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

Az Étv. 14/B. § d) pontja szerint „a Duna‐parti 
építési szabályzat az építés helyi rendjének bizto-
sítása érdekében a fővárosi önkormányzat az 
országos településrendezési és építési követel-
ményeknek megfelelően a Duna főmedrével köz-
vetlenül határos telkek és a Margitsziget terüle-
tének felhasználásával és beépítésével, továbbá 
a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajá‐
tos helyi követelményeket, jogokat és kötelezett-
ségeket Duna‐parti építési szabályzatban állapít-
ja meg.” 

A törvényi előírásnak megfelelően a Duna‐parti 
építési szabályzat hatályterületét a Duna főmed-
rével közvetlenül határos, a Földhivatalban 2013. 
06. 08‐án nyilvántartott telkek alkotják, de a 
vizsgált terület kiterjed a településszerkezeti 
egységek figyelembe vételével szakmai szem-
pontból bővített területre.  

A szabályzat hatálya alá eső összes budapesti 
terület nagysága 842,7 ha. A 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdésnek megfele‐
lően „a szabályozási terven – tájékoztató jelleg‐
gel – legalább egy telek mélységben be kell mu‐
tatni a szomszédos környezet jellemzőit”, ezért a 
vizsgált terület a DÉSZ tervezési területénél leg‐
alább egy teleksorral nagyobb. Az összes buda‐
pesti vizsgált terület nagysága 3712,7 ha. A Du-
nát magába foglaló folyóvíz/állóvíz medre és 
partja (Vf és Vá) területfelhasználási egység terü‐
lete nélkül a vizsgált terület kiterjedése 2264,1 
ha.  

A DÉSZ készítése a fővárosi önkormányzat dön-
tése alapján 2014‐ben kezdődött el. A megala-
pozó munkarészek elkészültek a Duna teljes fő‐
városi szakaszára vonatkozóan. A tervi munkaré‐
szek 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 területek-
re, melyekre nem terjed ki a jogszabály által 
előírt lehatárolás, továbbra is az illetékes kerüle-
tek feladata a településrendezési eszközök jóvá‐
hagyása. 

A XIII. kerület területén a 314/2012. (XI.8.) kor-
mányrendelet 2. § (2.) bekezdése alapján – mely 
megfogalmazza a helyi építési szabályzat együtt 
tervezendő területének lehatárolását – csak az 
érintett önkormányzatok által közös terveztetés-
sel, véleményeztetéssel elkészített tervekkel 
teremthető meg a felsőbb jogszabályi környe-
zetbe illeszkedő szakszerű rendeletalkotás. A 
közös terveztetés, véleményeztetés és az ezt 
követő jóváhagyások menetének, kereteinek 
meghatározására a XIII. Kerületi Önkormányzat 
és Budapest Főváros Önkormányzata közös 
megállapodást kötött, melyet Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2016. (I.14.) határozatával, Budapest Főváros 
Önkormányzata Közgyűlése 428/2016. (03.30.) 
határozatával hagyott jóvá. 

Ennek megfelelően az együtt tervezendő terület-
re készül  

 Megalapozó részletes vizsgálat és  

 Alátámasztó javaslat. 

A Jóváhagyandó munkarészt két rendelet képezi: 

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

 a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testülete által jóváhagyandó Duna-parti 
kerületi építési szabályzat (DKÉSZ).  

Jelen dokumentumban szereplő vizsgált terület 
mérete 240,98 ha (Vf/Vá jelű területek nélkül: 
105,51 ha). 

Ebből a fővárosi jogkörű tervezési terület (DÉSZ) 
mérete 53,81 ha és kerületi jogkörű tervezési 
terület (DKÉSZ) mérete 18,03 ha. 
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A Duna‐parti építési szabályzat hatálybalépéséig 
az Étv. 14/B. §‐ban meghatározott területekre 
vonatkozóan a fővárosi kerületi önkormányzat 
által elfogadott településrendezési eszközöket 
kell alkalmazni. 

A DÉSZ a helyi építési szabályzatokra vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban, ütemezetten 
készül. A XIII. kerület területére a DÉSZ VII. üte-
me készül. 

Fentiek alapján a dokumentum az alábbiak sze-
rint szerkesztett: 

I. kötet: Megalapozó vizsgálat a főváros 
teljes Duna menti területére, az ösz-
szefüggések, hálózati elemek bemu-
tatása céljából (az I. ütemhez készült 
dokumentációjához képest történt 
aktualizálások szürke színnel kiemel-
ve). 

II. kötet: Megalapozó részletes vizsgálat és 
Alátámasztó javaslat VII. ütem a XIII. 
kerület Duna menti területére 

III. kötet: Duna-parti építési szabályzat az 
VII. ütem a XIII. kerület területére 
(jóváhagyandó munkarész) 

IV. kötet: Duna-parti kerületi építési sza-
bályzat XIII. kerület területére (jóvá‐
hagyandó munkarész). 
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1.1 A XIII. KERÜLETI DUNA-PART 
HELYE A TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

Az átmeneti és a belső zóna menti partszaka-
szok 

A vizsgált partszakaszok a Duna menti, a belső és 
az átmeneti zónában helyezkednek el.  

A XIII. kerület Duna-parti területei a TSZT szerinti 
a Duna menti zónában, annak az átmeneti és a 
belső zónaelőtti szakaszán helyezkednek el (rész‐
letesebben lásd I. kötet, 1.9.1. 
Területfelhasználás vizsgálata fejezetében).  

A belső zóna szakaszára eső parti területrészek 
vízparti kapcsolatát jelenleg a Carl Lutz rakparton 
zajló gépjármű forgalom akadályozza. A vizsgált 
terület Margit híd és Árpád híd közé eső részén 
belül többfunkciós városias területhasználat, 
homogén városi karaktert hordozó beépítés jel‐
lemző. A partok déli szakaszai kiépítettek. Ezek 
az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet 13.§-a 
alapján műemléki védettség alatt állnak, Buda-
pest világvárosi jelleggel bíró részeihez tartoz‐
nak, ahol a Duna városi főutcaként érvényesül. 

