területen halad. A főgyűjtő ezen szakasza 
a  Vasút  utcai  átemelő  telepről  nyomás  alatt 
szállítja  a  szennyvizet  a  Váza  utcai  átemelőn 
keresztül a Hárosi szivattyútelepre, onnan pedig 
gravitációsan  az  Ártér  utcai  átemelőbe.  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  energiahálózatok 
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.  A  napenergiát 
hasznosító napelemek, napkollektorok számának 
várható  növekedése  kapcsán  –  a  Duna‐part 
arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a 
természeti  környezet  egységes  védelme 
érdekében – szükségessé válik azok elhelyezésére 
vonatkozó  szabályozás  kialakítása,  amelyet 
településképi rendeletben van mód rögzíteni. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

80  HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

2.1.1.5. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Árvíz‐ és belvízvédelem 

A  védekezések  során  szerzett  új  tapasztalatok 
felhasználásával  a  74/2014  (XII.  23.)  BM 
rendelettel  módosításra  kerültek  a  mértékadó 
árvízszintek  (MÁSZ).  A  XXII.  kerület  vizsgált 
területén  a  MÁSZ  nem  változott,  vagy 
kismértékben (kb. 10‐15 cm) csökkent. 

A  területen  a  töltés  magassága  két  szakasz 
kivételével  az  előírt  MÁSZ+1,3  m  szint  fölé 
emelkedik. 

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

 

2.2.1. PROBLÉMATÉRKÉP 

Településszerkezet, épített környezet 

A  településszerkezet  folytonosságát  nagy, 
egybefüggő,  zárt,  közterületekkel  fel  nem  tárt 
területegységek  bontják  meg,  amelyeken  belül 
esetleges használati viszonyok alakulnak ki. Nincs 
közöttük  kapcsolat,  és  gátolják  a  Duna‐part 
megközelíthetőségét, használatát. 

Lezárt,  beépített,  használaton  kívüli  terület 
található  a  Háros‐sziget  védett  természeti 
területével  szomszédos,  erdőterületnek  kijelölt 
térrészen. 

A Horgásztelep és a Furnér Művek területegysége 
között  hiányzik  a  szerkezeti  kapcsolat,  így  a 
területek határára mindkét irányból kedvezőtlen 
szélső helyzet jellemző. 

A  tervezési  terület  északi,  elkeskenyedő  részén 
vendéglátó  és  kikötő  funkciójú  egység  üzemel 
erdőterületen.  A  terület  nagy  része  beépített 
vagy burkolt. 

Nagy  területű  beépítésre  szánt,  de  még  nem 
beépített  területek  találhatóak  a  parti  sávban 
megfelelően  kialakított  megközelítési 
lehetőségek  nélkül.  A  tervezett  fejlesztések 
megvalósításához  a  közlekedési  kapcsolatok 
biztosítása elengedhetetlen. 

Az értékes ártéri erdősávban tervezett észak‐déli 
irányú kerékpáros‐gyalogos rekreációs tengely és 
a  tervezett  intermodális  logisztikai  központ 
kikötői kapcsolata konfliktusban áll egymással. 

Természetvédelem, környezetvédelem 

A  terület  zöldfelületi aránya magas, azonban az 
ipartelepek és a  forgalmas utak közelsége miatt 
több helyen szennyezéssel érintett.  

Budapest  stratégiai  zajtérképe  (2007)  alapján 
jelentősnek  mondható,  10‐15  dB‐lel  a 
küszöbérték  feletti  zajszint  adódik  a  6.  számú 
főút, az M0‐ás autóút és a vasút forgalmából. Az 
utak  gépkocsiforgalmának  légszennyezése  és 
fragmantációs hatása is jelentős. A légszennyező 
anyagok kibocsátása mellett időnként bűzhatás is 
tapasztalható  a  Lesaffre  élesztőgyár 
környezetében. 

A  Hárosi  ipartelepen  a  talajszennyezés  okoz 
problémát.  A  Duna‐parton  helyenként  illegális 
hulladéklerakás  figyelhető meg. A  hulladékok  a 
talajvízbe,  vagy  a  Dunába  mosódva  további 
károkat okozhatnak. A terület több telke a Harbor 
park  és  a  Gyár  utca  környékén  érintett 
kármentesítéssel. 

A  Duna  Spirit  fejlesztési  területe,  a  korábbi 
hulladéklerakó  ugyancsak  kármentesítéssel 
érintett.  A  terület  részben  már  rekultiválásra 
került, azonban a korábbi használatból adódóan 
talajszennyezésre még számítani kell. 

Funkcionális konfliktusok közé sorolható a Duna‐
part nehéz megközelítése. A budafoki szakaszon 
elsősorban  a  védelmi  korlátozások  és  a 
beépítések  miatt  nem  lehet  a  partra  jutni,  a 
tétényi oldalon pedig a feltáró utak hiánya okozza 
a problémát. 

Közlekedés 

Az  agglomeráció  településeit  és  a  fővárost 
összekötő  6.  sz.  főút,  valamint  a  Budapest‐
Székesfehérvár  és  a  Budapest‐Pusztaszabolcs 
vasútvonalak  elvágják  a  Duna‐parti  területet  a 
kerület  többi  részétől.    További  elvágó  hatást 
fejtenek  ki  a  gyorsforgalmi  úthálózat  területet 
érintő elemei. 

6. sz. főút jelentős hosszban nem közlekedési célú 
közterületen  helyezkedik  el,  rendezetlen 
építésjogi helyzetet eredményezve. 

A partvonal gépjárművel történő megközelítése, 
valamint a partvonal környezetében a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés nem megoldott. 

A  XXII.  kerület  teljes  partszakaszát  elkerüli  a 
menetrendszerű hajóközlekedés. 

Közmű 

A  kerületben  az  elmúlt  években  jelentős 
mértékben  csökkent  a  csatornázatlan  területek 
mértéke  a  BKISZ  projektnek  köszönhetően, 
azonban egyes területeken továbbra sem épült ki 
a  vezetékes  szennyvízelvezetés.  Ezeken  a 
területeken  a  talaj,  illetve  talajvíz  szennyezése 
nagyobb  eséllyel  fordul  elő  a  sokszor  nem 
megfelelően kialakított szennyvíztárolók miatt. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A villamos energia átviteli hálózat légvezetékei és 
annak biztonsági övezete Érd határában érintik a 
területet.  Az  elosztóhálózat  nagyfeszültségű 
rendszere szintén légvezetékként üzemel Tétény 
területén. A biztonsági övezet építési korlátozást 
jelent,  emellett  városképi  konfliktust  hordoz.  A 
főváros gázellátását biztosító, jelentős biztonsági 
övezettel  rendelkező  nagynyomású  FGSZ 
üzemeltetésű  földgáz  szállítóvezeték,  a  FŐGÁZ 
elosztóhálózati  rendszere,  valamint  a  MOL 
termékvezetéke a területet Érd határában érintik. 
A gáz‐ és termékvezetékek biztonsági övezetében 
építési tilalom van érvényben. 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A  kerületben  az  árvízi  védművek  kiépültek, 
azonban  két  szakaszon  magasságuk  nem  felel 
meg  a  hatályos  MÁSZ  +  1,3m  biztonsági 
magasságnak,  így  ezek  a  szakaszok  árvíz  idején 
különös figyelmet igényelnek. 

A  Duna  és  az  I.  rendű  árvízi  védmű  között 
beépített  területek,  illetve  beépítésre  szánt 
területfelhasználási  egységbe  sorolt  területek 
találhatóak. Ezeken a  területeken árvíz  idején a 
védekezésről  a  terület  tulajdonosának  kell 
gondoskodnia.  A  nagyvízi  mederben 
elhelyezkedő  területek  beépíthetőségét  a 
83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet szabályozza. 

 

2.2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP 

Településszerkezet, épített környezet 

A  tervezési  területen  a  Duna‐part  természetes 
jellege  megőrződött  és  jelentős  részben 
erdőterületként  vagy  zöldterületként  van 
kijelölve,  így  lehetőséget  biztosít  összefüggő 
zöldterületi rekreációs sáv kialakítására. 

A  Horgásztelep  és  a  Dunatelep  lakó‐  és 
üdülőházakkal  beépült  területei  kedvező 
kapcsolatban  állnak  a  vízparttal,  megfelelő 
területhasználatot  jelentenek  az  értékes 
helyzetben. 

Régészetileg  értékesek  Csut  (Csőt)  falu  és 
templomának romjai. 

Műemléki  védelem  érinti  Harbor  Parkban 
található Sertéshizlalda épületeit, valamint a volt 
Rudnyánszky‐kastélyt. 

További értékes épületek  találhatóak a Hunyadi 
laktanya  területén,  amelyeket  érdemes 
megőrizni,  újrahasznosítani  a  terület 
újrapozícionálása során. 

Zöldfelületi értékek 

A  tervezési  terület  igen  gazdag  természeti 
értékekben. Országos  jelentőségű védelem alatt 
álló  természeti  területek  közé  tartozik  a Háros‐
sziget  és  a  hozzá  kapcsolódó  Hunyadi‐félsziget. 
Helyi  védettséget  élvez  a  Kis‐Háros‐sziget.  A 
védettség  célja  a  területek esetében  az értékes 
növényállomány,  valamint  az  állatvilág  és  az 
egyedi karakter megőrzése.  

A nagytétényi Duna‐part egyedülálló növényzete 
ugyancsak  védelemre  érdemes  terület.  A 
tervezési területen felmérésre kerültek az értékes 
faegyedek  is,  amelyek  elsősorban  a  lakott 
területeken és a Háros utcában találhatóak.  

A  területen  több  helyen  nyílik  értékes  kilátás  a 
Duna‐partra,  főként  a  könnyebben 
megközelíthető  budafoki  és  budatétényi 
részeken. 

Közlekedés 

Jelentős értéket képvisel a Budát, Csepelt, Pestet 
összekapcsoló M0 gyűrű és a Deák Ferenc híd. 

A  terület  közlekedésében meghatározó  a  6.  sz. 
főút  valamint  a  Budapest‐Székesfehérvár  és  a 
Budapest‐Pusztaszabolcs vasútvonalak. 

A  környezetbarát  közlekedés  meghatározó 
jelentőségű  eleme  a  részleges  EuroVelo 
kerékpáros nyomvonal. 

Közműellátottság 

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

Vízrajzi veszélyeztetettség 

Az árvízvédelmi védmű a vizsgált területen teljes 
hosszában  kiépült,  és  két  rövidebb  szakasz 
kivételével  magassága  megfelel  a  hatályos 
MÁSZ+1,3 m biztonsági előírásnak. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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BEVEZETÉS 

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”. 

Duna  főmedre  jogilag  nem  definiált  fogalom,  a 
Duna  telkével határos  telkek  tartoznak  a Duna‐
parti építési  szabályzat  területi hatálya alá. 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, a tervezési célkitűzések megvalósítása. 

A  vizsgált  terület  a  Trk.‐nak  megfelelően  a 
tervezési területen is túl mutat. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.1 PROGRAM 

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  Tétényre 
vonatkozó  üteme  előrelépést  jelent  a  Duna 
menti területek funkcióbővítése és barnamezős 
területek  hasznosítása  tekintetében.  A  DÉSZ 
ennek  eléréséhez  a  barnamezős  területeken,  a 
Hárosi‐öböl  mentén  a  meglévő  funkciók 
megújításával  (Furnér  Művek,  Háros 
Gyárnegyed), valamint új funkciók ösztönzésével 
járul hozzá (Duna Spirit, volt Hunyadi laktanya).  

További  kitűzött  cél  a  Duna  természeti 
adottságainak  kihasználásának  erősítése, 
melyet  az  építési  szabályzat  a  Háros‐sziget  és 
Hárosi‐öböl  rekreációs  hasznosításával  kíván 
elérni,  a  természetvédelmi  szempontok 
tiszteletben tartása mellett.  

A  Duna‐partok  elérhetőségének,  közcélú 
hasznosításának megteremtéséhez 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  és  a 
régészeti értékek bemutatása.  

Nagytétény  irányába A Duna menti közlekedési 
elemek  elválasztó  hatásának  további 
csökkenését  a  Kastélypark  vasúti  megálló 
magasságában tervezett aluljáró szolgálja.  

A koncepció fontosnak tartja a Duna vízi útként 
történő  jobb kihasználását, és a városi hajózás 

fejlesztését,  amit  a  kikötő  létesítésére  alkalmas 
partszakaszok kijelölésével támogat a terv. 

Budapest  2020  Integrált  településfejlesztési 
stratégia 

A  vállalkozás‐  és  beruházásbarát  gazdasági 
környezet tematikus cél eléréséhez a Duna‐parti 
építési  szabályzat  Tétényre  vonatkozó  üteme  a 
barnamezős  területek  funkcióváltásával, 
valamint  a  kijelölt  kikötőkkel  és  gazdasági 
funkciók elhelyezhetőségével járul hozzá.  

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. 

A Budapest 2020 stratégiában a Dunával együtt 
élő város célja területi alapon integrálja a Dunát 
érintő  projekteket.  A  területi  cél  elérésének 
érdekében  a  DÉSZ/DKÉSZ  az  alulhasznosított, 
használaton  kívüli  barnamezős  területeken  a 
meglévő  funkciók  megtartása  mellett 
lehetőséget  ad  lakó‐,  iroda‐  és  rekreációs 
fejlesztés,  valamint  új  gazdasági  funkciók 
megvalósítására  is. Hálózati  fejlesztési elemként 
külön nevesítésre került az EuroVelo kerékpáros 
útvonal, amelynek helyét biztosítja a terv.  

Budafok‐Tétény Településfejlesztési koncepció és 
Integrált településfejlesztési stratégia 

A  kerületi  fejlesztési  dokumentumok  jelentős 
kérdésként  kezelik  a Duna‐part megközelítését 
biztosító  közlekedési  infrastruktúra  (kerékpár 
és  vízi  közlekedés)  kiépítését. A DÉSZ/DKÉSZ  a 
biztosítja  kikötő  kialakítását,  továbbá  a  kijelölt 
kerékpáros  útvonallal  lehetővé  teszi  a  Duna 
megközelítését.  

A  tétényi Duna‐part  fejlesztésével  kapcsolatban 
további meghatározó  cél  az  alulhasznosított  és 
barnamezős  területek  többek  között 
munkahelyteremtő,  rekreációs  hasznosítása, 
melyet  a  tervben  meghatározott  építési 
övezetek előírásai lehetővé tesznek. 

 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.2 KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

Településszerkezeti összefüggések 

A  településszerkezeti  elhelyezkedés 
elemzésének  következtetése  a  part  menti 
területek  városmagtól  való  elválása. A meglévő 
szintbeni  átjáró,  alul‐  és  felüljárók  részben 
biztosítják  a  kapcsolatot  Budatétény  és 
Nagytétény  központja  felé,  így  ezek  a műszaki 
létesítmények  a  tervben  feltüntetésre  kerülnek. 
Új kapcsolati elemként szerepelnek a Duna Spirit 
területének elérését biztosító alul‐ és felüljárók. 

A  Duna‐part  hozzáférhetősége  ugyancsak 
jelentős  kérdés.  A  terv  biztosítja  a  Duna‐menti 
kerékpáros  útvonal  nyomvonalát.  A  meglévő 
elemek feltüntetésre kerülnek a terven, azonban 
kiegészítésekre  is  szükség  van. A  Furnér Művek 
Hárosi‐öböl  felőli  oldalán  kerül  kijelölésre  az  új 
nyomvonal,  amely  a  Horgásztelepen  keresztül 
csatlakozik  az  M0  környékén  meglévő 
hálózathoz.  Az  M0‐tól  délre  a  meglévő  és 
javasolt  árvízi  töltéseken  vezet  a  tervezett 
kerékpárút  –  a  Duna  Spirittől  délre  lévő  rövid, 
partközeli  szakasz  kivételével.  A  kerület  többi 
részével  való  kapcsolatot  a  Növény  utcánál 
meglévő átvezetés,  illetve a Kastélypark utcánál 
és  a  Gyár  utcánál  lévő  aluljárókon  tervezett 
nyomvonal biztosítja. 

A  Duna‐partra  való  gyalogos  lejutás  jelenleg  a 
Gyár  utcánál,  a  Horgásztelepnél  és  a 
Dunatelepnél  adott.  Ezeken  túl  a  terv  szerint  a 
Hunyadi  laktanyánál  is  szükséges  biztosítani  a 
part  gyalogos  megközelítését.  A  Duna  Spirit 
területén a hatályos  terv elhatározásai kerülnek 
átemelésre,  amelyek  több  ponton  lehetővé 
teszik  a  Duna‐part  elérését,  kedvező módon  a 
vasútvonal  (és  a  6.  sz.  főút)  aluljárós 
keresztezéseinek meghosszabbításában. 

Területhasználat, funkciók 

A  terület  beépítésre  szánt  és  nem  szánt 
területekre  oszlik.  A  beépítésre  szánt  területek 
egy része már kialakult beépítésű, mint a Harbor 
Park  nagy  kiterjedésű  szállítmányozási‐, 
raktározási  és  logisztikai  területe,  a  Dunatelep 
kertvárosias lakóterülete, és  itt  jelentős változás 
nem tervezett. Másutt újonnan beépítésre szánt 
területek  találhatóak,  mint  a  Duna  Spirit 
területén és az M0  térségében, vagy a kialakult 
állapothoz  képest  változás  javasolt,  mint  a 
Hunyadi laktanyánál.  