A Dráva utca vonalától északra lévő partszaka‐
szok jellemzően kiépítetlenek. Az itt kiszélesedő 
Duna menti zóna és az érintett átmeneti zóna 
területein a városi struktúrák nagyobb részben 
kialakulatlanok. Nagyobb barnamezőket, átala‐
kuló területrészeket találunk itt.  

A Szigetek 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 fejlesz-
tési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia vonatkozó megállapításai fejezetében).  

A koncepció a Szigetek céltérségben, amelybe a 
XIII. kerületi partszakasz is tartozik, sajátos fej-
lesztési célkategóriákat rögzít: 

- városias fejlesztés a parti területeken 

- sport, rekreációs, turisztikai funkciók kí‐
nálatának növelése, minőségi zöldfelü‐
let-fejlesztés.  

A vízzel való közvetlen kapcsolat kialakítása az 
északi partszakaszon kiemelt cél, mivel itt erre 
megvannak az adottságok. A parthasználat kihe-
lyezett úszóművek és állóhajók kikötése révén 
gazdagítható. (Részletesebb vizsgálat a I. kötet 

1.9. Az épített környezet vizsgálata c. fejezetben 
található.) 
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1.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEK 

A jelen vizsgálat során az alábbi fővárosi és kerü-
leti településrendezési eszközök XIII. kerületi 
vonatkozásai kerültek elemzésre: 

 Budapest főváros településszerkezeti 
terve (TSZT), 

 Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), 
 XIII. kerületi településrendezési eszkö-

zök. 

1.2.1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DOKUMENTUMOK 

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

A koncepció a Dunával kiemelten foglalkozik az 
alábbiak szerint: 

Összvárosi viszonylatban a Duna vízfelülete je-
lenleg mind közlekedési, mind turisztikai szem-
pontból alulhasznosított, a kikötési kapacitások 
szűkek, a vízparti hozzáférés nehézkes. A város 
és a Duna minél erőteljesebb kapcsolatára van 
szükség, hogy az értékes parti területek a város 
szerves részeivé válhassanak. 

A teljes Duna-part nyolc differenciált funkciójú 
céltérségre van felosztva. A XIII. kerület vizsgált 
és tervezési területei a Szigetek fejlesztési céltér-
ség területének részi. A céltérségre több fejlesz-
tési irány lett kijelölve:  

 városias fejlesztés a budai és pesti parto-
kon 

 sport, rekreáció, turizmus, minőségi 
zöldfelület-fejlesztés és funkciókínálat-
bővítés a szigeteken 

 természetvédelem 

Szigetek Budapest XIII. kerület területét érintő 
célok 

Cél: Egészséges környezeti feltételek megte-
remtése 

Feladat  A biológiailag aktív felületek 
megőrzése és újak létesítése, a 
zöldfelületi intenzitás növelé-
sének eszköze 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A zöldfelületi arány megfele-
lő jogi szabályozása 

 A fák és fasorok védelmének 

megerősítése a szabályo-
zási környezetben 

Feladat: A kibocsátások (emisszió) 
csökkentése / Az érintettség és 
a konfliktusok csökkentése 
(immisszió) 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A passzív akusztikai védelem 
támogatása 

 A konfliktusok csökkentése 
megfelelő térszerkezet ki-
alakításával  

Cél: Az egyedi városkarakter értékalapú meg-
őrzése és fejlesztése 

Feladat  A települési örökség – a törté-
neti táj - védelme 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Körültekintő értékfeltárás, a 
védendő területek pontos 
lehatárolása 

 Szakszerűen és pontosan 
megfogalmazott szabályo-
zás és értékvédelmi ren-
delet megalkotása. 

 A magas színvonalú közterü-
let-felújítási projektek ki-
vitelezésének folytatása. 

Feladat  A városkaraktert meghatározó 
látvány védelme, a 
magasházak elhelyezésének 
szabályozása 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Kilátás- és sziluettvédelem 
szempontjainak feltárása 
és elemzése a település-
rendezési eszközök készí-
tése során. 

 Egységes, a város értékes 
eleminek látványvédelmét 
biztosító szabályozás ki-
dolgozása. 

 Városi szinten egységes sza-
bályozás kidolgozása a 
magas építmények elhe-
lyezésére vonatkozóan. 

Cél: A Dunával együtt élő város 

Feladat  A Duna menti területek funk-
cióbővítése a barnamezős te-
rületek hasznosításával 

Megvalósítás  Preferált és átmeneti terü-
lethasznosítás ösztönzése 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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eszközei:  Szabályozási és jogi bónusz-
rendszer megteremtése 

 A partra vezető keresztirá-
nyú megközelítések köz-
területeinek kialakítása 

 Kármentesítés, értékvéde-
lem támogatása 

 A barnamezős területek tér-
ségében a meglévő mű-
szaki infrastruktúra hasz-
nálatának ösztönzése 

Feladat  A Duna-partok elérhetőségé-
nek, közcélú hasznosításának 
megteremtése 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Duna-stratégia és a részletes 
megvalósíthatósági ta-
nulmánytervek kidolgozá-
sa (pénzügyi eszközök biz-
tosítására). 

 A part menti sávok szabályo-
zása közhasználat biztosí-
tására. 

 A Duna menti parthasznála-
tok rendezése (hajózás, 
parkolás, vendéglátás, 
egyéb fizetős vállalkozá-
sok részesedésével), 

 Forgalomcsillapítás az elvá-
lasztó hatás csökkentése 
érdekében. 

 A parti sáv átjárhatóságának 
biztosítása érdekében a 
településrendezési tervek 
felülvizsgálata. 

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

Megvalósítás 
eszközei: 

 A vízparti megközelítés ren-
dezetlenségének felszá-
molása 

Feladat  A Duna menti közlekedési 
elemek elválasztó hatásának 
csökkentése 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A biztonságos gyalogosköz-
lekedés megteremtése a 
rakpartokon. 

 A rakpartok gépjárműfor-
galmának csökkentése. 

 Egyedi megoldások keresése 

(gyalogoshidak, aluljárók) 
egy-egy adott szakaszon 
az elválasztó hatás csök-
kentésére.  

Feladat  Gyalogos és kerékpáros kap-
csolatok megteremtése a Duna 
szigeteivel. 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Önálló gyalogos – kerékpá-
ros hidak építése 

Feladat  Szállodahajók kikötésének 
differenciált szabályozása, 
úszóművek elhelyezése 

Megvalósítás 
eszközei: 

 A parthasználat szabályozása 

Feladat  A Duna vízi útként történő 
jobb kihasználása 

Megvalósítás 
eszközei: 

 Az átszállókapcsolatok kiépí-
tése 

 A kikötői infrastruktúra fej-
lesztése 

 

Budapest 2020 Integrált településfejlesztési 
stratégia 

Főváros stratégiai fejlesztési irányait a Budapest 
2020 dokumentum határozza meg (bővebben 
lásd I. kötet, 1.5.1. A hatályos fejlesztési koncep-
ció és az integrált településfejlesztési stratégia 
vonatkozó megállapításai fejezetében). Ebben a 
Duna menti zóna városfejlesztési tengely, a Du-
nával együtt élő város kiemelt területi cél. 

A Duna menti zónába tartozó területek fejleszté-
sét úgy kell megvalósítani, hogy az újrahasznosí-
tással egy időben a fejlesztett területek a városi 
szövet szerves részévé váljanak. 

A belső zóna elsődleges fejlesztési fókuszterülete 
a „Városmegújítási Program” tematikus céljának. 
A belső zónát képező, történeti értéket hordozó 
kiemelt városközponti térség minőségének fej-
lesztése és értékeinek megőrzése a város identi-
tástudatának fontos tényezője. A történeti vá-
rosrészek fokozatos és folyamatos megújulása a 
budapesti városfejlődés egyik kulcskérdése. 

A látnivalók területi koncentráltságának enyhíté-
se, új területek és funkciók bekapcsolása, a 
pontszerű rekreációs fejlesztések összekapcsolá-
sa, a zöldterületek mennyiségének és minőségé-

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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nek fejlesztése hozzájárulnak a lakosság és a 
Duna kapcsolatának erősítéséhez.  

A belső zónában tervezett projektek között sze-
repel a belvárosi Duna-partok komplex közterü-
leti rehabilitációja, melynek elsődleges célja a 
Duna partokhoz való hozzáférés kialakítása. 

A XIII. kerület vizsgált területét érintő projektek 

2.6. Dunai gazdasági program: kikötő fej-
lesztés és a Duna-part gazdasági hasz-
nosítása 

3.23 M3 metró rekonstrukciója 

3.27. Budapesti és regionális kerékpáros 
közlekedés programja 

3.40. A Duna integrálása Budapest közleke-
dési rendszerébe 

3.42. A 2-es villamos vonal északi meghosz-
szabbítása 

4.2. A belvárosi Duna-partok komplex köz-
területi rehabilitációja (II. ütem – Kos-
suth tér és Dagály Úszóaréna közötti 
szakasz) 

4.11. Rákos-patak integrált fejlesztése 

6.  A Dunával együtt élő város (területi cél)  
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1.2.2. KERÜLETI  FEJLESZTÉSI DOKU-
MENTUMOK 

XIII. kerület ITS (integrált településfejlesztési 
stratégia) 

Budapest Főváros XIII. Kerületének Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) a kerület 
Önkormányzati Képviselő-testülete a 
132/2008.(X.16.) sz. határozatával elfogadta, 
2010, 2012, valamint 2014-ben felülvizsgálta. 

A XIII. kerületi ITS városrészenként térspecifikus 
stratégiát fogalmazott meg. A KÉSZ és DKÉSZ 
területére eső városrészek stratégiája: 

 Újlipótváros: „élhető lakókörnyezet ki-
alakítása minőségi közterületek és a 
zöldfelületi rendszer megújításával, az 
építészeti örökség megőrzésével.” 

 Vizafogó: „lakóterületi arculat és a lakó-
telepi épületállomány megújítása, har-
móniában a szomszédos városközpont-
tal.” 

 Váci út menti funkcióváltó terület: „élhe-
tő városrész kialakítása a jövő nemzedé-
kek életkörülményeinek és a rekreáció 
összvárosi igényeinek figyelembe vételé-
vel; a Váci út térség átalakult karaktere-
inek minőségi továbbformálása 

Az ITS városrészeken belüli akcióterületeket is 
megfogalmazott. Az ITS kialakítása során hat 
olyan terület kerület került lehatárolásra, ame-
lyek kiemelt szerepet játszanak a kerület jelen, 
vagy jövőbeni arculatának meghatározásában. 
Az akcióterületek közül három érinti a DÉSZ és 
DKÉSZ területét: 

 Pozsonyi úti akcióterület 

 Duna-parti beépítések akcióterülete 

 Rákos-patak – Duna partok – Népsziget – 
ökológiai folyosók akcióterülete 

A POZSONYI ÚTI AKCIÓTERÜLET stratégiai célja: 
forgalomcsillapított belvárosi övezet kialakítása. 
Az önkormányzat célja, hogy: 

 valódi főutcát adjon az Újlipótvárosnak a 
Jászai Mari tér és a Szenti István park kö-
zött, 

 megerősítse a terület már létező kulturá-
lis és kereskedelmi vonzerejét,  

 klasszikus városi agorát hozzon létre 

 segítse a környék vonzerejének további 
növekedését, hogy az a pesti belváros 
meghosszabbításává váljon. 

Az elvégzett, nagy volumenű és jó minőségű 
fejlesztések nyomán a 2014-es felülvizsgálat már 
nem kezeli akcióterületként.  