A beépítésre nem szánt területek  jelentős része 
erdőterület,  és  a  szabályozási  tervben  ennek 
megfelelő  övezetekbe  szükséges  besorolni. 
Ugyancsak  nagy  területen  jelennek meg  közúti 
és  vasúti  közlekedési  területek.  További 
közterületi  zöldterületek  kerülnek  kijelölésre  az 
M0  környékén. Új  zöldterület  kijelölése  javasolt 
a  Horgásztelep  mellett  és  a  Furnér  Művek 
térségében, Csut falu romjai körül. 

 
DILK fejlesztési területe 

Az  Érd  szomszédságában  az  OTrT‐ben  kijelölt 
kikötő  térségében  a  TSZT  2015  átmeneti 
hasznosításra  ad  lehetőséget.  Így  ezen  a 
területen erdő övezet és mezőgazdasági övezet 
kijelölése  javasolt.  A  területfelhasználási 
beosztásnak  megfelelően,  a  hatályos  tervtől 
eltérően,  az  árvízvédelmi  töltést  követve 
szükséges kijelölni az övezethatárt. 

 
Harbor Park 

A Harbor Park területe elsősorban nem  jelentős 
zavaró hatású gazdasági funkció számára kijelölt. 
A  terület  nagy  része  kialakult  beépítéssel 
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rendelkezik,  kismértékű  bővítésre  van  még 
lehetőség  a  terület  nyugati  és  keleti  végén.  A 
délnyugati  részen  települési  szennyvízkezelés 
létesítményei helyezhetők el. 

A hatályos tervben még szereplő, kikötő számára 
kijelölt  övezet  indokoltsága  megszűnt,  a  TSZT‐
ben sem szerepel, így itt sem lehet feltüntetni. 

 
Duna Spirit területe 

Korábban  beépítésre  kijelölt,  de  még  nem 
beépített  terület  a  Duna  Spirit  kisvárosias 
lakóterülete.  Itt  a  korábbiakkal  azonos  módon 
maradnak meg  a  kijelölések,  lehatárolások.  Egy 
komplex, sokfunkciós városrész tervezett, ahol a 
lakófunkció  mellett  jelentős  méretben  jelenik 
meg  irodai  funkció  is – elsősorban  a 6.  sz.  főút 
melletti  területen.  A  területet  feltáró  utak 
kialakítása  magánútként  tervezett,  de  a 
későbbiekben a kialakult úthálózat közterületbe 
való átadása javasolt az egyértelmű jogviszonyok 
és a fenntartás érdekében. 

A  parti  ártéri  erdőt  a  hatályos  terv  közparki 
besorolásával ellentétben erdőövezetbe  javasolt 
besorolni.  Az  árvízvédelmi  töltés  kialakításra 
került,  így  nyomvonalát  a  kialakítás  szerint  kell 
feltüntetni.  A  töltés  kezelői  sávja  nem 
beépíthető terület, így az építési helyeket ennek 
figyelembe  vételével  szükséges  rögzíteni.  Az 
ánizs utca menti beépítés akkor lehetséges, ha a 
parti  töltés  I.  rendű  árvízvédelmi  töltéssé 
nyilvánítása megtörténik, és az Ánizs utcai töltés 
ilyen szerepe megszűnik. 

 

 

 
Dunatelep 

A  Dunatelep  kialakult  kertvárosias  lakóterület, 
amelyet  I.  rendű árvízvédelmi  töltés véd. Ennek 
megfelelően  továbbra  is  lakófunkció  számára 
javasolt  kijelölni,  és  a  hatályos  előírásokat 
szükséges megtartani. 

 
M0 hídfő térsége 

Korábban  beépítésre  kijelölt,  de  még  nem 
beépített terület az M0 környékének intézményi 
területe. A területre 2016‐ban  jóváhagyott KÉSZ 
előírásait,  lehatárolásait,  elemeit  szükséges 
átvenni,  megtartani.  Jelentős  méretű 
kereskedelmi rendeltetés kialakítása tervezett. 

Az erdő és a közpark határát  javasolt a hatályos 
tervvel szemben a telekhatáron meghatározni. 
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Horgásztelep 

A  Horgásztelep  a  hatályos  szabályzatban 
üdülőterületként  van  besorolva,  de  a  TSZT 
alapján  a  különleges  komplex  vízparti  terület 
része, ezért  ilyen övezetbe  szükséges besorolni. 
A TSZT alapján a K‐Kv területfelhasználási egység 
területének  25%‐án  megengedett  lakófunkció, 
azonban  a  K‐Kv  terület  egy  részén  lehetséges 
Gksz‐2  terület  átmeneti  kijelölése.  Javasolt  az 
érintett  területrészt  Gksz‐2  építési  övezetbe 
sorolni.  Amennyiben  az  így  lecsökkentett  K‐Kv 
területtel (27 ha) számolunk, annak 25%‐a (6,75 
ha)  jelölhető  ki  olyan  építési  övezetbe,  ahol 
lakófunkció  is megengedett. Az  üdülőterületből 
javasolt 6,75 ha‐t  lakó  rendeltetést megengedő 
K‐Kv/D/1  jelű,  és  0,25  ha‐t  központi  funkciók 
elhelyezésére  szolgáló  K‐Kv/D/2  jelű  építési 
övezetbe  sorolni.  Lakás  kialakításának 
lehetőségét  javasolt  ahhoz  a  feltételhez  kötni, 
hogy  a  terület  az  árvízvédekezési  tervben 
bevédettként  szerepeljen  –  legalább  ideiglenes 
védművel. A területhez északkeleten kapcsolódó 
még  beépítetlen,  de  beépítésre  szánt  területen 
további üdülők építését  lehetővé  tevő K‐Kv/D/3 
jelű építési övezet kijelölése javasolt.  

 
Furnér Művek térsége 

A  Hárosi‐öböl  mentén  délre  húzódó  gazdasági 
területen,  azaz  a  Furnér  Művek  térségében  a 
TSZT‐ben  adott  lehetőséggel  élve,  a  jelenlegi 
használat  biztosítása  érdekében  továbbra  is 
kijelölésre javasolt két Gksz‐2 jelű építési övezet, 
ahol a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági  rendeltetés  megengedett.  Csut  falu 
romjainak  környezete  azonban  már 
funkcióváltással  érintett,  gazdasági  helyett  K‐
Kv/D/4  jelű  építési  övezeti  besorolás  javasolt, 
kulturális,  nevelési,  oktatási,  iroda,  sport, 
rekreációs,  vendéglátás  rendeltetések  lehetővé 
tételével,  amelyek  a  régészeti  parkkal  jól 
együttműködő,  a  vízparti  fekvést  kihasználó 
funkciókat  tesznek  lehetővé.  A  továbbra  is 
gazdasági  besorolású  területrészen  a  beépítési 
paramétereket  úgy  kell  meghatározni,  hogy  a 
kisebb  területen  is  biztosítsák  a  korábbiakkal 
azonos  építési  lehetőséget,  amelyhez  mintegy 
többletként  adható  hozzá  a  K‐Kv  területen 
rendelkezésre álló építési lehetőség. 

Csut  falu  romjainak  helyet  adó  telket  javasolt 
zöldfelületként  fenntartani  a  régészeti  terület 
biztosítása érdekében. 

 
Hunyadi laktanya 

A  volt  Hunyadi  laktanya  területén,  a  kedvező 
elhelyezkedésre  és  az  önkormányzati  tulajdoni, 
vagyonkezelői  lehetőségekre  építve  jelentős 
funkcióváltás  irányozható  elő.  Míg  a  jelenleg 
hatályos  szabályozás  szerint  a  terület 
honvédelmi  létesítmény  elhelyezésére  szolgál, 
addig  javasolt  a  sport,  rekreációs,  vendéglátás 
rendeltetések  elhelyezését  lehetővé  tenni,  és 
korlátozottabb  építési  paramétereket 
meghatározni.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna melletti területsávon javasolt közterületi 
sétány  övezetet meghatározni,  amely  lehetővé 
tenné  a  part  bejárhatóságát  és  az  értékes 
helyszín  kedvezőbb  megközelítését.  Célszerű 
ehhez  kapcsolódóan  biztosítani  kikötői 
infrastruktúra  helyigényét,  hogy  a  vízi 
megközelítés lehetősége is kialakítható legyen. 

A  Háros‐sziget  területére  benyúló  korábbi 
laktanyai, előtte hajóépítő üzemi terület a TSZT‐
ben  erdő  besorolású,  ennek  megfelelően  a 
szabályzatban  is  erdő  vezetbe  kell  besorolni, 
azonban  a  bolygatott  területre  tekintettel  az 
építési  lehetőséget  is  javasolt meghagyni. Mivel 
a  területen  értékes  épületek  találhatóak,  azok 
újrahasznosítása a  legjobb megoldás,  így építési 
helyet azok környezetében javasolt kijelölni. 

 
Háros Gyárnegyed 

A  Háros  Gyárnegyed  területén  a  gazdasági 
funkció  továbbélése várható, és a korábbiakhoz 
hasonlóan megengedett  a  környezetre  jelentős 
hatást  nem  gyakorló  gazdasági  rendeltetés. 
Speciális  gazdasági  övezetbe  sorolandó  az 
iparvasút  magánfenntartású  területe.  A 
gazdasági  területeken  a  túl  nagy  egybefüggő 
épülettömegek kedvezőtlen hatását elkerülendő 
az  épületek  tagolására  vonatkozó  hatályos 
szabályok  továbbra  is megtartásra  javasoltak. A 

túlságosan  besűrűsödött  terület  beépítésének 
oldása a cél, ehhez az építési helyre és beépítési 
mértékre  vonatkozó  szabályok  betartása 
szükséges. A Hárosi‐öbölhöz  közeli  területsávon 
nem kívánatos épületek megjelenése. 

A  parti  sáv  erdőterületbe  sorolt,  a  lehetséges 
beépítéseket  építési  hely  kijelölésével  kell 
rögzíteni. 

Közterülethasználat, vízkapcsolat 

A  Duna‐part  kedvező  állapotához  a  Háros‐
szigeten  és  a  Hárosi‐öböl  mentén  meglévő 
értékes növényállomány hozzátartozik, ezért ezt 
a terv védelmébe veszi. A part mentén igen nagy 
hosszúságban erdőövezetek kerülnek kijelölésre. 
A  parthasználat  biztosítása  érdekében  az  M0 
hídfő  és  a  Duna  Spirit  területének  előterében 
közparkok  területei  kapnak  helyet,  a  Hunyadi 
laktanya  területén  pedig  sétány  övezet  kerül 
újonnan kiszabályozásra. Fentieken túl a tervben 
az  FRSZ‐ben  meghatározott  Duna‐parti 
természetközeli  jellegű  sétány  nyomvonala, 
valamint a kerékpárút nyomvonala  is kijelölésre 
kerül.   

Meghatározásra  kerülnek  a  tervben  a  kikötő 
számára  biztosítható  szárazföldi  parthasználati 
kapcsolat  lehetséges és tiltott helyei, valamint a 
bizonyos  célra,  például  közszolgáltatási 
személyhajó‐kikötő  számára  fenntartott 
parthasználat helyei. 

Beépítési jellemzők 

A beépítésre  szánt  területeken  a  kijelölt építési 
övezetek  előírásai  egyrészt  a  hatályos 
szabályzatban  szereplő  paraméterek 
továbbélését  biztosítják,  másrészt  lehetőséget 
adnak  az  alulhasznosított  területek 
átalakulására,  hasznosítására.  A  beépítetlen 
területeken  kijelölt  építési  övezetek  előírásai  a 
tervezett fejlesztések megvalósulását és a Duna‐
parti tájkép védelmét szolgálják. 
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3.3. ZÖLDFELÜLET‐, TÁJRENDEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT  

3.3.1.  TÁJ‐  ÉS  TERMÉSZETVÉDELMI 
JAVASLATOK 

Természeti  szempontból  kiemelten  értékesek  a 
folyó  menti  sávban  elhelyezkedő,  illetve  a 
természetvédelmi  oltalom  alatt  álló  ártéri 
ligeterdők.  A  szabályozási  terven  lehatárolásra 
kerültek  azok  a  faegyedek  és  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,  amelyeket  javasolt  műszeres 
felvételezéssel megállapítani. Fatelepítés esetén 
az  országos  ökológiai  hálózat  területén  belül 
kizárólag honos fafajok ültethetők. 

A  TSZT‐ben  lehatárolt  védelemre  javasolt 
nagytétényi  területeken  a  természetvédelmi 
szempontokat  kiemelten  kell  kezelni.  A  kikötő 
infrastruktúrák tervezésekor, illetve létesítésekor 
körültekintőnek kell lenni az itt található értékes 
állat‐ és növényvilágra. Ezenkívül javasolt, hogy a 
Fővárosi  Önkormányzat  kezdje  meg  a  védetté 
nyilvánítás folyamatát.  

A  Háros‐sziget  és  a  Kis‐Háros‐sziget  védelem 
alatt áll, emiatt egyáltalán nem, míg a Hunyadi‐
félsziget korlátozottan  látogatható. A korlátozás 
rendkívül  fontos  az értékes növény és  állatvilág 
háborítatlanságának  megőrzése  szempontjából. 
A  Háros‐szigeti  ártéri  erdő  természetvédelmi 
terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési 
tervéről  szóló 15/2009.  (IX. 17.) KvVM  rendelet 
értelmében  a  sziget  partszakaszain  a  vízi 
járművek  számára  a  kikötés  tilos.  Csónakok 
kikötése,  tárolása  csak  a  Hunyadi‐szigeten 
működő  horgászegyesület  kikötőjében 
lehetséges. A  terület Hárosi‐öböl  területére eső 
részén  az  érvényes  vízjogi  engedélynek 
megfelelően  mederkotrás  végezhető.  Egyéb,  a 
vízháztartást  befolyásoló  tevékenység  a 
területen  nem  végezhető.  Ezenkívül  a  Háros‐
szigeten  infrastruktúra  hálózat,  illetve  annak 
eleme  nem  létesíthető.  Horgászállás  nem 

létesíthető,  mindennemű  horgászati 
tevékenység  tilos  a  területen.  Új  építmény 
létesítése a meglévő gyalogutak felhasználásával 
kialakítandó  természetvédelmi  tanösvény 
kivételével tilos. 

A védett szigeteknek, az ártéri  ligeterdőnek és a 
Duna‐parti kapcsolatnak köszönhetően a  terület 
vonzó tájképi értékekkel rendelkezik. Az vizsgált 
szakasz  parti  része  az  OTrT‐ben  kijelölt 
Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő terület övezete által érintett.  

Az  újonnan  beépítésre  kerülő  területeken  az 
épületek,  építmények  magasságának 
korlátozását,  valamint  azok  tájbaillesztését 
javasolja  a  terv.  A  nagyobb  lapostetők 
létesítésekor  extenzív  zöldtetők  telepítése 
kedvezően befolyásolja az épületre való rálátást. 
Az  építmények  tájba  illeszkedésének 
bemutatására  a  tervezett  beépítésekről 
látványterv készítése javasolt.  

Alapvető  cél  a  partszakaszhoz  igazodó  Duna‐
parti  sétány  kialakítása,  amely  mind 
anyaghasználatban  mind  a  beavatkozások 
mélységében  illeszkedni  kell  a  meglévő 
természeti környezethez.  

A  tájbaillesztés  mellett  különösen  fontos  az 
újonnan  telepítésre  kerülő  épített  elemek, 
burkolatok,  köztéri  berendezések  egységes 
karakterű megjelenése is.  

3.3.2.  ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER 
FEJLESZTÉSE 

A  fejlesztés  során,  a  Duna‐parton  a  TSZT‐nek 
megfelelően  városias,  illetve  természetközeli 
gyalogos  sétány  építése  javasolt.  Budafokon  a 
Gyár utcáig meglévő városias  jellegű  sétány  fut, 
onnantól  viszont  az  érdi  kerülethatár  felé 
természetközeli  sétány  kialakítása  javasolt 
tekintettel  az  értékes  élővilágra.  A  sétányhoz 
kapcsolódóan  három  helyszínen  javasolt 
leágazás  kialakítása  a  rekreációs  érték 
növelésére: 
 a Hunyadi‐félsziget területén, 
 az M0‐ás híd környezetében a part mentén, 
 az  Érdhez  közeli  általános  mezőgazdasági 

területen. 

Az FRSZ‐ben  jelölt sétány a Campona utcáig tart 
és  egy  hurokban  végződik,  azonban  ezt 
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pontosítva  célszerűbb  a  parttól  távolabb 
elhelyezni  az  utat  –  mivel  a  védett  vöröshasú 
unka élőhelye a Duna‐partot érinti – és elvezetni 
az érdi közigazgatási határig.  

Mivel  a  DILK  logisztikai  kikötőhöz  szükséges 
infrastruktúrák  kiépítésére  jelenleg  nincs 
befektetői  szándék,  ezért  a  kikötő  nem  került 
kijelölésre  a  szabályozási  terven,  így  az  értékes 
erdőterület  megőrzésre  kerülhet  és  helyet 
biztosíthat  az  érdi  kerékpáros  és  gyalogos 
kapcsolat számára. 

A  sétányok  mentén  fasort  kell  telepíteni  és 
fenntartani.  A  gyalogút  megépítése  után  az 
egész  kerületi  Duna‐szakasz  és  a  Hunyadi‐
félsziget is megközelíthető és végigjárható lesz. A 
terület rekreációs értéke a sétányhoz kapcsolódó 
pihenőterek  megépülésével  még  inkább 
emelkedik. 

A volt hulladéklerakó helyén a Duna Spirit nevű 
ingatlanfejlesztési projekt  zajlik. A  tervek között 
szerepel  kereskedelmi  és  lakó  funkciók 
kialakítása.  A  lakó  funkció  a  6‐os  út  magas 
zajterhelése miatt  kizárólag  a  déli,  Duna‐menti 
sávban  javasolt. A  területen  kijelölt magánutak 
fásítása  javasolt  útsorfa  minőségű,  várostűrő 
faegyedekkel.  A  beruházáshoz  kapcsolódó 
személyforgalmi  kikötő  megépítésekor  és 
üzemeltetésekor  figyelemmel  kell  lenni  arra, 
hogy  az  értékes  ártéri  növényzetet  a  lehető 
legkevesebb degradáció érje.  