A DUNA-PARTI BEÉPÍTÉSEK AKCIÓTERÜLET 
stratégiai célja: új északi belváros fejlesztése 
funkciógazdag közterületekkel. Az akcióterület 
kijelölésének célja, hogy a városi szinten is egye-
dülálló, kialakuló új lakózóna a fejlesztők és az 
önkormányzat(ok) együttes támogatásával egy-
séges stratégiát, a területen túlmutató figyelmet 
kapjon. A cselekvési program rövid- és középtáv-
ra összefüggő part menti zöldfelületek és funk-
ciógazdag közterületi rendszer kialakítása, kö-
zép- és hosszú távra, az új beépítésű lakóterüle-
tek minőségi kínálatának erősítése, a lakás-
alapterületek növelése szerepel a fenntartható 
lakhatóság érdekében. 

A 2014-es felülvizsgálat a Duna-parti területek 
fejlesztésének leállását rögzíthette. Ekkor fogal-
mazódott meg, hogy lehetőség van végiggondol-
ni, hogy a korábbi, intenzív beépítési szándékok 
helyett hogyan lehet egy közterületi szempont-
ból erőteljesebb, humanizáltabb városrészt ki-
alakítani, az üres telkek beépítési lehetőségeit 
pedig visszafogottabbá tenni, a 
monofunkcionális lakókörnyezetet oldani.  

A RÁKOS-PATAK – DUNA PARTOK – NÉPSZIGET 
– MARGITSZIGET ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓK AK-
CIÓTERÜLET stratégiai célja: „a város tüdeje”, 
rekreációs célú zöldhálózati rendszer fejlesztése 
a kerület ökológiai tengelyei mentén. A cselek-
vési program a KÉSZ és DKÉSZ területeire egy 
feladatot fogalmaz meg: természet közeli arculat 
visszaadása a rekreációs funkciók erősítésével.  

Bp13 2033 (XIII. kerületi hosszú távú település-
fejlesztési koncepciója)  

Budapest Főváros XIII. Kerületének hosszú távú 
településfejlesztési koncepcióját a kerület Ön-
kormányzati Képviselő-testülete a 107/2013.-
(VI.27.) sz. határozatával elfogadta. 

A koncepció általános céljaként a kompakt város 
megvalósítását tűzte ki célul. Ennek megfelelő-
en: 

 támogatni kell, hogy a kerületben lévő 
alulhasznált, volt ipari jellegű területek 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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újrahasznosítása, rehabilitációja megva-
lósuljon, 

 törekedni kell a közterületek, terek, épü-
letek maximális kihasználtságára, 

 törekedni kell a vegyes területhasználat-
ra, 

 a területfejlesztést ne a gépkocsi-
közlekedés rendszere határozza meg, 

 magas színvonalú munka- és lakóhelyek 
biztosításával vonzóvá kell tenni a kerü-
letet az agglomerációban lakó és vissza-
költözni szándékozók számára, csök-
kentve így a kerületen keresztül ingázó 
forgalma, növelve az igényes lakóközös-
ség létrejöttének lehetőségét, 

 a fejlesztés tervezésekor figyelemmel 
kell lenni a környezeti kapacitásokra 
mind a területhasználat, mind a közleke-
dés és az infrastruktúra-használat tekin-
tetében, 

 kombinálni kell az energiatakarékos és 
környezetbarát közlekedési eszközöket, 
előnyben részesítve a gyalogos, a kerék-
páros és a közösségi közlekedést. 

A városépítészeti célok és feladatok mellett ki-
emelt szerepet kapnak a „szabadtéri fejlesztési 
célok” is. Ezek közül a kerület közterületi zöldfe-
lületei tekintetében további mennyiségi növeke-
désre és minőségi állapot javításra ad javaslatot.  

Általános célként szerepel, hogy zöldfelületi és 
rekreációs vonatkozásban a kerületnek intenzí-
vebben kell kihasználnia a Duna partjait és a 
Rákos-patak mente területeit. A közösségi közle-
kedési formák, a kerékpározás, a gyaloglás és a 
gépjárművek közösségi használati módozatai, és 
ezek infrastrukturális fejlesztése prioritást kell, 
hogy élvezzenek az egyéni gépjárműhasználattal 
szemben, mert az utóbbi módozat limitált ren-
delkezésre álló szabadtéri lehetőségek mellett 
aránytalanul magas helyfoglalást jelent a közte-
rületekből.  

Hosszú távú cél a Margitszigetet és a Városlige-
tet városi zöldfolyosóval, promenáddal összekö-
tő rekreációs kerületi tengely létrehozása. A 
sűrűn beépült területeken a városrehabilitáció 
keretében lazításra, zöldfelületi arány növelésé-
re, közterület/magánterület egyensúlyi helyze-
tének kialakítására kell törekedni, ezeken a terü-

leteken a közműhálózati fejlesztésekben lehető-
vé téve a helytakarékos megoldásokat és ezáltal 
a közterületi zöldfelület részarány növelését.  

A DÉSZ és DKÉSZ szempontjából legfontosabb 
célja a szabadtéri fejlesztési célok és javaslatok 
közül a „Duna menti zöld tengely fejlesztése”. 
Ezt a hosszú távú fejlesztési koncepció így fogal-
mazza meg:  

„A Margitsziget, a kerület Duna menti teljes 
partszakasza, illetve a Rákos-patak zöldfelületi és 
szabadtéri rekreációs szempontból legjelentő-
sebb célterülete, amelyen a fejlesztési nyomás is 
hatalmas. A Duna menti területek Budapest egé-
szén is az ingatlanfejlesztés legkeresettebb, és az 
elmúlt időszakban leginkább átalakult területré-
szei, ahol nehéz megtalálni az egyensúlyt terhe-
lés és terhelhetőség között. Abban viszonylag 
nagy egyetértés mutatkozik, hogy bármiféle 
fejlesztésnek e területen zöldbe ágyazottan kell 
megvalósulnia olyan módon, hogy a közvetlen 
parti területek közterületként tudjanak funkcio-
nálni. A Duna part rehabilitációja egyre többször 
felmerülő témakör, amely kérdésben a kompe-
tenciák elsősorban a Fővárosi Önkormányzatnál 
vannak, így a kerület csak kezdeményező szerep-
ben léphet fel. E rehabilitáció során javasolt 
irány: 

 a korábban túlzottan mesterségesre si-
került rézsűszögek oldása, 

 a volt ipari zónákban a kiépített támfalak 
ülőfalakkal történő megtörése, kiváltása, 

 az Újpesti-öböl Meder utca - Északi vas-
úti összekötő híd közötti szakaszának 
nemzetközi evezős versenyekre is alkal-
mas (1000 m-es pálya) sport célú fejlesz-
tése, 

 a Népsziget partvonalának „lido” típusú 
fejlesztése, 

 a Népszigeten és a Rákos-patak – Dráva 
utca közötti szakaszon a közvetlen vízhez 
jutás lehetőségének megteremtése, a 
geológiai törésvonalból adódó termálvíz 
potenciális hasznosítása (geotermális 
rendszerű épületenergetika, hulladék hő 
hasznosítás, úszó strandok stb.) 

 a Margitsziget és a Népsziget, valamint a 
szárazföld közötti gyalogos és kerékpá-
ros kapcsolathiányok felszámolása, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 a Népsziget és a szárazföld közötti kap-
csolatok akadálymentesítése, 

 a természetesebb vízparti rézsűszögek 
kialakítása, vízparti növényzet telepítése 
(tájrehabilitáció), 

 a part menti területek zöldfelületi ará-
nyának növelése, 

 az evezős kultúra infrastruktúrájának 
(csónakleeresztők, stégek, fövenyes part, 
csónakházak) újraélesztése, 

 a kulturált, lassú kishajózás lehetőségei-
nek (kikötőhelyek, sólyázás, téli deponá-
lás, karbantartás) megteremtése, 

 a vízi tömegközlekedés (vaporetto) infra-
struktúrájának megteremtése, 

 az urbánusan kiépített, déli partszaka-
szokon az igényes turisztikai attrakciók 
(sétahajózás, vendéglátóipar), 

 a komplex közterületi rehabilitáció, 

 sétány és kerékpárút fejlesztések, 

 zöldfelületek öntözőigényének kielégíté-
se part menti fúrt kutakból vagy Duna 
vízből (zöldfelületi fenntarthatóság javí-
tása), 

 tömegközlekedési kapcsolatok javítása. 

A Duna menti területekre úgy kell tekinteni, mint 
a Váci út menti irodatengely „hátsó kertjére”, 
amely részben az ide települt cégek dolgozóinak 
kínál a kerületben realizálható rekreációs, sport 
lehetőségeket, a vízparton pedig a kerületben 
élőknek olyan feltöltődési lehetőségeket, amely 
miatt azok körében keresetté válik a XIII. kerület, 
mint élhető lakhely. Éppen ezért a Duna mentén 
a lakó-, iroda és gazdasági-kereskedelmi, mun-
kahelyi típusú fejlesztéseknek csak limitált, és 
ezzel a rekreációval összefüggő módon lehet 
teret adni, az elsődleges funkciók (nagy zöldfelü-
letű sport és rekreáció) hosszú távú biztosítása 
mellett. A Duna mentén ennek a folyamatnak az 
átmenő forgalmi terhelés csillapításáról, a vizuá-
lisan és használati gátló tényezők feloldásáról, a 
gyalogos és kerékpáros kapcsolathiányok fel-
számolásáról, és a közterületi funkciók minőségi 
bővítéséről kell szólnia.” 
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1.2.3. EGYÉB VONATKOZÓ TERVEK ÉS TA-
NULMÁNYOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A Budapest 2030 és a Budapest 2020 által kitű-
zött célok között hangsúlyos területként fogal-
mazódik meg a Duna menti területek fejlesztése 
a jelen kor urbanisztikai trendjének megfelelően. 
A kitűzött célok megvalósítása érdekében a fej-
lesztések résztvevői és a fővárosi önkormányzat 
egyéb vonatkozó terveket és tanulmányokat is 
készítettek a terület megismerése és a lehetősé-
gek felmérése érdekében. 

Budapest Duna-menti területeinek fejlesztési 
tanulmányterve és hasznosítási koncepciója – 
2013 

A 463/2013. (03.27.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
gadott Budapest Duna menti területeinek fej-
lesztési tanulmányterve és hasznosítási koncep-
ciója (Duna tanulmány) Budapest városfejlesztési 
koncepciójának 2011-ben készült, 2012. nyarán 
aktualizált helyzetelemzésén alapul, és a kon-
cepció által kitűzött célrendszer egy kiemelt te-
rületére – „a Dunával együtt élő város” – fóku-
szál. 

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

A XIII. kerület vizsgált területe a tanulmányban 
meghatározott 2. céltérségben, Szigetek terüle-
tén található. Itt a XIII. kerületi partszakaszra az 
alábbi feladatok érvényesítése a cél: 

Területhasználat: 

 A part menti területek és a szigetek közötti 
területhasználati különbséget meg kell tarta-
ni. A partokon jó minőségű, egyedi karakterű 
fejlesztések megvalósítása a cél. A szigeteken 
a korábban tervezettnél alacsonyabb intenzi-
tású, elsősorban rekreációs funkció-
összetétellel kialakított fejlesztések javasol-
tak. 

 A kívánt célkitűzések érdekében a hatályos 
tervek felülvizsgálata javasolt. 

Épített környezek, értékvédelem: 

 A céltérségben az új fejlesztések sajátos, a 
vízparti elhelyezkedést tükröző karakterének 
megfogalmazására kell törekedni. 

Természeti környezet, zöldfelületek: 

 A városi nagyparkok felújítása 

 A pesti oldalon a hiányzó parti sétány kiépíté-
se, Rákos-patak revitalizációja 

 A magas zöldfelületi arány biztosítása, meg-
őrzése a beépítésre szánt területeken. 

 A tervezett fejlesztések keretén belül a víz-
part menti zöldfelületek szélességét növelni 
kell. 