Az  M0‐és  híd  két  oldala  jelenleg  szintén 
fejlesztés alatt áll. A TSZT‐ben is kijelölésre került 
védő  erdősáv  telepítése  a  nyugati  oldalon 
kiemelten fontos a zajhatások és a légszennyezés 
csökkentése  szempontjából.  A  híd  jobb  partján 

javasolt  nagyobb  közpark  funkcionálisan 
kiszolgálja  a  környező  beépítésre  szánt 
területeket.  Az  itt  található  kishajó  kikötő  a 
közpark  részeként  továbbra  is  működhet.  A 
közeli  Háros‐sziget  háborítatlanságának 
érdekében az öblözet védett területen kívül eső 
részén  az evezős  sportok,  illetve  a horgászat  az 
indokolt  rekreációs  elem.  A  közpark  területén 
vízi‐,  kerékpáros  sportokhoz  kapcsolódóan 
kisebb  kemping  elhelyezése  is  javasolt  a  part 
menti  területsáv  lekerítése  nélkül. Az  épületek, 
építmények elhelyezésénél  tekintettel  kell  lenni 
az  öblözet  mentén  előforduló  értékes  ártéri 
növényállományra. 

A  Duna‐parti  sétány  és  a  tervezett  beépítések 
megépítésével  várhatóan  a  terület 
látogatottsága  jelentősen  emelkedni  fog.  A 
korábban elhagyatott terület nyüzsgő, élettel teli 
részévé  válik  a  kerületnek  és  a  fővárosi  Duna‐
szakasznak.  

Az  új  beépítések  jellemzően  bolygatott 
területeket  érinti  (a  Duna  Spirit  területén 
hulladéklerakó  működött  korábban)  vagy 
alulhasznosított,  degradált  növényállományú 
barnamezős  területeket  funkcióváltásával  jön 
létre. A beépítések mellett a  terület  zöldfelületi 
ellátottsága  az  új  közparkok  létesítésével 
jelentősen  javul, rekreációs értéke emelkedik. A 
zöldelleti  intenzitás  fapótlással,  telepítéssel 
szinten tartható. 

A  létrejövő  közhasználatú  zöldfelületen 
lehetőség  nyílik  a  sportolásra,  szórakozásra  és 
pihenésre.  A  kijelölt  új  utak  mentén  pedig 
fasorok kialakítása javasolt.  

 

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,  illetve  keresztezi.  Teljesen  új 
infrastruktúra  elem  kialakítását  a  hatályos 
településszerkezeti  terv  nem  tartalmazza  a 
területen.  

A közúti közlekedés terén a 6. sz.  főút bevezető 
szakaszának  (és  az  M6  autópálya)  jelentősége 
változatlan,  távlatban  is  biztosítja  a  déli 
agglomeráció  települései  és  Dél‐Buda  kerületei 
között a kapcsolatot. Az M0 gyűrű lehetővé teszi 
Budapest elkerülését, továbbá a főváros számára 
Buda és Pest közötti kapcsolatot biztosít.  

A  vasúti  közlekedés  30.  sz.  Budapest‐
Székesfehérvár  és  40.  sz.  Budapest‐
Pusztaszabolcs  vonalai  esetében  a  városi‐
elővárosi  vonatközlekedés  súlya  tovább  fog 
növekedni  a  jövőben,  ezért  volt  szükség  a 
fejlesztésükre az elmúlt években.  

A  Duna‐part  meglévő  kerékpáros 
infrastruktúrájának  fejlesztésével  és  a  hiányzó 
szakaszok  kialakításával  jön  létre  az  EuroVelo  6 
nemzetközi  kerékpárút  a  Duna‐part  déli 
térségében.  

3.4.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 

A  tervezési  területet  meghatározó,  budapesti 
léptékben  is  jelentős  főúthálózati  elem  a  6.  sz. 
főút.  Az M0  gyűrűtől  északra  eső  szakasza  2x2 
forgalmi  sávos,  attól  délre  lévő  szakasza  2x1 
forgalmi  sávos  maradt  a  gyorsforgalmi  út  2x3 
sávra  bővítése  után  is.  Az  észak‐déli  irányú, 
külterületi  jellegű  főútvonal  számára  az  építési 
terület  kialakítása  –  javasolt  szabályozási 
szélesség jellemzően 30‐50 m között – máig nem 
történt  meg  mindenütt,  ezek  mielőbbi  pótlása 
szükséges.  

A  tervezési  terület  fejlődését  nagymértékben 
befolyásolja  majd  a  6.  sz.  főút  jelentette 
közlekedési  infrastruktúra mindenkori  helyzete. 
Ebben –  a  főútvonal  keresztmetszeti  kialakítása 
mellett  –  fontos  szerepet  töltenek  be  az  alább 
részletesen ismertetett csomópontok.  

 A gyűjtőút hálózati szerepkört betöltő Fonó 
utca és csomópontja biztosítja a Gyár utcai 
kialakult  gazdasági  terület,  valamint  az 

egykori Hunyadi  laktanya  és  a Hárosi  öböl 
mentén  elnyúló  terület  főúthálózati 
kapcsolatát. 

 A  különszintű  Növény  utcai  csomópont 
egyrészt  kapcsolatot  teremt  a  6.  sz.  főút 
bevezető  szakasza  és  a  Tétényi  út  között, 
másrészt  biztosítja  a  Horgász‐telep  nevű 
beállt  üdülőterület  és  az M0  gyűrű  északi 
oldalán tervezett, a Horgász‐telepig elnyúló 
kereskedelmi  funkciójú  beépítés 
közlekedési  kapcsolatrendszerét.  A  még 
üres  területen mintegy  175.000 m2  bruttó 
szintterület  lenne  építhető  és  a  parkoló 
létesítményeknek  további  70.000  m2 

biztosított.  A  korábban  tervezett 
kereskedelmi  funkciójú  beépítés 
megvalósulása  –  az  elképzelések  szerint 
mintegy 1.600 parkoló építésével – a közeli 
és jól működő Campona bevásárló központ, 
valamint  a M0  gyűrű mellett már meglévő 
létesítmények  –  Törökbálint, 
Szigetszentmiklós  –  miatt  középtávon 
kétséges.  Az  építési  jog  keletkeztetésével 
egy  időben  infrastruktúrafejlesztési 
feltételek nem kerültek meghatározásra. 

 Az M0  csomópont  kizárólag  a  sugárirányú 
főútvonal és a gyűrű irányú gyorsforgalmi út 
között  forgalmi kapcsolatokat biztosítja a – 
fél  lóhere  típusú  –  különszintű 
csomóponttal.  

 Az M0 gyűrűtől délre elhelyezkedő, a Duna‐
telepig  elnyúló  terület  tervezett 
beépítésének  –  315.000  m2  bruttó 
szintterület  és  a  parkoló  létesítmények 
számára  további  131.000  m2  –  a 
Rudnyánszky utca vonalában javasolt egy új 
jelzőlámpás  forgalomirányítású  csomópont 
létesítése. A gyűjtőúttá váló Rudnyánszky út 
és csomópontja egyben a beépült kertvárosi 
lakóterület,  a  Duna‐telep  közlekedési 
kapcsolatrendszerét  is  biztosítja  majd.  A 
Rudnyánszky  utcai  csomópont  egyúttal 
lehetőséget  teremt  a  lakóterület  ellátását 
jelenleg  biztosító  Kolozsvár  utcai, 
kedvezőtlen  helyzetű  csomópont 
megszüntetésére  is.  Az  építési  jog 
keletkeztetésével  egy  időben 
infrastruktúrafejlesztési  feltételek  nem 
kerültek meghatározásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna‐partot alkotó, meghatározó jelentőségű közutak javasolt mintakeresztszelvényei, közúthálózata 
és a közösségi közlekedés hálózata: 
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 A  Duna‐teleptől  délre  jelentős  méretű 
fejlesztés  tervezett  (a Duna  Spirit  program 
építése  megkezdődött,  majd  megállt).  A 
területen  közel  240.000  m2  bruttó 
szintterület  az  építési  lehetőség,  amelyhez 
további  110.000 m2  kapcsolódik  a  parkoló 
létesítmények  elhelyezésére.  A  fejlesztés 
keretében  iroda‐intézményi‐kereskedelmi 
funkciójú  beépítés  mellett  600‐800 
nagyméretű  lakás  építése  is  tervezett  volt 
korábban.  A  teljes  fejlesztési  terület  belső 
közlekedését  közforgalom  számára 
megnyitott magánúthálózat  látja majd el  a 
korábbi  tervek  alapján,  amely  két 
csomóponttal  kapcsolódik  a  6.  sz.  főút 
bevezető  szakaszához.  A  terület 
beépítéséhez  kapcsolódóan  –  amelyhez 
mintegy 4.000 parkoló építésével számoltak 
– az építési jog keletkeztetésével egy időben 
infrastruktúrafejlesztési  feltételek  nem 
kerültek meghatározásra. 

 A  tervezési  terület  déli  részén  az  Érdi 
közigazgatási határ mellett (és Érd területén 
is)  az  országos  területrendezési  tervben 
nevesített  kikötő‐fejlesztés  lehetősége 
biztosított  távlatban. A  terület  folyó menti 
sávja továbbra is erdő övezetben, vízparttól 
távolabbi  területe  mezőgazdasági 
övezetben  marad.  A  távlati  kikötő 
létesítmény  hajózását  a  Duna,  a  közúti 
kapcsolatát  az M6  autópálya  –  6.  sz.  főút 
bevezető  szakaszának  meglévő 
csomópontja, a vasúti kapcsolatát a 30.  sz. 
Budapest‐Székesfehérvár  vasútvonal 
Nagytétény  vasútállomáshoz  kapcsolódó 
iparvágány hálózata biztosítaná.  

A városias beépítésű területek melletti főútvonal 
szakaszon  a meglévő és  tervezett  csomópontok 
kedvezően,  300‐500  m‐es  távolságra 
helyezkednek majd el. 

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  jelentős  fejlesztési 
lehetőségei  a  közösségi  közlekedés 
megteremtését  is  szükségessé  teszik,  mivel 
jelenleg  csak  a  Budatétény‐vasútállomástól 

(Campona)  a  Deák  Ferenc  hídon  át  közlekedő 
autóbusz érinti azt egy kis részén. 

Délen, a tervezett kikötői területtől a 6. sz.  főút 
Rudnyánszky  utca  vonalán  és  a  Növény  utcai 
különszintű  csomóponton  keresztül,  valamint 
Északon a Fonó utcától a 6. sz. főút vonalán és a 
Növény utcai különszintű csomóponton keresztül 
a  Camponáig  közlekedő  autóbusz  járatok  a 
főútvonal mellett meglévő és  kialakuló 400‐500 
m mélységű beépítés ellátását biztosíthatják. Az 
autóbusz  járatok  megállóhelyeit  az  adott 
területegység  úthálózatának  a  6  sz.  főút 
bevezető  szakaszával  alkotott  csomópontjánál 
javasolt autóbusz öbölben elhelyezni. 

A tervezési terület határán lévő 30. sz. Budapest‐
Székesfehérvár  vasútvonalon  a  meglévő 
Kastélypark megállóhely – amely a közelmúltbeli 
kialakításával  a  lakóterületek  szempontjából 
kedvezőtlen elhelyezkedésű Nagytétény állomás 
személyforgalmi  funkcióját  vette  át  –  szerepet 
játszhat  a  tervezési  területen  a  Duna‐teleptől 
délre  már  megkezdett  (Duna  Spirit  fejlesztés), 
jelentős  beépítést  eredményező,  iroda‐
intézményi‐kereskedelmi‐lakó funkciójú beépítés 
kiszolgálásában is. 

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.  
Ezek  figyelembevételével  a  Vágóhíd  utcától 
északra  közszolgáltatási  személyhajó,  vízitaxi, 
közforgalmú  személyhajó,  rendezvényhajó, 
csónak,  álló  rendezvényhajó,  kulturális  és 
oktatási intézmény számára létesíthető kikötő. A 
partszakasz  mellékúthálózattal  nem  elérhető 
raszterein  csak  rekreációs  kikötő  létesítése 
javasolt,  amely  a  3/2013  (III.8.)  Főv.  Kgy. 
rendelet módosítását igényli.  

A Vágóhíd utca – Hunyadi János laktanya közötti 
partszakasz  esetében  közszolgáltatási 
személyhajó,  vízitaxi,  csónak,  ellátó  kikötő,  álló 
rendezvényhajó, kulturális és oktatási intézmény  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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számára  létesíthető  kikötő.  A  szálloda  hajók 
forgalmára  épülő  turizmus  térhódítását 
figyelembe  véve,  a  differenciált  fővárosi  kínálat 
létrehozása  érdekében  javasolt  a  kabinos 
turistahajók  kikötését  is megengedni  az egykori 
Hunyadi  laktanya átalakuló  területénél, amely a 
3/2013  (III.8.)  Főv.  Kgy.  rendelet  módosítását 
igényli.  A  volt  laktanya  fő  Duna‐ág  menti 
szakaszán  a  motoros  kishajók  számára 
üzemanyagtöltő állomás kialakítása javasolt. 
Az M0  (Deák  Ferenc)  híd  –  közigazgatási  határ 
közötti  partszakasz  esetében  közszolgáltatási 
személyhajó,  vízitaxi,  csónak,  ellátó  kikötő,  álló 
rendezvényhajó, kulturális és oktatási intézmény 
számára  létesíthető  kikötő.  A  Kastélypark  utca 
vonalában két  rasztert kizárólag közszolgáltatási 
személyhajó kikötő számára javasolt fenntartani. 

Háros‐öböl keleti partján motoros kishajó‐kikötő, 
csónak  kikötő  és  közhasználatú  rekreációs 
létesítmény  számára  megengedett  kikötő 
létesítése. 

A  TSZT‐ben  tájékoztató  jelleggel  lehatárolt  – 
hidak,  öböl  bejáratok,  vízfolyás  torkolatok,  és 
egyéb  feltételek  szerinti  szakaszok  –  ún. 
hajóbiztonsági  szempontból  tiltott  területek 
elhelyezkedésének megfelelően a Sörház utcánál 
a  budafoki  gázló  miatt,  a  Hárosi  Öböl 
bejáratánál,  a  Deák  Ferenc  híd  alatt  és  a  Kis‐
Háros‐szigetnél  javasolt  a  kikötők  számára  a 
parthasználati  kapcsolatot  nem  megengedni. 
Szintén  a  kikötés  tiltását  teszi  szükségessé  a 
Háros‐sziget  természetvédelem  alatt  álló 
területe  és  az  azon  kívüli  erdőterületek  a 
főmederben és a Háros‐öbölben egyaránt.  
A  partkapcsolat  tiltása  csak  a  kikötő  létesítését 
akadályozza  meg,  az  nincsen  hatással  a 
folyómederben  történő  horgonyzásra  a  hajózás 
számára fontos, kijelölt lekötő helyeken. 

A  főváros  közszolgáltatási  személyhajó 
közlekedése  jelenleg  nem  érinti  a  tervezési 
területet,  a  Deák  Ferenc  híd  megépítése  után 
megszűnt Vágóhíd utcai  komp újraindítása nem 
tervezett. A városi‐elővárosi  forgalom  részeként 
egy  déli  agglomerációs  járat  megindítása 
kapcsán  megálló  kialakítása  a  Kastélypark 
utcánál  tervezett.  A  forgalom  itt  elérheti  a 
tervezési  területen  tervezett  legnagyobb  iroda‐
intézményi‐kereskedelmi‐lakó  fejlesztést, 
valamint  rövid  gyaloglási  távolsággal  a  30.  sz. 
Budapest‐Székesfehérvár vasútvonalat és a 6. sz. 

főúton  bevezetni  javasolt  városi  autóbusz 
közlekedését.  A  két  jelentős  elvágó  hatású 
infrastruktúra  elem  különszintű  gyalogos 
keresztezése már ma is biztosított.  

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  kerékpáros 
infrastruktúrát  lehetőség  szerint  a  Duna 
közelében,  3,5  m  pálya  szélességgel  kívánatos 
kialakítani.  