Környezetvédelem: 

 A kármentesítési munkák elvégzése 
szükséges a kedvezőbb környezeti álla-
pot érdekében. Az érintett területek fej-
lesztése, esetleg újbóli hasznosítása válik 
lehetségessé. 

Közlekedés-hajózás 

 A rakpart szakaszok meghosszabbításá-
nak felülvizsgálata (pesti rakpart északi 
irányú meghosszabbítása). 

 A felső rakpartok villamos közlekedésé-
nek északi irányú meghosszabbítása, 
mely pesten illeszkedik a meglévő városi 
szövet intenzitásához. 

 Az országos hálózatba tartozó EuroVelo 
kerékpárutak kiépítése mindkét parton. 

 Új gyalogos-kerékpáros híd építése a 
Dráva utca és a Szépvölgyi út vonalában 
a Margitszigetre. 

 Opcionálisan drótkötélpálya a Dráva utca 
és a Szépvölgyi út vonalában a Margit-
szigeten keresztül a hidak építése előtti 
időszakban. 

Közművesítettség: 

 A Népfürdő utca mellett egy tömbben 
van a Kőtér alállomás és a Révész utcai 
fűtőmű, amely már nem üzemel. A Du-
náról jól látható létesítmény együttes 
rehabilitációja ezért indokolt. 

A fejlesztési céltérségen belül a XIII. kerület Duna 
menti területeire vonatkozóan az alábbi fejlesz-
tési célterületeket és hozzájuk tartozó fejlesztési 
lehetőségeket és feladatokat határozza meg a 
dokumentum: 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.2. Népsziget és Újpest-városkapu 

 Újpest-városkapu központi térségének 
kiépítése, korszerű intermodális csomó-
pont fejlesztése. 

 A hídkapcsolatok erősítése a folyópart és 
a sziget között: új közúti híd létesítése, 
valamint a meglévő gyalogos híd fejlesz-
tése, akadálymentesítése. 

 A Duna és a sziget partjain sétány, ke-
rékpárút fejlesztése. 

 Vegyes területhasználat és funkciók ki-
alakítása, jó minőségű nagyvárosias be-
építési karakter létrehozása. 

2.4. FOKA-öböl környéke 

 A patak két oldalán jelentős zöldfelületű 
intézményfejlesztés turisztikai, rekreáci-
ós és sportfunkciókkal. 

 A vízpart gyalogos és kerékpáros bejár-
hatóságának megteremtése.  

 A terület sajátos morfológiáját – a ter-
mészetes pataktorkolat és a mesterséges 
öböl együttesét – kihangsúlyozó, karak-
teres vízparti beépítési struktúrák létre-
hozása. 

 A beépítési intenzitás alacsony szinten 
tartása. 

 A lakóterületen a tervezett beépítés fe-
lülvizsgálata, nagyobb zöldfelületek lét-
rehozása.  

 A természeti értékek – a strand zöldterü-
leteinek, hőforrásnak – védelme.  

 Az árvízszint feletti biztonsági magasságú 
védvonal létesítése. 

 

2.5. Margitsziget és a szemben lévő partok 

 A kulturális és rekreációs funkciók fej-
lesztése 

 A sziget megközelítési lehetőségeinek 
bővítése (a Kolosy tér és a Dráva utca fe-
lől) 

 A folyam jobb partján a városrész és a 
vízpart kapcsolatának helyreállítása, va-
lamint területfejlesztés attraktív vendég-
látási- és sportfunkciókkal 

 Az épített értékek védelmének erősítése. 

A vizsgált terület, bár nem tartozik a Budavár-
Belváros fejlesztési céltérséghez közvetlenül, 
közvetett módon a Jászai Mari tér a Pest-
Belváros célterület részét képezi. A Pest-Belváros 
fejlesztési feladati elsődlegesen a városrész és a 
vízpart kapcsolatának erősítése, a parti gyalogos 
sétány fejlesztése. Az előzőben megfogalmazot-
takon felül pedig a látvány védelme.  

 

Tematikus fejlesztési program -2014 

A 1211/2014. (06. 30.) Főv. Kgy. határozattal 
került elfogadásra három Tematikus Fejlesztési 
Program: 

 Duna menti területek összehangolt fejleszté-
se tematikus fejlesztése program  

 Barnamezős területek fejlesztése tematikus 
fejlesztési program 

 Szociális városrehabilitáció tematikus fejlesz-
tési program 

A TFP összefoglalójában szereplő meghatározás 
szerint „a Tematikus Fejlesztési Program teljesen 
új megközelítésű, új műfajú városfejlesztési stra-
tégiai dokumentum, melynek célja, hogy előre 
meghatározott, összvárosi jelentőségű témák 
mentén összehangolja a budapesti fejlesztési 
szándékokat”.  

Duna menti területek összehangolt fejlesztése 

A XIII. kerület vizsgált területét érintő budapesti 
projektek:  

 FŐV-01: Fővárosi Vízgazdálkodási Straté-
gia kidolgozása 

 FŐV-02: Budapest árvízvédelmi műtár-
gyainak állapotfelmérése és beavatkozá-
si terv kidolgozása 

 FŐV-03: Budapest árvízvédelmi műtár-
gyainak fejlesztése 

 FŐV-04: Duna menti Integrált Városfej-
lesztési Stratégia kidolgozása 

 FŐV-05: A belvárosi Duna-partok komp-
lex közterületi rehabilitációja 

 FŐV-14: A Duna integrálása Budapest 
közlekedési rendszerébe (hajózás fejlesz-
tése) 

 FŐV-15: Köztulajdonú kikötői infrastruk-
túra kialakítása 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 FŐV-17: Budapesti és regionális kerékpá-
ros útvonalak és szolgáltatások fejleszté-
se 

 FŐV-18: 2-es villamos rekonstrukciója és 
északi meghosszabbítása 

XIII. kerület vizsgált területén a horizontális 
alapelvet képviselő projektek mellett egy konk-
rét kerületi fejlesztési projekt került meghatáro-
zásra.  