Budafok‐Belváros  vasúti  megálló  és  a  Vágóhíd 
utca  közötti  meglévő  kerékpárút  megfelelő 
kialakítású, szélesítése nem szükséges.  
A Vágóhíd utca és a Háros utca közötti meglévő 
kerékpárút  szélesítése  szükséges, 
keresztmetszete  nem  felel  meg  a  távlati 
igényeknek.  
A Háros utcától  a Növény utcáig  tartó meglévő 
kerékpáros útvonal megtartása javasolt, azonban 
az  EuroVelo  6  nyomvonalat  a  Hárosi‐öböl 
mentén célszerű kialakítani önálló kerékpárúton, 
illetve  a  Naphal  utca  burkolatán  vezetve.  A 
nyomvonal  vízpartra helyezését nagymértékben 
segítheti,  hogy  a  gazdasági  terület  rekreációs 
célú átalakulása tervezett távlatban.  
A  Növény  utcától  az  M0  gyűrű  alatt  átvezető 
aluljáróig  a  meglévő  kerékpárút  szélesítése 
szükséges,  keresztmetszete  nem  felel  meg  a 
távlati igényeknek.  
Az M0 autóúttól délre, a Duna‐telep és az annak 
mindkét  oldalán  kijelölt  fejlesztési  területek 
estében  is  a  folyó  melletti  Dunapart  utcán 
javasolt a kerékpáros nyomvonal vezetése.  
A  Duna‐teleptől  délre  tervezett  iroda‐
intézményi‐kereskedelmi‐lakó funkciójú beépítés 
és a városhatáron tervezett kikötő terület közötti 
szakaszon  a  Duna‐menti  árvédelmi  töltésen 
javasolt  a  ma  még  hiányzó  kerékpárút 
megépítése. 
A kikötő esetében a partvonal menti mintegy 70 
m  széles,  hajóforgalomhoz  kapcsolódó  sáv  és  a 
kikötő  autópályáig  elnyúló  raktározási 
területének  határán  javasolt  a  kerékpáros 
nyomvonal  kialakítása,  átvezetése. 
Természetesen  a  kikötő  egymástól  markánsan 
eltérő két részét – a part menti, beépítésre nem 
szánt  besorolású  övezet  és  az  autópályáig 
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elnyúló  beépítésre  szánt  besorolású  építési 
övezet – összekapcsoló belső közlekedő utak és 
a  kerékpáros  infrastruktúra  szintben  nem 
keresztezheti majd egymást. 
Az  EuroVelo  6  nyomvonaltól  északra,  a 
Nagytétényi  út  menti  kerékpáros  nyomvonal 
nagy  részben  kiépült,  melynek  hiányzó  déli 
szakaszának  kiépítése  tervezett  az  Erdélyi  utcai 
buszforduló  és  a  városhatár  kötött.  A  főként 
kerületi  célforgalmat  kiszolgáló  Nagytétényi  úti 
kerékpáros  nyomvonal  árvíz  esetén 
helyettesítheti  az  EuroVelo  6  nyomvonalát.  Az 
észak‐déli  kerékpáros  nyomvonalak  között  a 
Növény  utcai  kiépült  összeköttetés  mellett  a 
Vágóhíd  utcánál  és  a  Kastélypark  utcánál  is 
javasolt  biztosítani  a  kelet‐nyugati  irányú 
kapcsolatot.  

3.4.6. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A tervezési terület és a XXII. kerület többi része 
közötti  gyalogos  összeköttetést  –  keresztezve  a 
vasúti  és  a  főút  területét  –  a  Vágóhíd,  a 
Kolozsvári  és  a  Kastélypark  utcai  meglévő 
gyalogos  aluljárókon  túl,  a  Kastélypark  vasúti 
megálló  északi  végénél  és  a  Vegyszer  utcánál 
tervezett  kapcsolat  fogja  biztosítani.  A 
műtárgyak  folytatásaként  a  Kastélypark  utca 
esetében a gyalogosút besorolás javasolt.  

A  Hárosi  öböl  mentén  elnyúló  gazdasági 
területbe  beékelődik  Csut  falu  templomromja, 
ennek megközelítésére a 6. sz. főút felöl javasolt 
egy  6  m  széles  önálló,  gyalogosút  besorolású 
közterület kiszabályozása, kialakítása.  

A  városias  beépítést  eredményező  fejlesztési 
területek  közútjain  és  közforgalom  számára 
megnyitott  magánútjain  a  gyalogos 
infrastruktúra kiépítése is szükséges. A fejlesztési 
területek  gyalogos  infrastruktúrájának  kiemelt 
feladata  lesz  a  6.  sz.  főút  bevezető  szakaszán 
létesülő közösségi közlekedés autóbusz megállói 
elérésének megteremtése. 

A  tervezési  területet  legértékesebb  gyalogos 
közlekedési elemét a Duna‐parti sétány‐rendszer 
jelenti majd. A TSZT‐ben a Duna főága mentén a 
Campona  utca  vonaláig  kijelölt  természetközeli 
gyalogos sétány  (szilárd burkolat kiépítését nem 
igényli)  és  városias  sétány  jelenleg  teljesen 
hiányzik,  megépítése  a  Sörház  utca  vonaláig 
tervezett. 

3.4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A  tervezési  terület  leszakad  a  kerület  többi 
részétől  a  30.  sz.  Budapest‐Székesfehérvár 
vasútvonal és a 6. sz. főút bevezető szakaszának 
elválasztó  hatása  miatt,  a  terület  azonban 
közúton  jól megközelíthető.  A  tervezési  terület 
városszerkezeten  belüli  elhelyezkedését  és  jó 
közúti  megközelíthetőségét  figyelembe  véve 
várhatóan távlatban is csak legfeljebb 50‐50%‐os 
modal‐split  arányt  lehet majd  feltételezni,  ami 
még  így  is  jelentős  személygépkocsi  forgalmat 
eredményez  és  nagyszámú  parkoló  létesítését 
teszi szükségessé.  

A  XXII.  kerület  közigazgatási  területén  a 
rendeltetésszerű  használathoz  szükséges 
parkolók  számát  jelenleg  a  helyi  igényeket  és 
sajátosságokat  is figyelembe vevő rendelet híján 
az  országos  előírások  szabályozzák.  A  XXII. 
kerületre  vonatkozóan  a  kidolgozás  alatt  álló 
KÉSZ  tervezet  két  területi  zónára  tagolódó 
rendszert  alkalmaz,  amely  a  helyi  adottságok 
figyelembe  vételével  funkciónként  szabályoz.  A 
tervezési területre vonatkozóan ehhez szervesen 
illeszkedő  –  a  kerületi  rendszer  belső  zónáján 
kívüli  terület  –  rendszer  alkalmazása  javasolt, 
ami  lényegében  az  OTÉK  normákkal  azonos 
mennyiségű parkoló létesítést határoz meg. 

A  Gyár  utca  térségében  kialakult  gazdasági 
terület  esetében  a  személygépjármű  parkolás 
nem  mértékadó,  meghatározó  viszont  az 
áruszállítás, amely telken belül biztosított. 

Az  egykori  Hunyadi  laktanya  és  a  Hárosi  öböl 
mentén  elnyúló  gazdasági  terület  –  furnér 
művek  –  esetében  a  parkolási  igények  telken 
belül biztosíthatóak.  

Az  M0  gyűrű  északi  oldalán  tervezett 
kereskedelmi  funkciójú  beépítés  esetén  a 
parkolást részben felszínen, részben épületben – 
a  Duna  közelsége  miatt  jellemzően 
parkolóházban – javasolt kialakítani.  

Az M0  gyűrűtől  délre  elhelyezkedő Vi‐2  terület 
estében  jelenleg konkrét fejlesztési elképzelések 
nem  ismertek.  Az  övezet  jellemzői  folytán  a 
parkolást  nagyobbrészt  épületben  –  a  Duna 
közelsége  miatt  jellemzően  parkolóházban  – 
javasolt kialakítani. 
A Duna‐telep mintegy 160 ingatlana kertvárosias 
lakóterületként  már  teljesen  beépült,  a  telken 
belüli parkolás mindenütt biztosított. 
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A Duna‐teleptől délre  jelentős méretű  fejlesztés 
tervezett  (Duna  Spirit).  A  mintegy  4000 
férőhelyes parkolási igény nagyobb részét iroda‐
intézményi‐kereskedelmi  funkciójú  beépítés 
generálja,  amelyet  nagyobbrészt  épületben  –  a 
Duna közelsége miatt  jellemzően parkolóházban 
–  javasolt  kialakítani.  A  nagyméretű  lakások 
estében  a  lakásonkénti  két  parkoló  épületben 
történő elhelyezése javasolt. 

Az  Érdi  közigazgatási  határ  mellett  (és  Érd 
területén  is)  az  országos  területrendezési 
tervben  nevesített  kikötő  fejlesztés  esetében  a 

személygépjármű parkolás nem  lesz mértékadó, 
meghatározó  viszont  az  áruszállítás,  amely 
telken  belül  értelemszerűen  biztosítható  egy 
„zöldmezős” beruházás esetén. 

A  tervezési  terület  terep  adottságai  és 
(tervezett)  kerékpáros  kapcsolatrendszere 
kedvez  a  kerékpáros  közlekedésnek,  ezért 
minden  fejlesztés  esetén  indokolt  kerékpár 
tárolókat létesíteni. 

A TSZT‐ben meghatározott P+R parkoló rendszer 
nem érinti a tervezési területet. 

 

 

3.5.  KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

3.5.1. VÍZELLÁTÁS 

3.5.1.1. IVÓVÍZELLÁTÁS 

A  terület  vízellátása  kiépített.  A  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 

A 224967/2  hrsz.‐ú  ingatlanon, mely  a  Fővárosi 
Vízművek  Zrt.  tulajdonát  képzi,  található  a 
Budafoki  gépház.  A  gépházat  Budapest 
vízellátásában  betöltött  jelentős  szerepe  miatt 
indokolt önálló övezetbe sorolni. 

A  Duna  Spirit  a  beruházó  a  tervezési  területen 
irodákat,  lakásokat,  óvodát,  kereskedelmi‐ 
szolgáltató  és  sportlétesítményeket  helyez  el, 
amelyeknek  becsült  vízigénye:  490  m3/d.    A 
tüzivíz igénye 1200 – 1300 l/perc. A vízigény és a 
tüzivíz  igényt  kielégíteni  közvetlenül  a 
szomszédos  területekről  nem  lehetséges.  Az 
igények biztosítása végett a Bartók Béla utcai DN 
300‐as  vezetéket  kell  meghosszabbítani 
ugyanekkora  mérettel,  a  Vegyszer  utca 
nyomvonalán  meglévő  DN  100‐as  vezeték 
átépítésével. Ezen vezetéket kell átvezetni a 6‐os 
út alatt, majd a terület északi oldalán két irányba 

észak és dél felé tovább kell vezetni. A területen 
a  fő  elosztóvezetékek  DN  200‐as,  az  ezekről 
elágazó  elosztóvezetékek  pedig  DN  100‐as 
átmérővel építendők ki. 

3.5.2. CSATORNÁZÁS 

A  terület  elválasztott  rendszerben 
csatornázandó. A Növény utca – Hárosi‐Duna – 
Busa utca – Balin utca által határolt  területen a 
szennyvízelvezetés  nincs  kiépítve.  Ezen  a 
területen  a  közcsatorna megépítéséig  csatorna‐
közműpótló műtárgyak létesíthetőek. 

A  szennyvízátemelők  sok  esetben  nem 
rendelkeznek  önálló  ingatlannal,  azonban  a 
Fővárosi  Csatornázási  Művek  Zrt. 
tájékoztatásában kéri az önálló  ingatlannal nem 
rendelkező  átemelők  kerítéssel  körbevett 
területét  szennyvízkezelési övezetbe, azon belül 
is  a  szennyvízátemelők  területének  övezetésbe 
sorolni.  Továbbá  javasolja,  hogy  a 
szennyvízátemelők  övezetébe  sorolandó 
ingatlanoknál a szabályozási terv előírásai 20 m‐
es  védőtávolság  írjanak  elő  az  átemelők 
kerítésétől. A  tervezési  területeken a következő 
szennyvízátemelők találhatóak: 

Hrsz.  Telep neve 
önálló 
ingatlanon 

Tervezési 
terület 

224979  Ártér utcai  nem  DÉSZ 

232016/3, 
225007/5 

Hárosi 
szivattyútelep 

nem  DKÉSZ 

232241  Dunafürdő utcai  nem  DKÉSZ 

232316  Kolozsvár utcai  nincs adat  DKÉSZ 
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A  232333/26  hrsz.‐ú  ingatlanon  ipari  (magán) 
szennyvíztisztító  telep  üzemel.  Az  ingatlan 
korábban  önálló  szennyvíztelep  övezetbe 
történő besorolása megtartásra javasolt. 

Az  FCSM  Zrt.  tájékoztatása  alapján  a  korábban 
tervezett  Dél‐budai  szennyvíztisztító  telep 
megépítése  a  jelenlegi  szennyvízelvezetési 
hálózat  alapján  nem  indokolt.  Így,  a  korábbi, 
szennyvízkezelési övezet helyett, a TSZT 2015‐tel 
összhangban  mezőgazdasági  övezet  kijelölése 
javasolt a területen. 

A  Busa  –  Naphal  –  Növény  –  Balin  utcák  által 
határolt  terület  ivóvízzel  ellátott,  azonban 
csatornázatlan  terület.  A  terület  egy  részéről  a 
keletkező  szennyvizeket  a  Fővárosi 
Településtisztasági  és  Környezetvédelmi  Kft. 
(FTSZV)  szállítja  el  a  szennyvíztisztító  telepre. A 
terület  csatornázása  szükségszerű,  azonban  a 
BKISZ  keretében  lakóterületek 
csatornahálózatának  kiépítésére  van  lehetőség, 
így  a  terület  jelenlegi  besorolása  alapján  erre 
nem  jogosult. Azonban a  területen  lakó  funkció 
megengedése  előtt  javasolt  a  védmű  kiépítése, 
ugyanis  a  terület  jogilag  hullámtérben 
helyezkedik  el,  így  fokozott  kockázatnak  van 
kitéve árvíz idején. 

A  települési  vízzáró  felületek  arányának 
növekedése  és  ez  által  a  felületi  érdesség 
csökkenése  a  lefolyási  tényező  és  a  kialakuló 
vízhozam‐csúcs növekedését okozzák. A  térszíni 
változásokon  túl, a klímaváltozás  is kedvezőtlen 
hatással  van  a  csapadékvíz  elvezetésére,  így  a 
jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kell  fektetni a 
települési  csapadékvíz‐gazdálkodás  témakörére. 
Ezt  segíti elő az FRSZ 19. §  (5) pontja  is, amit a 
kerületi  építési  szabályzatnak  figyelembe  kell 
vennie: 

 a jelentős változással érintett területeken új 
beépítés  esetén  többlet  csapadékvíz  csak 
késleltetett módon kerülhet elvezetésre 

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

A  Duna  Spirit  beruházás  során  megépülő 
építményekben  keletkező  becsült 
szennyvízmennyiség 440 m3/d. A gyűjtőhálózatot 
elválasztott  rendszerben  szükséges  kiépíteni.  A 
terület  szennyvizeit  összegyűjtő  ø  30  cm 
átmérőjű hálózat az utak nyomvonala mentén a 

Váza  utca  irányába  gravitálva  építendő  ki  és  a 
Váza utcában található átemelőbe kell vezetni. A 
területen  keletkező  csapadékvíz  befogadója  a 
Diós‐árkon keresztül a Duna. A beépítés miatt a 
Diós‐árok  zárt  szelvényben  és  módosított 
nyomvonalon történő elvezetésére van szükség. 
Az  árok  a  6‐os  utat  keresztezve  egy  DN  2000 
átmérőjű vasbeton csatornában haladna a Duna 
felé  a  tervezett  közút  nyomvonala mentén.  Az 
árvizek  idején  jelentkező magas  vízállás miatt  a 
vizek  gravitációs  bevezetése  nem  lehetséges, 
ezért  a  töltés  mellett  egy  átemelő  telep 
létesítése  szükséges.  A  terület  csapadékvizeit 
elvezető  ø  30  –  ø  40  cm  átmérőjű 
csatornahálózatot  az  átemelő  telep  előtt  kell  a 
megépítendő zárt szelvényű Diós‐árokba vezetni. 
A  burkolt  felületekről  lefolyó  vizek mechanikai 
tisztítást  (olaj‐  és  homokfogó)  követően 
vezethető az árokba. 

 

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 területhasznosításban a hálózati nyomvonalak 
mellett  azok  biztonsági  övezete  is  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.  A  vizsgálati 
terület nagyfeszültségű  légvezetékei esetében a 
szélső  áramvezetőktől  mért  13–13 m‐es 
védőtávolság  igény az oszlopsortól  legalább 18–
18 m‐es  sávot  fed  le,  amelyen  belül  a 
területhasznosítást  az  ágazati  előírások 
korlátozzák. 

A  Duna  Spirit  ingatlanfejlesztés  kapcsán  a 
területet  érintő  120 kV‐os  kétrendszerű 
elosztóhálózati  távvezeték  földkábeles  kiváltása 
javasolt  mintegy  1,2  km  hosszon.  A  tervezett 
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120 kV‐os  földkábel  nyomvonala  a  létesülő 
szervizút két oldala. 

Az  ingatlanfejlesztés  által  keletkező  többlet 
energiaigény  15  MW‐ra  tehető,  amelyet  a 
meglévő  középfeszültségű  hálózat  jelentős 
fejlesztésével  lehet  biztosítani.  Az  igények 
kielégítéséhez  a  Rózsakert  alállomásból  kell 
három  üzemi  és  egy  tartalék  10  kV‐os  kábelt 
fektetni  a  területen  terhelési  súlypontokban 
elhelyezésre  kerülő  10/0,4  kV‐os 
transzformátorok  megtáplálásához.  A 
transzformátorok  elhelyezése  épületben 
javasolt. 

A  kisfeszültségű  erőátviteli  és  közvilágítási 
hálózatot  földkábelként  kell  létesíteni,  az  Ánizs 
utcai  légvezetékes hálózat  földkábeles átépítése 
javasolt. 

A  hálózati  engedélyes  (ELMŰ  Hálózati  Kft.) 
tájékoztatása  szerint  a  kerületben  2016‐ban 
középfeszültségű  hálózatfejlesztések 
ütemezetten  nem  tervezettek.  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, 
hogy 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 
(0,4kV,  10kV,  20kV,  120  kV)  szintén  a  hálózati 
engedélyessel egyeztetni szükséges. 

 

3.5.4. GÁZELLÁTÁS 

A  gázvezetékek  biztonsági  övezetére  vonatkozó 
előírások  magasabb  rendű  jogszabályban 
rögzítettek. 

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  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, 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 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  biztonsági 
övezetének  teljes  terjedelmében,  valamint  az 
elosztóvezetékek tengelyétől mért 2–2 méteres, 
a  szállítóvezeték,  az  egyéb  gáz  és  gáztermék 
vezeték  és  a  célvezeték  tengelyétől  mért  5–5 
méteres,  továbbá  az  energiaellátó,  a 
távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi 
kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági 
övezet részben tilos 

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

 szőlő‐ és egyéb kordonok elhelyezése, 
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 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 kerületben a Nagytétényi út és a Hittérítő utca 
melletti  gázátadó  állomások  megszűntetésre 
kerültek,  így  a  Duna  alatti  nagynyomású 
gázvezeték  nyomvonala  okafogyottá  vált,  a 
vezeték  eltávolításra  került.  A  vezeték melletti 
bányaüzemi kábel továbbra is üzemel. 

A  tervezési  területen  növelt  kisnyomású 
gázhálózat is üzemel. 

Az  egykori  szemétlerakó  területének  beépítése 
során  keletkező  gázigényeket  a  Vegyszer 
utcában meglévő DN 63 PE nagyközépnyomású 
rendszer  felbővítésével,  továbbépítésével, 
gáznyomásszabályzó  telepítésével  javasolt 
kielégíteni.  

A  tervezett  beépítéshez  tartozó  becsült 
földgázigény 1700 gnm3/ó‐ra tehető. A tervezett 

nagyközépnyomású  hálózatfejlesztéssel  a 
létesítendő  körzeti  nyomásszabályzóból 
indítandó  kisnyomású  hálózat  a  fogyasztói 
igényeket ki tudja elégíteni. 

A  Nagytétény  úti  átvezetést  a  gyalogos  átjáró 
mellett  a  vasút  és  a  6.  sz.  főút  alatti  átfúrással 
javasolt kialakítani. 

3.5.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A tervezési területen távhőhálózat nem létesült. 

3.5.6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A  vezetékes  táv‐  és  hírközlés  hálózatok 
kiépítettsége  megfelel  a  jelenlegi  igényeknek, 
ugyanakkor az egykori szemétlerakó területének 
hasznosítása  új,  számottevő  vezetékes 
elektronikus  hírközlési  hálózatfejlesztési  igényt 
támaszt.  A  hálózatot  alépítményben  javasolt 
elhelyezni,  kellő  csőnyílásszámot  biztosítva  a 
hírközlési szolgáltatók hálózatainak. 

A  szolgáltatások  fejlesztését  a  hírközlési 
szolgáltatók  saját  beruházásban  végzik,  a  piaci 
igények alakulásának megfelelően. 

A területet érinti az FGSZ üzemeltetésében  lévő 
Vecsés–Budafok  bányaüzemi  hírközlő  kábel 
nyomvonala, amelyet 1‐1 m biztonsági övezettel 
kell figyelembe venni. 

Az ELMŰ 120 kV‐os  távvezetékének  földkábeles 
átépítése  esetén  az  azzal  közös  nyomvonalon 
üzemelő optikai légvezeték kiváltását is meg kell 
valósítani. 

A  területet  érinti  az  Antenna  Hungária  OMK–
Lakihegy  mikrohullámú  összeköttetése  40  m 
széles sávban. Ez 30 méter feletti korlátozásként 
van jelen, gyakorlati korlátozó hatása nincs. 

A  tervezési  területen  önálló  antennatartó 
szerkezet (torony) elhelyezése nem javasolt. 
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3.6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

3.6.1. TALAJ ÉS A VIZEK VÉDELME  

A tervezési területen nagy kiterjedésű gazdasági 
területek  helyezkednek  el.  A  tevékenység 
következtében  több  helyen  potenciális 
talajszennyezés  alakult  ki.  A  fejlesztések 
megkezdése előtt ezeken a területeken meg kell 
bizonyosodni  az  esetleges  talajszennyezésekről, 
majd el kell végezni a területek kármentesítését. 
A Duna Spirit nevű beruházás megkezdése előtt 
a terület rekultivációját be kell fejezni.  

A  fejlesztések  következtében  talajszennyezéssel 
járó tevékenység nem folytatható a területen.  

A  vízparton  kishajók  számára  üzemanyagtöltő 
állomást  csak  természeti  területeken  kívül 
javasolt  elhelyezni,  ebből  a  szempontból 
alkalmas  terület  az  egykori  Hunyadi  laktanya 
bolygatott  területe.  Az  üzemanyagtartályt  az 
elérhető  legjobb  technológiával  javasolt 
kialakítani a vízminőség védelme érdekében.  

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  tervezési  terület  nyugati  oldalán  vízbázis 
védelmi  terület  került  jelölésre,  amelynek 
fokozott  figyelembe  vétele  szükséges  minden 
beavatkozás során. 

3.6.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A  vizsgált  terület  közelében  húzódó  6.  sz.  főút, 
M0  autópálya  forgalma,  illetve  az  ipari 
tevékenység  nagymértékben  szennyezi  a 
levegőt.  A  kialakult  állapotot  jelentősen  nem 
lehet  megváltoztatni,  azonban  védőerdősávok 
létesítésével  és  a  zöldfelületek  intenzív 

fenntartásával  javítható.  Továbbá  érzékeny 
funkciók telepítése a főút mellett nem javasolt. 

A  Duna  kedvező  átszellőző,  valamint  az  ártéri 
növényzet  levegőtisztító képessége érvényesül a 
területen.  

3.6.3. ZAJ ELLENI VÉDELEM 

A  vizsgált  terület  egyik  legmeghatározóbb 
környezeti konfliktusa a 6. sz. főút, az M0 autóút 
és a vasút forgalmának zajterhelése. 

A 2007‐es stratégiai zajtérkép alapján a 6. sz. út 
és  az  M0  autóút  egyértelműen  küszöbérték 
feletti sávba eső zajterheléssel érintett, az egész 
napi zajterhelés (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 fejlesztések során lakófunkció a 6. sz. úttól, M0 
autóúttól  csak  távolabb,  a  Duna‐parthoz  közel 
helyezhető  el.  A  kevésbé  érzékeny  funkciókat 
tartalmazó  főút  melletti  épületek  zajárnyékoló 
hatással  bírnak  a  főúttól  távolabb  elhelyezkedő 
érzékenyebb funkciókra nézve. 

A  beruházások  megvalósulásával  a  terület 
zajterhelése  várhatóan  megnő,  azonban  nem 
okoz jelentős problémát a területen.  

3.6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A  vizsgált  területen  keletkezett  hulladékok 
gyűjtése  és  kezelése  megoldott.  A  jelenlegi, 
illegális  hulladékkal  borított  területek  a 
fejlesztéseket  következően  felszámolásra 
kerülnek.  A  tervezett  funkciókhoz  kapcsolódó 
keletkezett  hulladék  megfelelő  gyűjtéssel  és 
szállítással kezelhető.  

 

3.7.  KATASZTRÓFAVÉDELMI JAVASLATOK  

3.7.1. ÁRVÍZVÉDELEM 

A  XXII.  kerület  Tétényi  részén  az  elsőrendű 
árvízvédelmi  védmű  8 826  méter  hosszú.  A 
védvonal csupán 990 méter hosszon nem éri el a 
hatályos MÁSZ+1,3 m biztonsággal növelt szintet 
(74/2014  (XII.  23.)  BM  rendelet).  A 

magassághiány  mértéke  a  MÁSZ+1,3  m‐es 
szinthez képest 0‐61 cm. 

A  hullámtérben,  mely  a  Duna  és  a  fővédmű 
vonala  közötti  terület,  a  TSZT  2015  alapján 
beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek 
találhatóak.  A  nagyvízi  meder  területének  a 
beépíthetőségére, illetve használatára vonatkozó 
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előírásokat  „a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó 
vizek  által  veszélyeztetett  területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a  folyók 
esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv 
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó 
szabályokról”  szóló  83/2014.  (III.  14.) 
Kormányrendelet  tartalmazza.  Továbbá,  a 
83/2014.  (III.14.)  Korm.  rendelet  alapján  az 
elsőrendű  árvízvédelmi  töltés mindkét  oldalán, 
annak  lábvonalától  számított  10‐10  méter 
szélességű területsáv a védmű védősávja. Ezen a 
területen,  valamint  a  töltéskoronán  és  rézsűn 
csak  a  töltéstartozékok  és  szükség  esetén  az 
árvízvédelmi  mű  infrastrukturális  létesítményei 
helyezhetők  el  (30/2008.  (XII.31.)  KvVM 
rendelet).  A  szabályozás  során  a  védmű 
védősávját  figyelembe  kell  venni,  oda  építési 
hely nem jelölhető ki. 

A  tervezési  terület  jelentős  része  hullámtérben 
helyezkedik  el,  aminek  kezelése,  a  területek 
eltérő  területfelhasználási  kategóriája  és 
adottságai miatt eltérően kezelendőek. 

A  Horgásztelep  területén  (6‐os  út‐  Busa  utca  – 
Hárosi  Duna  –  Növény  utca)  lakó  rendeltetés 
lehetővé  tétele  tervezett.  A  terület  teljes 
egészében  hullámtéren  fekszik,  azonban  a 
Nagyvízi mederkezelési  terv  (NMT)  egyeztetési 
tervdokumentációja csupán egy kis  részére  jelöl 
levezető  sávot,  így  a  83/2014  (III.14.)  Korm. 
rendelet értelmében építési korlátozás csak arra 
kis  területre vonatkozik. Azonban a  terület  lakó 
rendeltetésűvé  nyilvánítását  javasolt  az 
árvízvédelmi  biztonság megteremtéséhez  kötni. 
A  KDV‐VIZIG‐gel  folytatott  egyeztetés  során  a 
vízügyi  igazgatóság  javaslata alapján a  területen 
ideiglenes védmű kialakítása is elegendő az árvíz 
elleni  védelem  biztosításához.  Az  ideiglenes 
védmű  nyomvonalát,  műszaki  kialakítását, 
helybiztosítását  az  önállóan  védekező  település 
(fővárosban  a  Fővárosi  Önkormányzat)  árvíz‐
védekezési  tervében  kell  rögzíteni  a  vízügyi 
igazgatóság jóváhagyásával, ami a terv évenkénti 
felülvizsgálata  keretében megtehető. Miután  az 
ideiglenes  védmű  bekerül  az  árvíz‐védekezési 
tervbe,  a  területet  már  nem  kell  a  nagyvízi 
meder  részeként  figyelembe  venni  (83/2014. 
(III.14.) Korm.  rendelet 15. §  (2) pontja  szerint), 
így a lakó rendeltetés is megengedhető. 

A Horgászteleptől északra  lévő gazdasági terület 
jelentős  része  a  NMT  egyeztetési 

tervdokumentációja alapján áramlási holttérben 
fekszik.  A  Horgásztelephez  hasonlóan,  itt  is 
javasolt  a  főváros  árvíz‐védekezési  tervében  a 
terület  bevédésére  szolgáló  védmű 
nyomvonalának  és  műszaki  kialakításának 
rögzítése. 

A  laktanya  területének  jelentős hányada a NMT 
egyeztetési  tervdokumentációja  alapján 
átmeneti  levezető  sávban  található,  így 
jelentősebb építési korlátozások vonatkoznak rá, 
mint  a Horgásztelepre és  a  gazdasági  területre. 
Új  épület  elhelyezése  esetén  kompenzációs 
vizsgálatot  kell  készíteni,  aminek  függvényében, 
esetleges  kompenzációs  beavatkozásokra  lesz 
szükség.  

A  Duna  Spirit  területe  hullámtérben  található, 
azonban  a  korábban  megépült  töltés  miatt  a 
NMT  egyeztetési  tervdokumentációja már  nem 
jelöl  rá  levezető  sávot,  így  a  rendelet  alapján 
építési korlátozás sem vonatkozik rá. A megépült 
töltés  a  hatályos  rendeletekben  foglalt  I.  rendű 
védmű  kritériumainak megfelel,  azonban  a  jogi 
helyzete  rendezendő.  Szükséges  felhívni  a 
figyelmet  arra,  hogy  a  területre  tervezett 
beépítések  az Ánizs utcánál  akkor  valósíthatóak 
meg, ha az Ánizs utcában lévő I. rendű védvonal 
jogilag  nem  képzi  már  részét  az  I.  rendű 
védvonalnak,  ugyanis  addig  a  rézsűlábtól 
számított  10‐10  méteres  sávban  semmilyen 
létesítmény  nem  helyezhető  el  (30/2008. 
(XII.31.)  KvVm  rendelet  32.  §  (3)  pont).  Annak 
érdekében, hogy a Duna Spirit területe jogilag se 
képezze  részét  a  hullámtérnek,  illetve  az  Ánizs 
utcai  fővédvonal  kikerülhessen  az  I.  rendű 
védvonalak  közül,  javasolt  a  Dunával 
párhuzamosan  megépült  töltést  I.  rendű 
védvonallá nyilvánítani. 

Az  M0  menti  területek  jelentős  része  a  NMT 
egyeztetési  tervdokumentációja  alapján  a 
nagyvízi  meder  részét  képzik.  A  területen  a 
tervezett  fejlesztések  megvalósulása  esetén 
jelentős  anyagi  kár  keletkezne  egy  esetleges 
árvízi  elöntés  miatt,  így  javasolt  I.  rendű 
védvonal  kiépítése  és  a  meglévő  I.  rendű 
védvonallal összekötése. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

106  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 107 
 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

108  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 109 
 

3.8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

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. 

TSZT 2015 és FRSZ alkalmazása 

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‐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. 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.  A  szintterületi 
mutató  sem  a  Trk.‐ban,  sem  az OTÉK‐ban  nem 
definiált,  de  a  telekre  vonatkozó  objektív  és 
számon kérhető érték, és jól kifejezi a környezet 
terhelését  is.  A  helyi  építési  szabályzatban 
alkalmazandó  új  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). 

Az  OTÉK‐ban  meghatározásra  került  a 
zöldterületek  legkisebb  zöldfelületi  aránya: 
közkert esetében 60%, közpark esetében 70%. 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  tervezési 
területen  meghatározott  legkisebb  zöldfelületi 
átlagértékkel  rendelkező  területfelhasználási 
egységek a következők (zárójelben a TSZT 2015‐
ben  meghatározott  átlagérték):  Lk‐2  jelű 
kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
lakóterület  (35%),  Vi‐2  jelű  intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület (25%). 

A  TSZT  2015‐tel  és  az  FRSZ‐szel  való  összhang 
igazolását részletesen a 3.9. fejezet mutatja be. 

Hatályos KVSZ elemeinek átvétele 

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. 

A  telekalakítással  kapcsolatos  előírások 
pontosításra  kerültek, de  alapvetően  a hatályos 
előírásokon alapulnak. 
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A hatályos előírásokhoz hasonlóan közterületen 
kioszkok  elhelyezését  tiltja  a  szabályzat.  A 
vendéglátó  teraszok  elhelyezése  –  az  FRSZ 
előírásának  megfelelően  –  a  szabad 
gyalogosfelület biztosításával lehetséges. 

Az  épített  környezet  alakítására  vonatkozó 
előírások  közül  a  terepalakításra  vonatkozó 
szabályok  a  hatályos  szabályok  átültetései.  Új 
előírások kerülnek rögzítésre a ponyvaszerkezet 
és  konténer  elhelyezésével  kapcsolatban.  A 
tájékoztató  és  hirdetőeszközök  szabályozása  a 
településképi  követelményekről  szóló 
rendeletben lehetséges.  

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

A  közművek  előírásai  közül  a  területen 
relevánsak kerültek átemelésre. 

Az  építés  általános  szabályai  közül  a  beépítés 
módjára vonatkozó előírások a hatályos tervnek 
megfelelően  kerültek  meghatározásra.  A 
ponyvaszerkezetek  és  konténerek,  valamint  a 
sajátos építményfajták elhelyezésének szabályai 
alapvetően új előírások. 

A  beépítésre  szánt  területek  építési  övezetei 
közül  a  már  beépített,  kertvárosias  lakó, 
gazdasági  és  különleges  logisztikai  területen  a 
korábbi  szabályozás  elemei  legnagyobb  részt 
megtartásra  kerültek.  A  még  beépítetlen,  de 
beépítésre  szánt  kisvárosias  lakóterületen  a 
hatályos  terv  előírásai  ugyancsak  átvételre 
kerültek.  

Az újonnan kijelölt különleges komplex vízparti 
területen nagyobb mértékűek a változtatások. A 
korábbi  üdülőterületen  lakó  rendeltetés  is 
megengedetté vált feltételekkel. Új területen lett 
lehetőség  üdülő  rendeltetés  kialakítására. 
Korábbi  gazdasági  és  honvédelmi  célú 
területeken  egyedi  építési  övezetek  kerültek 
kijelölésre. 

A  beépítésre  nem  szánt  területek  közül  a 
közlekedési  területek  előírásai  pontosításra 
kerültek.  

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

M0 hídfő területére készült KÉSZ átvétele 

Budafok  –  Tétény  Budapest  XXII.  kerület 
Önkormányzatának  képviselő‐testülete  a 
20/2016.  (IX.20.)  számú  önkormányzati 
rendeletével  az  I.  utca  –  Török  Bálint  utca  – 
Rózsakert utca – Nagytétényi út – Növény utca – 
a  (232040/4)  hrsz.  északnyugati  határa  –  a 
232044/5  hrsz.  északi  és  nyugati  határa  –  a 
(232040/3)  hrsz.  északi  határa  –  a  (232048/3) 
hrsz.  északi  határa  –  Rudnyánszky  utca  –  6‐os 
számú  főút – Tarkagéb utca – Nagytétényi út – 
Dózsa  György  utca  által  határolt  területre  (M0 
hídfő) vonatkozóan Kerületi Építési Szabályzatot 
fogadott  el már  az  új  jogszabályi  környezetnek 
megfelelően. Ennek elemei átvételre kerülnek a 
tervben. 