 XIII-01: Vízparti sétány az Árpád-híd és a 
Dráva utca között 

A projekt célja egy, a Margit-hídtól a Rákos-
patakig terjedő, megfelelő minőségű és széles-
ségű sétány kiépülése. Az Árpád-híd és a Dráva 
utca közötti területen a partszakasz megközelít-
hetősége korlátolt, nincs kiépített sétány, és a 
kerékpárút nyomvonala is a parttól távolabb 
helyezkedik el.  

A kerület lakossága számára a projekt jelentősen 
bővíti a megközelíthető partszakaszt. A projekt 
szervesen illeszkedik a „Belvárosi Duna-partok 
rekonstrukciója” fejlesztéshez. 

 

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

A Szigetek fejlesztési céltérséget a Budapest 
2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció 
alapján a szigetek területe és az azokat övező 
Duna-partok alkotják. A szigetek területén a 
városi közparkok és a különleges rekreációs célú 
zöldfelületek, sportterületek dominálnak.  
A térségben közepes állapotú, távlatban 
beavatkozást, felújítást igénylő zöldfelületeket 
találunk – jellemzően a belvároshoz közeledve 
kedvezőbb állapotú, intenzívebb fenntartású 
zöldterületek jellemzők. Partokon részben 
városias sétányok, a szigetek partján 
természetközeli sétautak jellemzők. 
 

 

A Szigetek fejlesztési céltérség zöldfelületi rendszere 

A Duna medre, a Duna-part egy része és a 
szigetek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részei, a 
Duna menti ökológiai folyosónak az elemei 
(kivéve a Hajógyári-sziget, ami pufferterületként 
van nyilvántartva), ezért jelentős ökológiai 
értékkel, illetve ökológiai potenciállal 
rendelkeznek. 

A fejlesztési céltérség különösen a szigetek miatt 
kiemelt tájképi jelentőséggel is bír, ami tovább 
erősíti a rekreációs használat indokoltságát. A 
Duna és annak építményei a meghatározóak a 
tájképben. A dunai hidak, amelyek amellett, 
hogy egyedi formavilágukkal is jelentősek, a 
hídközök váltakozásának ritmusával is a Duna 
városképi megjelenését fokozzák. A fejlesztési 
céltérség a vízparti területek miatt fokozottan 
látványérzékeny. A széles vízfelület hosszú 
látványtengelyeket nyit meg, itt minden 
függőleges elem kihangsúlyozódik. 
A céltérség nem mentes a 
környezetszennyezésektől: korábban a 
Hajógyári-sziget és a Népsziget (Újpesti-öböl) 
térségében is környezetterhelő gyárak (gázgyár, 
hajógyárak) működtek.  
A fejlesztési céltérségen belül a XIII. kerületi 
Duna-part zöldfelületi szempontból három, 
egymástól karakteresen elkülönülő szakaszra 
bontható, amelyeknek a Dráva utca és a Rákos-
patak képezi határvonalait. A Duna-parti 
kapcsolat az Árpád-híd és a Marina Part 
térségében a legközvetlenebb, bár a kapcsolat 
további erősítésre szorul. A Dráva utcáig tartó 
szakaszon az alsó rakpart elválasztó hatása 
érvényesül, a zöldterületi hálózat a felső rakpart 
mentén biztosított. Az Újpesti-öböl menti, 
átalakuló területek a megközelíthetőség, és a 
zöldfelületi intenzitás szempontjából is 
kedvezőtlenek.  
 

  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A Pesti síkságon elterülő térség jelentős 
természeti adottsága a nyugatról határvonalat 
képező Duna. A folyó XIII. kerületi szakasza 
mentén a Népsziget és a FOKA-öböl tagolja a 
partvonalat. A Népszigetet a „szárazföldi” 
kerületrésztől az Újpesti-öböl választja el. 

A Pesti síkság felszínét a Duna alakította ki, 
ennek köszönhető a térség Ny-K-i irányban 
emelkedő térszínű teraszos tagoltsága. A folyó 
hajdani tevékenységéről árulkodik a felszín 
közelében szinte mindenütt fellelhető folyóvízi 
(homok-kavics) üledék. 

Terepviszonyait tekintve síknak mondható, 
magassága 101,7-108,0 Bfm között változik, a 
Rákos-pataktól északra és a Göncöl utcától 
nyugatra mélyebb fekvésű terület található. 
Legalacsonyabban fekvő része a Meder utca 
környezete és a Népsziget. 

A másik jelentős vízfolyás a szabályozott beton-
mederrel rendelkező Rákos-patak, amely a XIII. 
kerület területén ömlik a Dunába. A patak 
mentén változó szélességben beépítetlen sáv 
húzódik, részben rekreációs hasznosítással. 

1.3.2. TÁJTÖRTÉNET 

A terület tájtörténete és a Duna vízrajzának 
története között szoros összefüggés mutatkozik. 
A Duna ősvízrajzi térképe jól illusztrálja a térség 
múltját. 

Az ókor és a középkor idején a területet a Duna 
mellékágai tagolták, szigeteket képezve. Kedvező 
adottságai miatt az őskortól kezdve lakott volt a 
térség, a kőkor, rézkor és bronzkor idején kisebb 
közösségek lakták a vidéket. A római birodalom 
az I. sz. folyamán településeket alakított ki a 
Duna mentén. Az óbudai Aquincum védelmére a 
kerület jelenlegi területén Transaquincum 
katonai létesítményét építették fel a mai Váci út 

 Rákos-patak kereszteződésénél. A 
középkorban mocsaras szigetvilág uralta a 
területet. 