A szabályozás alapelemei 

A beépítésre szánt Lk‐2, Lke‐2, Vi‐2, Gksz‐2, K‐Kv 
(Gksz‐2),  K‐Kv  és  K‐Log  jelű  területfelhasználási 
egységek 28 építési övezetre, valamint Kt‐Kk, Kt‐
Kgy  jelű  övezetre  kerülnek  felosztásra,  a 
beépítésre nem  szánt KÖu, KÖk, Vf,  Zkp, Ek, Ev 
jelű  területfelhasználási  egységek  azonos 
elnevezésű övezetekbe kerülnek besorolásra.  

Az  övezeti  és  építési  övezeti  besorolásnak 
megfelelően  kerülnek  ábrázolásra  az 
övezethatárok. A  szabályzatban  előírásra  kerül, 
hogy olyan telekalakítás nem megengedett, mely 
szerint egy telek két vagy több övezetbe, építési 
övezetbe tartozzon. 

A  vasútvonal  közelmúltbeli  fejlesztésével 
kapcsolatban  rögzített  szabályozási  vonalak 
továbbra  is  kötelező  elemként  kerülnek 
feltüntetésre. Szintén szükséges megtartani a 6. 
sz.  főút  területét  biztosító  szabályozási 
elemeket,  mert  a  fizikai  megvalósulással 
ellentétben  a  terület  jogi  rendezése még  nem 
történt meg. 

Ugyancsak  átemelésre  kerülnek  a  hatályos 
tervek  szabályozásai  vonalai  a  Duna  Spirit 
területén  és  az  M0  környezetében.  A  Háros 
Gyárnegyednél  a  szabályozás  felülvizsgálatra 
kerül, a Gyár utca szabályozási vonalai törlődnek. 

Újonnan  kiszabályozásra  kerül  a  Csút  falu 
romjainak  megközelítését  biztosító  közterület, 
valamint a Hunyadi laktanya parti sávját elfoglaló 
sétány övezet. Ugyancsak új elem a Fonó utca – 
Háros  utca  közterületi  kapcsolatát  biztosító 
szabályozás. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A szabályozás másodlagos elemei 

 
Háros Gyárnegyed 

A Háros Gyárnegyednél  a Gyár  utca  és  a  6.  sz. 
főút közötti területsávban építési hely kijelölése 
biztosítja  a  kedvező  városképi  megjelenést.  A 
Gyár utca túloldalán, az élesztőgyár területén az 
építési  helyre,  különösen  az  előkertre  és 
oldalkertre  vonatkozó  általános  szabályok 
betartásával  a  jelenleginél  kedvezőbb  beépítés 
felé  mozdulhat  el  a  terület.  A  Dunához 
legközelebbi 20 méteres sávban nem beépíthető 
telekrész kerül kijelölésre a víz és parti sáv felőli 
kedvezőtlen megjelenés elkerülése érdekében. A 
területtől  északra,  az  erdő  övezetben  épület 
elhelyezésére  kijelölt  terület  beépítésre  nem 
szánt területen kerül meghatározásra. 

 
Hunyadi laktanya 

A Hunyadi  laktanya  területén  általános esetben 
építési hely nem kerül meghatározásra, a terület 
új  funkciójának megfelelő épületek  az  általános 

szabályok  szerint  helyezhetőek  el,  azonban  a 
meglévő értékes épületállomány megőrzésre és 
hasznosításra  javasolt.  A  Duna  mellett 
kialakításra  kerülő  sétány  övezetben  épület 
elhelyezésére  kijelölt  terület  beépítésre  nem 
szánt  területen  kijelölésével  kerül 
meghatározásra  a  lehetséges  kikötőhöz  tartozó 
épület  helye.  A  Háros‐szigeten  a  jelenleg 
beépített, erdő övezetbe sorolt  területrészen az 
értékes  épületek  környezete  kerül  kijelölésre 
ilyen  módon  annak  érekében,  hogy  lehetőség 
szerint  a  meglévő  épületek  kerüljenek 
hasznosításra,  amennyiben  ez  nem  lehetséges, 
akkor a helyükre kerüljön csak új épület. 

 
Furnér Művek térsége 

A  Furnér  Művek  térségében  a  korábbiakkal 
ellentétben  konkrét  építési  hely  nem  kerül 
kijelölésre, az általános  szabályok az  irányadóak 
az  épületek  elhelyezésével  kapcsolatban. 
Azonban  a  Hárosi‐öböl  és  a  Horgásztelep 
irányában  nem  beépíthető  telekrész  kerül 
meghatározásra,  valamint  feltüntetésre  kerül  a 
telek zöldfelületként fenntartandó része. 

 
Horgásztelep 

A  Horgásztelep  északi  irányban  a  Hárosi‐öböl 
mellett  új  –  üdülőépületekkel  beépíthető  – 
területekkel  egészül  ki,  amelyeken  javasolt 
telekhatár kerül feltüntetésre. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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M0 hídfő térsége 

Az  M0  hídfő  környezetében  az  épületek 
elhelyezése  az  általános  szabályok  szerint 
lehetséges.  Lakófunkció  a  területen  nem 
megengedett. A gyorsforgalmi út alatti területek 
építési hely űrszelvény felett  jelöléssel kerülnek 
biztosításra.  A  közpark  területén  épület 
elhelyezésére  kijelölt  terület  beépítésre  nem 
szánt  területen  kerül  kijelölésre  a  tervezett 
kikötőhöz kapcsolódó épület elhelyezéséhez. 

A  Duna  telep  jellemzően  kialakult  terület,  új 
épület  az  építési  helyre  vonatkozó  általános 
szabályok betartása mellett  lehetséges. Keskeny 
telkeken  a  szabályzat  –  a  hatályos  előírásokkal 
összhangban  –  lehetővé  teszi  az  oldalhatáron 
álló beépítést. 

 
Duna Spirit területe 

A Duna  Spirit  területén  a hatályos előírásoknak 
megfelelően  kerültek  kijelölésre  az  építési 
helyek,  meghatározott  eltérésekkel 
szabályozott építési vonalak és terepszint alatti 
építési  helyek,  az  árvízvédelmi  töltés 
környezetében nem beépíthető telekrész került 

rögzítésre,  a  6.  sz.  főút  melletti  sávban  pedig 
lakófunkció kizárása előírás szerepel. Ugyancsak 
a  hatályos  terv  szerinti  helyen  kerültek 
kijelölésre  a  közhasználat  céljára  megnyitandó 
magánutak. A korábbi tervhez képest változás az 
árvízvédelmi  töltés  nyomvonalán,  és  az  ahhoz 
igazodó  elemek  (nem  beépíthető  telekrész, 
építési hely) határán  tervezett.  Fontos, hogy  az 
Ánizs utcát érintő szabályozás végrehajtása, és a 
felszabaduló  telekrész  hasznosítása  csak  a 
Dunával  párhuzamos  töltés  védvonallá 
nyilvánítása után lehetséges. 

 
Harbor Park 

A  Harbor  Park  területén  ugyancsak  a meglévő 
állapotnak  megfelelően  az  általános  szabályok 
határozzák  meg  az  építési  helyeket.  A  védett 
épületek feltüntetésre kerültek. 

Egyéb szabályozási elemek 

 
megtartandó fák, fasorok 

A  tervezési  területen  a  megtartandó  fák, 
megtartandó  fasorok  kijelölésre  kerülnek.  A 
szabályzatban  előírásra  kerül,  hogy  az  értékes 
faállomány  csak  növényegészségügyi,  élet‐  és 
vagyonvédelmi  okokból  vágható  ki.  A 
szabályzatban  rögzítésre  kerülnek  a  fasorok 
létesítésével,  növényanyagával  kapcsolatos 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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előírások,  valamint  az  egyes  területeken 
ültetendő fák száma. 

 
zajárnyékoló létesítmények 

A  hatályos  kerületi  tervben  szereplő 
zajárnyékoló  létesítmény  és  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  terven  feltüntetésre  kerül  a  vasút,  mint 
kötöttpályás tömegközlekedés nyomvonala. 

 
sétány, kerékpárút 

A  TSZT  2015‐tel  és  az  FRSZ‐szel  összhangban 
végig  kijelölésre  kerül  a  Duna‐parti 
természetközeli  jellegű  sétány  nyomvonala, 
valamint  területen  végigvezető  és  a  hálózati 
kapcsolatok  biztosító  kerékpárutak 
nyomvonalai.  

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

A magánutak  kialakítására  vonatkozó  előírások 
ugyancsak  a  szabályzatban  kerülnek  rögzítésre. 
Magánút kialakításának elsősorban a Duna Spirit 
területén van létjogosultsága. 

A  szabályozási  terven meghatározásra  kerülnek 
az  egyes  parthasználati  szakaszok.  
Közszolgáltatási  személyhajó‐kikötő  számára 
fenntartott  parthasználat  kerül  kijelölésre  a 
Vágóhíd  utcai  és  a  Kastélypark  utcai  aluljárók 
vonalában.  Rekreációs  úszómű  számára 
fenntartott  parthasználat  kerül  kijelölésre  a 
tervezési  terület  északi  partszakaszán. 
Természetvédelmi okokból tiltott parthasználat 
érinti  a  Háros‐sziget  partját.    Kikötő  számára 
szárazföldi  parthasználati  kapcsolat  nem 
biztosítható  jelöléssel  szerepel  a  tervlapon  az 
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti  szakasz,  amely  jelölés  a 
hajózásbiztonsági  szempontból  tiltott  területek 
parthasználati  szabályozási  megfelelője.  A 
szabályzat  rögzíti, hogy  az egyéb  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  szennyvíz  csatorna‐közműpótló  műtárgy 
létesítése  és  használata  nem  megengedett  a 
szennyvizek  befogadására  alkalmas 
közcsatornával  ellátott  és  a  jelentős  változással 
érintett területeken. A szenny‐ és csapadékvizek 
elvezetésére  elválasztott  rendszerű 
csatornahálózatot kell kiépíteni. 

Védelem, korlátozás 

A  terület  egésze  nyilvántartott  régészeti 
lelőhely. Védetté nyilvánított régészeti  lelőhely 
Csut falu romjai körül található. 

Világörökségi  várományos  terület  a  tervezési 
területen  kívül,  azzal  szomszédos  területen 
található. Műemlék és telke azonban a tervezési 
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területen  belül  is  van  a  Harbor  Park  területén, 
ezek feltüntetésre kerültek a tervben. 

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

Hasonló  területet  határol  le  a  NATURA  2000 
határa. A tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő  terület  szélesebb  sávot  fed  le  a 
tervezési területből. 

Országos  jelentőségű  védett  terület  a  Háros‐
sziget  és  a  Hunyadi‐sziget.  Helyi  jelentőségű 
védett  természeti  terület  a  Kis‐Háros‐sziget. 
Védelemre érdemes a Duna‐part jelentős része.  

A  területen  és  annak  közelében  található 
veszélyes  üzemek  és  veszélyességi  zónák 
feltüntetésre  kerülnek  a  szabályozási  terven, 
mint korlátozó tényezők. 

Ábrázolásra  kerül  a  gyorsforgalmi  utak  és 
vasútvonalak védőtávolsága.  

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

Közművekkel  kapcsolatos  korlátozást  jelent  a 
220  kV‐os  légvezetékes  villamosenergia  átviteli 
hálózat,  a  120  kV‐os  légvezetékes 
villamosenergia  főelosztó  hálózat,  a 
nagynyomású  földgáz  szállítóvezeték,  a 
nagynyomású földgáz gerincelosztó vezeték és a 
MOL  termékvezeték  biztonsági  övezete.  
Emellett mikrohullámú összeköttetés magassági 
korlátozása is érinti a területet. 

 

 

 

3.9. A HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL ÉS FŐVÁROSI RENDEZÉSI 
SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 

3.9.1.  TSZT 2015 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  1. 
Területfelhasználás  tervlapja  a  tervezési 
területet  Lk‐2  –  Kisvárosias,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  lakóterület,  Lke‐2  – 
Kertvárosias,  laza  beépítésű  lakóterület,  Vi‐2  – 
Intézményi,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
terület,  Gksz‐2  –  Gazdasági,  jellemzően 
raktározást,  termelést  szolgáló  terület,  K‐Log  – 
Nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai terület, K‐Kv – Komplex vízparti terület 
(átmeneti  hasznosítás:  Gksz‐2),  K‐Kik  –  Kikötő 
területe  (átmeneti  hasznosítás: Má)  beépítésre 
szánt  területfelhasználási  egységekbe  sorolja. A 
beépítésre  nem  szánt  területek  KÖu  –  Közúti 
közlekedési  terület,  KÖk  –  Kötöttpályás 
közlekedési  terület,  KÖv  –  Vízi  közlekedési 
terület  (átmeneti  hasznosítás:  Ek),  Vf  – 
Folyóvizek  medre  és  partja,  Zkp  –  Közkert, 
közpark, Ev – Védelmi erdő, Ek – Közjóléti erdő 
területfelhasználási egységbe vannak besorolva. 

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  építési  övezetekre  és  övezetekre 
tagolódnak: 

Lk‐2 jelű területfelhasználási egység: 
  Lk‐2/D/1,  Lk‐2/D/2,  Lk‐2/D/3,  Lk‐2/D/4,  Lk‐
2/D/5,  Lk‐2/D/6,  Lk‐2/D/7,  Lk‐2/D/8,  Lk‐2/D/9, 
Lk‐2/D/10, Lk‐2/D/11 jelű építési övezetek. 
 
Lke‐2 jelű területfelhasználási egység: 
 Lke‐2/D/1 jelű építési övezet, 
 Kt‐Kk jelű övezet. 
Vi‐2 területfelhasználási egység: 
 Vi‐2/D/1, Vi‐2/D/2 jelű építési övezetek. 
Gksz‐2 területfelhasználási egység: 
  Gksz‐2/D/1,  Gksz‐2/D/2,  Gksz‐2/D/3,  Gksz‐
2/D/4 jelű építési övezet. 
 Kt‐Kk jelű övezet. 
K‐Log területfelhasználási egység: 
 K‐Log/D/1, K‐Log/D/2, K‐Log/D/3, K‐Log/D/Szt 
jelű építési övezetek, 
 Kt‐Kk jelű övezet. 
K‐Kv területfelhasználási egység: 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VI. ÜTEM TÉTÉNY 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 115 
 

  K‐Kv/D/1,  K‐Kv/D/2,  K‐Kv/D/3,  K‐Kv/D/4,  K‐
Kv/D/5, K‐Kv/D/6 jelű építési övezetek, 
 Kt‐Kk, Kt‐Kgy jelű övezet. 
K‐Kv területfelhasználási egység Gksz‐2 átmeneti 
hasznosítással: 
 Gksz‐2/D/5 jelű építési övezet. 
K‐Kik  területfelhasználási  egység  Má  átmeneti 
hasznosítással: 
 Má‐1 jelű övezet. 
KÖv  területfelhasználási  egység  Ek  átmeneti 
hasznosítással: 
 Ek/2 jelű övezet. 
KÖu területfelhasználási egység: 
 KÖu‐1, KÖu‐2, KÖu‐3 jelű övezet. 
KÖk területfelhasználási egység: 
 KÖk jelű övezet. 
Vf területfelhasználási egység: 
 Vf jelű övezet. 
Zkp területfelhasználási egység: 
 Zkp/Kp‐1, Zkp/Kk‐1 jelű övezet. 
Ek területfelhasználási egység: 
 Ek/1, Ek/2, Ek/Vke jelű övezet. 
Ev területfelhasználási egység: 
 Ev/1, Ev/2 jelű övezet. 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  1. 
Területfelhasználás  tervlapján  szereplő,  az 

övezeteket,  építési  övezeteket  befolyásoló 
egyéb  elemek,  melyek  érintik  a  tervezési 
területet:  

Jelentős változással érintett terület: 

 a Duna Spirit és az M0 hídfő környezetében a 
beépítetlen,  de  beépítésre  szánt  területeken  a 
hatályos tervek előírásai élnek tovább, 

  a  Furnér  Művek  térségében  átmenetileg  a 
jelenlegi gazdasági hasznosítás él tovább, kivéve 
a  tervezett  régészeti  park  környezetét,  ahol  új 
funkciók kerülnek meghatározásra, 

  a  Hunyadi  laktanya  esetében  a  korábbi 
honvédségi célú hasznosítás helyett új, közösségi 
funkciókat  előtérbe  állító  hasznosítás  tervezett, 
és újonnan sétány övezet is kijelölésre kerül. 

Infrastruktúra  függvényében  ütemezetten 
igénybe vehető, változással érintett terület: 

  a  DILK  –  új  országos  jelentőségű  kikötő  és 
logisztikai  központ  területén  az  igénybevétel 
meghatározott  feltétele  kikötő  építés  és 
közvetlen  vasúti  kapcsolat  biztosítása  a  terület 
számára.  A  területen  az  infrastruktúra  hiánya 
miatt jelenleg nem kerülhet sor beépítésre szánt 
terület  kijelölésére,  mezőgazdasági  és  erdő 
övezet kerül meghatározásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Tervezett erdőterületek és zöldterületek: 

  a  tervezett  erdőterületek  erdő  övezetbe,  a 
tervezett  zöldterületek  közpark  övezetbe 
kerültek besorolásra. 

Átmeneti hasznosítás biztosítása: 

 a DILK területén az átmeneti hasznosításként 
biztosított  mezőgazdasági  és  erdő  övezetek 
kerültek kijelölésre, 

  a  Furnér  Művek  térségében  az  átmeneti 
hasznosításként  biztosított  Gksz‐2  építési 
övezetek  kerültek  kijelölésre  a  régészeti  park 
környezete kivételével. 

Új  lakófunkció  kizárása  környezeti  terhelés 
alapján: 

 az M0 hídfő környezetében a lakófunkció nem 
megengedett  a  terület  egészén,  így  a  jelölt 
területsávban sem, 

  a Duna  Spirit  területén  a 6.  sz.  főút mentén 
jelölt sávban kizárásra került a lakófunkció. 

Szerkezeti jelentőségű zöldfelületi kapcsolat: 

 a Hárosi‐öböl mentén az erdő övezetben és a 
Háros‐öböl telkén biztosítható a kapcsolat. 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  2.  Közlekedési 
infrastruktúra  tervlapján  meghatározott 
Vasútvonal  felszínen, Gyorsforgalmi út,  I.  rendű 
főút  és  Településszerkezeti  jelentőségű 
kerékpáros  infrastruktúra  nyomvonala 
helybiztosításáról  a  terv  gondoskodik.  Az  első 
három  esetében  önálló  övezetben,  a  negyedik 
esetében  a  nyomvonal  közterületen  és 
erdőterületen 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  a  világörökségi  várományos 
helyszín  védőövezetének  határa,  a műemlékek,  a 
teljes  területet  érintő  nyilvántartott  régészeti 
lelőhely,  valamint  a  fővárosi  helyi  védettségű 
építmény. 

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 

feltüntetésre  került  a  területet  érintő  országos 
jelentőségű  védett  természeti  terület,  helyi 
jelentőségű védett természeti terület, védelemre 
érdemes  természeti  terület,  NATURA  2000 
terület,  országos  jelentőségű  tájképvédelmi 
terület, Országos ökológiai hálózat – magterület, 
ökológiai  folyosó  és  az  Országos  Erdőállomány 
Adattár szerinti erdők.  

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  5. 
Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és 
veszélyeztető  tényezőjű  területek  tervlapja 
szerint  feltüntetésre  került  a  Duna  Spirit 
területét  érintő  feltöltött  terület  és 
rekultiválandó  bánya,  lerakó,  a  Harbor  Park 
területét  érintő  alsó  küszöbértékű  veszélyes 
üzemek és veszélyességi zónáik. Ugyancsak érinti 
a  területet  a  potenciálisan  talajszennyezett 
terület  (Duna  Spirit,  Furnér  Művek,  Háros 
Gyárnegyed)  és  az  ivóvízhálózattal  ellátott, 
csatornázatlan terület (Horgásztelep). 

A  TSZT  2015  Szerkezeti  tervlap  6.  Védelmi, 
korlátozási területek tervlapján szereplő elemek 
közül a szabályozási terven feltüntetésre került a 
gyorsforgalmi  utak  és  vasútvonalak 
védőtávolsága,  a  220  kV‐os  és  120  kV‐os 
távvezetékek  biztonsági  övezete,  a  szennyvíz 
főnyomóvezeték,  a Nagyvízi meder  területe,  az 
Árvízvédelmi  fővédvonal,  a  Hullámtér. 
Ugyancsak  kijelölésre  került  Kikötő  számára 
szárazföldi  parthasználati  kapcsolat  nem 
biztosítható  jelöléssel  a  parti  sávban  a 
Hajózásbiztonsági szempontból tiltott terület.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.9.2.  BEÉPÍTÉSI  SŰRŰSÉG  ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A  tervezési  területen  nyolc  beépítésre  szánt 
területfelhasználási egység található.  

Területfelhasználási 
egység 

Beépítési sűrűség 

bs (bsá+bsp) 

Lk‐2  1,5 (1,0+0,5) 

Lke‐2  0,7 (0,5+0,2) 

Vi‐2  3,25 (2,25+1,0) 

Vi‐2  2,25 (1,5+0,75) 

Vi‐2  3,25 (2,25+1,0) 

Gksz‐2  1,5 (1,5+0,0) 

K‐Log  1,5 (1,5+0,0) 

K‐Kv  1,25 (1,0+0,25) 

1. FRSZ – Lk‐2  

 

FRSZ 

sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

1,00  0,50  305380  305380  152690 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Lk‐2/D/1  0,4  0,2  23550  9420  4710 

Lk‐2/D/2  1,8  0,6  20972  37750  12583 

Lk‐2/D/3  1,3  0,5  15076  19599  7538 

Lk‐2/D/4  1,11  0,4  60947  67651  24379 

Lk‐2/D/5  0,7  0,3  41715  29201  12515 

Lk‐2/D/6  0,45  0,2  26949  12127  5390 

Lk‐2/D/7  0,6  0,2  18754  11252  3751 

Lk‐2/D/8  0,5  0,2  36357  18179  7241 

Lk‐2/D/9  0,12  0  8383  1006  0 

Lk‐2/D/10  0,35  2,05  9849  3447  20149 

Lk‐2/D/11  0,8  0,3  37159  29727  11148 

Σ      299711  239359  109404 

305380  >  239359  és  152690  >  109404  =  MEGFELEL

 

2. FRSZ – Lke‐2  

 

FRSZ 
sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

0,70  0,20  167304  117113  33461 

DÉSZ  
építési 

övezet jele
szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Lke‐2/D/1  0,5  0,2  126657  63329  25331 

Σ      126657  63329  25331 

117113 >  63329  és  33461  >  25331  =  MEGFELEL

 

 

3. FRSZ – Vi‐2  

 

FRSZ 
sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

2,25  1,00  32100  72225  32100 

DÉSZ  
építési 
övezet 
jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Vi‐2/D/1  2,4  1,0  19317  46361  19317 

Σ           

72225 >  46361  és  32100  >  19317  =  MEGFELEL

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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4. FRSZ – Vi‐2  

 

FRSZ 
sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

1,50  0,75  85564  128346  64173 

DÉSZ  
építési 
övezet 
jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Vi‐2/D/2  1,5  0,6  85500  128250  51300 

Σ      85500  128250  51300 

128346  >  128250  és  64173 >  51300  =  MEGFELEL

 

 

5. FRSZ – Vi‐2 

 
FRSZ 

sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

2,25  1,00  146927  330586  146927 

DÉSZ  
építési 
övezet 
jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Vi‐2/D/1  2,4  1,0  131450  315480  131450 

Σ      131450  315480  131450 

330586  >  315480  és  146927 >  131450  =  MEGFELEL

 

6. FRSZ – Gksz‐2 

 
FRSZ 

sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

1,50  0,00  277032  415548  0 

DÉSZ  
építési 

övezet jele
szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

Gksz‐2/D/1 1,2  0  49712  59654  0 

Gksz‐2/D/2 1,5  0  187997  281996  0 

Gksz‐2/D/3 1,2  0  2238  2686  0 

Gksz‐2/D/4 0,25  0  9839  2460  0 

Σ      249786  346796  0 

415548 >  346796  és  0  >  0  =  MEGFELEL

 

7. FRSZ – K‐Log 

 
FRSZ 

sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

1,50  0,00  449416  674124  0 

DÉSZ  
építési 

övezet jele
szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

K‐Log/D/1  2,0  0  43789  87578  0 

K‐Log/D/2  1,6  0  277448  443917  0 

K‐Log/D/3  2,0  0  57335  114670  0 

K‐Log/D/Szt 1,0  0  16115  16115  0 

Σ      394687  662280  0 

674124 >  662280 és  0  >  0  =  MEGFELEL

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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8. FRSZ – K‐Kv 

 
FRSZ 

sűrűség  Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa  Bsp  általános  parkoló 

1,00  0,25  438809  438809  109702 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma  szmp  általános  parkoló 

K‐Kv/D/1  0,15  0  68817  10323  0 

K‐Kv/D/2  0,2  0  2219  444  0 

K‐Kv/D/3  0,15  0  8925  1339  0 

K‐Kv/D/4  0,5  0,25  39653  19827  9913 

K‐Kv/D/5  0,75  0,35  74607  55955  26112 

K‐Kv/D/6  1,5  0  2206  3309  0 

Gksz‐2/D/5  1,5  0  161927  242891  0 

Σ      358354  334088  36025 

438809  >  334088  és  109702  >  36025  =  MEGFELEL
 

 

Zöldfelületi átlagérték ellenőrzése 

A  TSZT  a  Vi‐2  jelű  Intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  területen 25%‐ban,  az  Lk‐2 
jelű kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  jellegű 
lakóterületen  35%‐ban  határozza  meg  a 
legkisebb zöldfelületi átlagértéket. 

 

1. TSZT – Lk‐2  

 
 

TSZT – Lk‐2 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

35%  305380  106883 

DÉSZ 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Lk‐2/D/1  23550  55  12953 

Lk‐2/D/2  20972  55  11535 

Lk‐2/D/3  15076  55  8292 

Lk‐2/D/4  60947  50  30473 

Lk‐2/D/5  41715  50  20857 

Lk‐2/D/6  26949  50  13474 

Lk‐2/D/7  18754  50  9377 

Lk‐2/D/8  36357  55  19996 

Lk‐2/D/9  8383  50  4191 

Lk‐2/D/10  9849  55  5417 

Lk‐2/D/11  37159  55  20437 

Σ       

106883 <  157002  =  MEGFELEL

 

2. TSZT – Vi‐2  

 
TSZT – Vi‐2 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25%  32100  8025 

DÉSZ 
építési 

övezet jele 
Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke % 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

Vi‐2/D/1  19317  50  9659 

Σ       

8025 <  9659  =  MEGFELEL

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3. TSZT – Vi‐2  

 
TSZT – Vi‐2 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25%  85564  21391 

DÉSZ 
építési 

övezet jele 
Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke % 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

Vi‐2/D/2  131450  40  52580 

Σ       

21391  <  52580  =  MEGFELEL

 

4. TSZT – Vi‐2 

 
TSZT – Vi‐2 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25%  146927  36732 

DÉSZ 
építési 

övezet jele 
Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke % 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

Vi‐2/D/1  131450  50  65725 

Σ       

36732  <  65725  =  MEGFELEL

 

 

 

 
 

3.9.3.  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 
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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.” 

  Az  érintett  területen  a  tervezett 
területfelhasználással azonos a bs érték. 

„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. 

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‐1  jelű gyorsforgalmi közutak 
és KÖu‐2  jelű  I.  rendű  főutak  területe övezetek 
kerültek kijelölésre. 

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

 A területet nem érinti. 

 „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. 

„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.” 

  A  Duna‐parti  természetközeli  sétány 
kijelölésre került a szabályozási terven. 

10.  Változással  érintett  területek  belső  közlekedésével 
kapcsolatos előírások 

„15.  §  (1)  Az  1.  mellékletben  területileg  meghatározott, 
„infrastruktúra függvényében ütemezetten  igénybe vehető, 
változással  érintett”,  valamint  a  „jelentős  változással 
érintett területek” tervezésekor biztosítani kell a következő 
feltételeket: 
a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett 
tervezett  közutak  legalább  gyűjtőút  hálózati  szerepkörrel 
rendelkezzenek, 
b)  a  kertvárosias  és  kisvárosias  lakóterületek  lakó‐pihenő 
övezetként  tervezett  területei  és  a  10%‐nál  nagyobb 
keresztirányú  terepesést  meghaladó  útszakaszok 
kivételével, a közúton és a közforgalom számára megnyitott 
magánúton  a  kétoldali  fasor  telepítésének 
megvalósításához  szükséges  kétoldali  zöldsáv  helyigényét, 
legalább 2,0 – 2,0 méter szélességben, 
c)  a  kertvárosias  és  kisvárosias  lakóterületek  lakó‐pihenő 
övezetként tervezett útjain, továbbá – a gazdasági területek 
kivételével  –  az  egyéb mellékutakon  (gyűjtő,  kiszolgáló  és 
lakó  utak),  valamint  a  közforgalom  számára  megnyitott 
magánúton a gyalogos  infrastruktúra helyigényét  legalább 
2,0  méter  szélességben,  az  építési  övezettel  határos 
oldalon, 
d)  a  tervezett  főút  vagy  gyűjtőút  hálózati  szerepkörrel 
rendelkező  közterületen  önálló  kerékpáros  infrastruktúra 
(kerékpárút  vagy  kétoldali  irányhelyes  kerékpársáv) 
helyigényét, együttesen legalább 3,0 méter szélességben.  

 Az érintett  területeken  közösségi  közlekedés 
által állandó  jelleggel  igénybe vett közút és  főút 
vagy  gyűjtőút  hálózati  szerepkörrel  rendelkező 
közterület  nem  tervezett.  A  kisvárosias 
lakóterületen a közforgalom számára megnyitott 
magánúton  az  FRSZ‐nek  megfelelő  helyigény 
biztosításra kerül. 

(2)  Az  1.  mellékletben  területileg  meghatározott, 
„infrastruktúra függvényében ütemezetten  igénybe vehető, 
változással  érintett”  lakó‐  és  vegyes  területfelhasználási 
egységbe  sorolt  területek  tervezésekor  biztosítani  kell  a 
következő feltételeket: 
a)  a  terület  minden  egyes  építési  telkétől  300,0  méteres 
sugarú körön belül a közösségi közlekedési hálózat legalább 
egy megállóhellyel rendelkezzen, 
b) a  telektömb hosszának mérete ne haladja meg a 250,0 
métert,  a  közforgalom  számára megnyitott magánutat  is 
figyelembe véve, 
c)  a  KÖu  területfelhasználási  egységbe  tartozó  tervezett 
közúton,  annak  az  építési  övezetbe  sorolt  oldalán  a 
gyalogos  infrastruktúra  helyigényét.  Ennek  legkisebb 
szélessége  legalább  2,0  bsá  értékkel  rendelkező 
területfelhasználási  egység  esetén  méterben  azonos  a 
határos  területfelhasználási  kategória  szerinti  bsá 
számértékét meghaladó egész szám kétszeresével. 

 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 
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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  az  FRSZ‐nek  megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

„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  az  FRSZ‐nek megfelelő  előírást 
tartalmaz. 

„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 a kerületi terveszközökben ki kell jelölni az 
1  ha‐nál  kisebb  telekigényű  meglévő  közműterületeket, 
továbbá kijelölhetők a tervezett 
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 is.” 

 A  területen az előírásnak megfelelően került 
kijelölésre  a  K‐Log  jelű  területfelhasználási 
egységen  belül  közmű  elhelyezésére  szolgáló 
építési övezet. 

 „19. § (2) Beépítésre nem szánt területfelhasználási egység 
területén a kerületi  terveszközökben ki kell  jelölni az 1 ha‐
nál kisebb telekigényű meglévő közműterületeket,  továbbá 
kijelölhetők a tervezett 
a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások 
elhelyezésére szolgáló területek is.” 

 A  területen az előírásnak megfelelően került 
kijelölésre  az  Ek  jelű  területfelhasználási 
egységen  belül  közmű  elhelyezésére  szolgáló 
övezet. 

 „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.” 

  A  szabályzat  az  FRSZ‐nek  megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

 „19.  §  (5)  A  belső  zóna  kivételével  az  1.  mellékletben 
meghatározott 
a)  jelentős  változással  érintett  területeken  új  beépítés 
esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet 
elvezetésre, 
b)  infrastruktúra  függvényében  ütemezetten  igénybe 
vehető, változással érintett területeken új beépítés esetén a 
csapadékvizeket helyben kell tartani.” 

  A  szabályzat  az  FRSZ‐nek  megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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.” 

 Az FRSZ‐ben meghatározott lehetőségek nem 
kerültek alkalmazásra. 

„21.  §  (2)  Tervezett  gyorsvasút  a  jelölt  elem 
megvalósulásáig  közúti  vasútként  (villamosként)  is 
kiépíthető.” 

 A területet nem érinti. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.10. OTÉKTÓL VALÓ ELTÉRÉS 

Az  OTÉK  111.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  OTÉK  II.–III.  fejezeteiben meghatározott  követelményeknél 
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha 

 azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá 

 közérdeket nem sért, valamint 

 a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, amely szerint  

az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, 
településképi,  illeszkedési,  a  környezet‐,  a  táj‐  és  természet‐  és  a  műemlékvédelmi,  továbbá  a 
rendeltetési,  az egészség‐,  a  tűz‐,  a  köz‐ és más biztonsági,  az  akadálymentességi  követelményeknek, 
valamint  a  geológiai,  éghajlati,  illetőleg  a  terep,  a  talaj  és  a  talajvíz  fizikai,  kémiai,  hidrológiai 
adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan. 
 

K‐Log 

A  Budapest  XXII.  kerület,  Budafok‐Tétény  Duna 

folyam  –  Sörház  utca  meghosszabbítása  –  30a 

vasútvonal  nyugati  határa  –  közigazgatási  határ 

által  határolt  területen  a  K‐Log/D/1  (a  jelenleg 

hatályos kerületi szabályozási terv szerint M‐NT/1), a 

K‐Log/D/2  (M‐NT/5)  és  a  K‐Log/D/3  (M‐NT/6) 

építési  övezet  kialakult  adottságainak megfelelően 

és a jogbiztonság érdekében a legnagyobb beépítési 

mérték  és  a  zöldfelület  legkisebb  mértéke 

tekintetében  indokolt  eltérni  az  OTÉK‐ban 

meghatározottaktól. 

A különleges területeken az OTÉK 2. számú melléklete az építési telekre meghatározandó megengedett 

legnagyobb beépítettséget 40%‐ban és a legkisebb zöldfelületet 40%‐ban állapítja meg. 

A hatályos KÉSZ a kialakítható legnagyobb beépítettséget a K‐Log/D/2 (M‐NT/5) és K‐Log/D/3 (M‐NT/6) 
jelű építési övezetekben 50%‐ban, a legkisebb zöldfelületet a K‐Log/D/1 (M‐NT/1) jelű építési övezetben 
33%‐ban,  a  K‐Log/D/2  (M‐NT/5)  jelű  építési  övezetben  25%‐ban,  a  K‐Log/D/3  (M‐NT/6)  jelű  építési 
övezetben 27%‐ban határozza meg. (A legkisebb zöldfelület alapértékből és a kiemelt zöldfelületi zóna 
területén – a térképen zölddel jelölt terület – 10% többletértékből adódik össze). 

A területen a beépítések a hatályos KÉSZ‐nek megfelelően alakultak ki. A kialakult állapotra tekintettel, 
valamint  a  jogbiztonság  érdekében  szükséges  az  új  szabályzatban  az  OTÉK‐ban meghatározottaknál 
megengedőbb, a hatályos KÉSZ szerinti paraméterek meghatározása. 
 

Megengedett legnagyobb beépítettség 

hatályos KÉSZ  kialakult állapot  OTÉK  javasolt paraméterek 

M‐NT/1  35  0‐18  különleges terület  40  K‐Log/D/1  35 

M‐NT/5  50  0‐46  különleges terület  40  K‐Log/D/2  50 

M‐NT/6  50  49  különleges terület  40  K‐Log/D/3  50 
 

Legnagyobb zöldfelület 

hatályos KÉSZ  kialakult állapot  OTÉK  javasolt paraméterek 

M‐NT/1  30* (+3)    különleges terület  40  K‐Log/D/1  33 

M‐NT/5  25    különleges terület  40  K‐Log/D/2  25 

M‐NT/6  25* (+2)    különleges terület  40  K‐Log/D/3  27 

*A hatályos KÉSZ 2. mellékletben ábrázolt kiemelt zöldfelületi zóna területén lévő építési telkeken a legkisebb zöldfelület mértéke annak 10%‐

ával növelendő. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A K‐Log/D/1, a K‐Log/D/2 és a K‐Log/D/3 építési övezet esetén az OTÉK‐tól való eltérés szükséges. A 
KÉSZ‐ben a K‐Log/D/1 építési övezet esetén 33%‐os megengedett legkisebb zöldfelületet, a K‐Log/D/2 
építési  övezet  esetében  50%‐os  megengedett  legnagyobb  beépítettséget  és  25%‐os  megengedett 
legkisebb  zöldfelületet,  a  K‐Log/D/3  építési  övezet  esetén  50%‐os  megengedett  legnagyobb 
beépítettséget és 27%‐os megengedett legkisebb zöldfelületet szükséges meghatározni. 
 

Ek/Vke 

A  Budatétény,  Nagytétény  Duna‐parti  területére 
vonatkozó  Duna‐parti  építési  szabályzat  területén  az 
Ek/Vke  (a  jelenleg  hatályos  kerületi  szabályozási  terv 
szerint  VT‐VB‐XXII/1)  övezet  kialakult  adottságainak 
megfelelően a legnagyobb beépítési mérték tekintetében 
indokolt eltérni az OTÉK‐ban meghatározottaktól. 

Az OTÉK 28. §  (4) b) pontja szerint közjóléti rendeltetésű 
erdőterületen legfeljebb 5%‐os beépítettség alakítható ki. 
Az  FRSZ  19.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  beépítésre  nem 
szánt  területfelhasználási  egységek  területén  is 
kijelölhetőek  az  1  ha‐nál  kisebb  közműterületek.  Ennek 
megfelelően  itt  is  indokolt  a  közmű  övezet  kijelölése  az 
erdőterületen belül. 

A hatályos KÉSZ a kialakítható  legnagyobb beépítettséget 
a VT‐VB/XXII/1 jelű övezetben 5%‐ban határozza meg. A területen – a vízmű épületei révén – a kialakult 
beépítettség 13%‐os. A kialakult állapot és a műszaki fejlesztési igények figyelembe vételével az új KÉSZ‐
ben  az  Ek/Vke  jelű  övezetben  az  OTÉK‐ban  meghatározottnál  megengedőbb  követelmény,  15%‐os 
legnagyobb megengedett beépítési mérték meghatározása szükséges. 

Megengedett legnagyobb beépítettség 

hatályos KÉSZ  kialakult állapot  OTÉK  javasolt paraméterek 

Vt‐VB‐XXII/1  5  13  közjóléti erdőterület  5  Ek/Vke  15 

Az Ek/Vke övezet esetén az OTÉK‐tól való eltérés szükséges. A KÉSZ‐ben az Ek/Vke övezet esetén 15%‐
os megengedett legnagyobb beépítettséget szükséges meghatározni. 

 

OTÉK 111. §‐nak való megfelelés 

A Budapest XXII. kerület, Budafok‐Tétény Duna folyam – Sörház utca meghosszabbítása – 30a vasútvonal 
nyugati határa – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó KÉSZ és a Budatétény, Nagytétény 
Duna‐parti területére vonatkozó Duna‐parti építési szabályzat tervezetében javasolt, az OTÉK‐tól eltérő 
paraméterek megfelelnek az OTÉK vonatkozó 111. §‐ában megfogalmazott megengedőbb követelmény 
alkalmazás  kritériumainak, mivel  az  egyes  eltérésekre  vonatkozó  indokolásokban  szereplő módon  a 
kialakult állapot indokolja. 

A tervezet közérdeket nem sért. A  jogbiztonság érdekében olyan paraméterek kerülnek alkalmazásra, 
amelyek a jelenleg hatályos településrendezési eszközben lehetővé tett építési jogokat biztosítják. 

A  javasolt előírások esetében az OTÉK 31 §  (1) bekezdésében  foglaltak  teljesülnek, az abban  felsorolt 
követelményeknek megfelelnek, illetőleg azokat nem befolyásolják károsan. 
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VI. ÜTEM TÉTÉNY
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         Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós 
főosztályvezető úrnak 
                                                                                                            Üisz. : FPH059/4 -7/2018 
Tisztelt Főosztályvezető Úr ! 
 

         Az országos Környezetvédelmi Tanács Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úrtól, 
         köszönettel megkapta a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) VI. ütem, XXII. kerület, 
         Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) Környezeti Vizsgálatát, 2018. Február 3.-án.  

 
Áttekintve a környezeti vizsgálatot, az OKT az alábbi észrevételeket teszi.  
A környezeti vizsgálat kidolgozása, szerkezete és tartalma – formálisan – megfelel az egyes 
tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
követelményeinek; a környezeti értékelés tartalmazza a terv összefüggésének vizsgálatát más 
releváns tervekkel és programokkal és megállapította, hogy a tervezési, fejlesztési kereteket 
jelentő magasabb rendű programok és tervek célkitűzéseivel a DÉSZ szabályozása 
összhangban van. 
A Környezeti Vizsgálat körültekintő alapossággal értékeli mind a 23 övezet, DESZ -ben és 
DKÉSZ–ben megfogalmazott terület-használat - szabályozási változtatás, várható környezeti 
hatásait. (Pontosabban 22-t, mert a 23. övezetben nem terveznek terület-használat  
változtatást.) A környezeti értékelésekkel – általában – egyetértve, föl kívánja a Tanács hívni 
a figyelmet a 3.4.3 alfejezet ellentmondásos megfogalmazására : „ A természeti adottságokat 
megőrző fejlesztések lehet az egyik lehetséges irány, a másik pedig a beépítések maximális 
kihasználása és a barnamezős és a part menti területek intenzív beépítése, inaktívvá tétele..”  
A part menti területek intenzív beépítésének korlátozásával, a természetvédelmi területeken – 
a szigeteken – tiltásával egyet lehet érteni, ám a barnamezős területek rehabilitációja, 
rekultiválása kívánatos volna. A 4.3. Gazdasági, társadalmi hatásokhoz kapcsolódó javaslatok 
már szerencsésebben – bár még mindig nehézkesen és kétértelműen – fogalmaz, amit a KV 
ott javasol, az támogatható. 
 
Nagy értéke a Környezeti Vizsgálatnak a Natura 2000 hálózatra gyakorolt hatások 
összefoglaló bemutatása (3.4.5. alfejezet.) 
 
A 4. fejezetben leírt, a káros környezeti hatások mérséklését célzó intézkedések és javaslatok, 
különösen az ökológiai rendszerek védelmére és – tágabban – a tájvédelemre – benne az 
árvízvédelemre, ill. a hullámtér területhasználatára vonatkozó javaslatok támogatandóak; a 
DÉSZ VI. ütem – várható / becsülhető – környezeti következményeinek összefoglalásával 
egyet lehet érteni. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Környezeti Vizsgálatnak a terv megvalósítása, az övezetek terület-használatának 
módosítása következtében – várhatóan – fellépő környezeti hatásokra vonatkozó értékeléshez, 
valamint a tervben szereplő monitorozási javaslatok és egyéb szükséges intézkedések 
tekintetében az Országos Környezetvédelmi Tanács további észrevételeket nem tesz. 
 
2018. Március 5.- én  
 
A Testület nevében és megbízásából: 
 

 
    Dr. Bulla Miklós 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

 

A Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) VI. ütem és DKÉSZ Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény 
Duna-folyam – Sörház utca meghosszabbítása – 30a vasútvonal nyugati határa – közigazgatási határ 
által határolt területére készült tervjavaslatával, valamint környezeti vizsgálatával kapcsolatban az 
alábbi észrevételeket tesszük, az egyes szakterületeket érintően. 

 

Közterület-használattal kapcsolatos észrevételek: 

A két tervezetet alátámasztó tanulmányban nem szerepel tételes helyrajziszámra történő bemutatás 
a tulajdonosi, vagyonkezelői szempontból. Ezt kérjük pótoltatni. 

DÉSZ VI. tervezet 

Az 1. §-a területi hatályként az 1. mellékleten lehatárolt területet jelöli meg, azonban a tervezet rajzi 
mellékletként csak 1/b. mellékletet tartalmaz. Kérjük ennek javítását. 

A 3. § (1) bekezdésben szereplő kioszk fogalmát célszerű meghatározni, mert a DÉSZ nem a 
településképi törvény és kormányrendelet felhatalmazása alapján készül. 

A 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak felülvizsgálandók, mivel az alátámasztó tanulmány szerint a 
tervezet az FRSZ-re hivatkozva teszi meg ezt a javaslatot, azonban az FRSZ 18. § (1) bekezdés b) 
pontja ettől eltérő szabályt tartalmaz. 

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások címmel kapcsolatban jelzem, hogy a területi meghatározások 
ne bizonyos utca vonalakkal történjen, hanem raszterszámokkal a pontosabb, vitán felül álló 
szabályozás megteremtése érdekében. 

A 23. § (1) bekezdése és (3) bekezdése szigorú korlátot állít a teraszok méretével és 
elhelyezhetőségével kapcsolatban, ami bizonyos helyzetekben, pl. Duna-parti vendéglátóhelyek 
esetében túlzónak tűnik. Ennek felülvizsgálata megfontolandó. 

A 38. § (1) bekezdését javaslom kiegészíteni az alábbiak szerint: 

 „Az övezet elsődlegesen a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak és kiszolgáló és lakó utak, 
ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, 
kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlés építmények, zöldfelületi 
elemek elhelyezésére szolgál.” 

 Ennek indoka, hogy ezen övezeti besorolású közterületeken a rendeltetéstől eltérő használat 
(közterület-használat) engedélyezhető legyen, összhangban a 3. § (2) bekezdésével, valamint 
a kerületi közterület-használati rendelettel, ami nem tiltja meg ezen területeken a közterület 
egyéb irányú használatát. 

A 41. § (3) bekezdés nincs összhangban a 21. § -sal, azaz az egyik rendelkezés lehetővé teszi, a másik 
nem teszi lehetővé kikötők létesítését. 

Ezen felül a szabály kiegészítését javasoljuk megfontolni, tekintettel arra, hogy az EK/1  övezetbe 
tartozó területek egy része Duna-parti vagy közvetlen amelletti terület, amelyeken a 
kikötőüzemeltetéssel, víziközlekedéssel kapcsolatos funkciók is helyet kérhetnek maguknak. Tehát a 
víziközlekedésre vonatkozó szabályok kiegészítéseként, azaz a parthasználat és kikötő létesítésen túl, 
egyéb kapcsolódó funkciók lehetőségét javasoljuk megvizsgálni (pl. csónaktárolás, turisztikai 
funkciók, kölcsönzések stb.) 

DKÉSZ tervezet 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Az 1. melléklet helyett csupán 1/b. jelzésű melléklet van csatolva a tervezethez. A mellékletben 
szereplő rajz területi hatály jelölése megegyezik a DÉSZ VI. tervezet rajzánál jelölt résszel. Ennek az 
ellentmondásnak a feloldása szükséges. 

Az 5. § (1) bekezdésben szereplő kioszk fogalmát célszerű meghatározni, mert a DÉSZ nem a 
településképi törvény és kormányrendelet felhatalmazása alapján készül. 

Az 5. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak felülvizsgálandók, mivel az alátámasztó tanulmány szerint 
a tervezet az FRSZ-re hivatkozva teszi meg ezt a javaslatot, azonban az FRSZ 18. § (1) bekezdés b) 
pontja ettől eltérő szabályt tartalmaz. 

A 66. § (1) bekezdése, 67. § (1) bekezdése, 68. § (1) bekezdése, 69. § (1) bekezdése, 70. § (1) 
bekezdése 71. § (1) bekezdése szabályait javaslom kiegészíteni a DÉSZ VI.-nál írt javaslat szerint az 
elsődlegesen toldással. Ennek indoka, hogy ezen övezeti besorolású közterületeken a rendeltetéstől 
eltérő használat (közterület-használat) engedélyezhető legyen, összhangban a 5. § (3) bekezdésével, 
valamint a kerületi és fővárosi közterület-használati rendelettel, amelyek nem tiltják meg ezen 
területeken a közterület egyéb irányú használatát. 

 
Természetvédelemmel és zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos észrevételek: 

Az alátámasztó munkarész 3.3.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése pontjában foglalt „A sétányok 
mentén fasort kell telepíteni és fenntartani” mondatot javasoljuk úgy megfogalmazni, hogy az ne 
zárja ki egy esetleges, fasornál szélesebb fás sáv kialakítását, amennyiben a szomszédos 
területhasználatok övezeti besorolása, illetve a kiszabályozott pl.: természetközeli sétány területe 
lehetővé teszi. 
Ugyanezen ponton belül javasoljuk az „értékes ártéri növényállományt” kiegészíteni az élővilág 
fogalmával. 

A K-Log D/2 és K-Log D/3 övezeti besorolású területeken az OTÉK-ban foglalt legkisebb zöldfelületi 
mérték csökkenése következtében, ahol lehetséges, tetőkert kialakítását javasoljuk, az egyes 
épületek/építmények tetőzetén. 

DKÉSZ tervezet 
A tervezet 7. mellékletében felsorolt Allergiát okozó fásszárú növényfajok jegyzékéhez javasoljuk a 
Populus x canadensis faj is kerüljön felsorolásra. 
 
A budafok-nagytétényi Duna-part a közigazgatási határtól egészen az M0 hídig a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat része, természeti védelemre érdemes terület. A terv ugyan tartalmazza a védelemre érdemes 
terület lehatárolását, de nem végig, ezért alábbi térképvázlatnak megfelelően kérjük a védelemre 
érdemes terület teljes jelölését. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 
Kérjük, hogy a tervek készítése során szíveskedjenek figyelembe venni a fenti észrevételeket. Az 
eljárás további szakaszában részt kívánunk venni, a dokumentációt elektronikus úton szeretnénk 
megkapni. 
 
Üdvözlettel: 
 
dr. Bakos Richárd 
osztályvezető 

telefon: +36 1 327-1585 
e-mail: bakos.richard@budapest.hu  

Főpolgármesteri Hivatal 
Városigazgatóság Főosztály 
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Tisztelt Kollégák! 
 
A DKÉSZ megküldött tervezetét áttanulmányozva a korábban megküldött véleményünkhöz, azt 
fenntartva további pontosítást szeretnék javasolni: 
 

 A 10.§ (1) úgy szól, hogy „Új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem létesíthető.” 
Számunka az is fontos lenne, hogy meglévő épület se legyen átalakítható erre a célra, 
továbbá az üzem kifejezés véleményem szerint nem megfelelő szóhasználat a mostani 
jogszabályi környezetben. Javaslom ennek a pontnak az átfogalmazását. Esetleg az alábbi 
javaslatra „Új veszélyes anyagokkal foglalkozó rendeltetés nem létesíthető, meglévő 
rendeltetést e célra megváltoztatni nem lehet.” vagy egyéb pontosítással. 

 A 49§ (1) e) és 50.§ (1) f) pontot kérjük kihúzni a terület lég és zajszennyezése miatt, ezen 
rendeltetések létesítése ezen a területen nem javasolt.  

 A 7. mellékletben felsorolt agresszíven gyomosító fás szárú fajok listáját a DINPI listája 
szerinti fás szárú fajokkal kérjük kiegészíteni.  
Ezen javaslatunkat megítélésem szerint jó volna a DÉSZ 6. mellékletben is azonosan 

szerepeltetni. 
 
Jelezném továbbá, hogy a DÉSZ 6.§ (3) bekezdésben elírás van. A 2§ 2.pontja helyett 2. § 1. pont 
hivatkozás a helyes. 
 
Kérem, a javaslataimat megfontolni és lehetőség szerint a végleges tervbe beépíteni szíveskedjenek! 
 
Köszönettel:  
 
Kamarás Dorottya 
főépítész 
 
───────────────────────────── 
Budafok – Tétény, Budapest XXII. kerület  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi és Városrendezési Iroda  
1221 Budapest, Városház tér 11. 
229-2611 / 190 | kamarasd@bp22.hu  
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