 

 

Ős-Duna vízrajzi térképe (Forrás: vízrajzi alap Dr Pécsi 
Márton „Budapest természeti földrajza”) 

Az I. katonai felmérés térképein (1763-1787) már 
kiterjedt legelőterületek foglalták el a kerület 
területét. A Duna közelítőleg a jelenlegi 

medrében folyt, de a Hollán Ernő utca  Kárpát 

utca  Népfürdő utca  Danubius utca vonalától 
nyugatra már vízfelület volt, a Népsziget pedig 
önálló szigetként ábrázolt (Pesti sziget néven). A 
Rákos-patak szabályozatlan vonala és a mellette 
elterülő vizenyős területek keresztülvágták a 
területet. Fő ágának torkolata a jelenlegitől 

északabbra, a Meder utca  Turóc utca 
térségében volt. A térképen látható a Váci út és 
a patak egyik mellékága találkozásánál működő 
vízimalom (Ördög malom). 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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I. katonai felmérés térképe 

A II. katonai felmérés (1806-1869) már több 
beépített területet jelöl az újlipótvárosi Duna-
parton és a vizsgált területen kívül, a Váci út 
mentén. A térkép tanúsága szerint a Duna 
partvonala a korábbi térképen ábrázolttal 
azonos, az Újpesti-öböl már ekkor téli kikötőként 
funkcionált. 

 

II. katonai felmérés térképe 

Az iparosodás hatására fokozatosan megjelentek 
a gazdasági területek a jó közlekedési 
kapcsolatokat biztosító Váci út mentén és a XIII. 
kerület északi részén (gépgyár, szeszgyár, 
szeszfinomító, serfőzde, gőzmalmok, téglagyár, 
hajógyár).  

A mai Marina Part helyén az 1900-as évek elején 
volt a Danubius fövenystrand, az angyalföldi 
lakosság szabad strandja. Később e terület déli 
részén, egy mélyedésben alakították ki a Foka-
öblöt, amely nevét a Folyamszabályozási és 
Kavicskotró Vállalat telepeiről kapta. Az egykori 
Hajódarugyár a Meder utcáig terjedt. 

Változást a millennium időszaka, századforduló 
és az 1930-as évek hoztak – ekkor kezdte 
elnyerni mai arculatát az Újlipótváros – a polgári 
építkezések a Szent István körút kiépülésével 
indultak meg. 1935-ben létesült a Szent István 
park, és egyúttal elkezdődött környezetének 
beépítése is. Keretes beépítésű, belső kertekkel 
rendelkező városrész jött létre, amely ma is igen 
magas presztízsnek és népszerűségnek örvend. 

 

Újlipótváros (egykori nevén Szentistvánváros) 
(forrás: Budapest Székesfőváros átnézeti térképe, 
1937 

A XX. század elején megkezdődött a Rákos-patak 
szabályozása. A pesti síkság mocsarainak 
lecsapolására szolgáló csatorna építése a teljes 
fővárosi szakaszon végül 1941-re készült el. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A II. világháborút követően megjelent az új 
típusú beépítés, a lakótelep. Elsőként kisebb 
léptékű, nagyobb zöldfelületi arányú lakótelepi 
egységek létesültek, majd később az 1970-es 
évektől az intenzívebb és uniformizált házgyári 
lakótelepek jöttek létre (Vizafogó utcai 
lakótelep, Árpád hídfő környezete). 

A rendszerváltás után a Váci út térségi ipari 
tengely egyre inkább átalakul, irodatengely jön 
létre, amely a terület városképi megjelenését 
jelentős mértékben megváltoztatja. 

A 2000-es években indult jelentős lakóterületi 
beruházás a Foka-öböl környezetében létesült 
Marina Part, amely egy új típusú, sűrű beépítést 
eredményez(ett) a Duna-parton.  

1.3.3. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

A kerület települési táj, legnagyobb hányada – 
különböző karakterrel és intenzitással – 
beépített terület. Jelentős tájképi, tájhasználati 
elem a Duna vízfelülete, amelynek partvonalát a 
Foka-öböl és az Újpesti-öböl tagolják. A part a 
tervezési terület nagy részén jól megközelíthető. 
Az Újpesti-öböl északi szakaszán a part 
közhasználat elől elzárt. 

A városszövet struktúrája az egyes Duna-parti 
szakaszokon, az építési korszakoktól és 
adottságoktól függően eltérő. Az Újlipótváros 
területén a legsűrűbb a beépítés, itt a 
zöldfelületeket a Szent István park, az utcafásítás 
és a keretes beépítések magánhasználatú 
tömbbelső kertjei képezik. Észak felé haladva a 
beépítés fokozatosan fellazul, és a különböző 
beépítési karakterek vegyes elhelyezkedése 
jellemző, jelentősebb szabadtérrel 
(sportterületek), illetve zöldfelülettel (strand) 
rendelkező korlátozott közhasználatú területek, 
valamint közhasználatú zöldfelületekkel jól 
ellátott lakótelepi egység (Vizafogó lakótelep) 
beékelődésével. A Rákos-pataktól északra 
beépítetlen, illetve a közelmúlt új építésű 
lakóterületei (Marina Part) és a hozzá 
kapcsolódó Duna menti parksáv található. 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.4. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK 

A Duna-part vizsgált szakasza mára már 
elvesztette eredeti természetes növényzetét. A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény) erejénél fogva védelem alatt álló („ex 
lege”) terület és érték, valamint egyéb, egyedi 
jogszabályban védett természeti érték nem 
található a területen. 
Az országos ökológiai hálózat OTrT-ben 
megállapított övezete lefedi a Duna telkét 
(főmeder területét), a Rákos-patak területét, 
illetve a Marina Part déli részén található 
közparkot. 
A területet az ökológiai folyosó övezete érinti, 
amit olyan területek alkotnak, amelyek döntő 
részben természetes eredetűek, és alkalmasak az 
ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 
(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai 
kapcsolatok biztosítására. 
 
Táji, tájképi értékek (egyedi tájértékek) 

A vizsgált terület gyakorlatilag sík, rálátás 
leginkább a Dunáról és annak túlpartjáról 
mutatkozik. Mivel a partvonal menti sáv jórészt 
beépített, a látványt nagymértékben a beépítés 
karaktere határozza meg. A vízpart az Árpád 
hídtól északra nagyrészt természetes kialakítású, 
vagy kőszórással borított. 

 

Az újpesti öböl 

Az OTrT által meghatározott övezet a természeti 
adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása 
következtében kialakult olyan területeket fed le, 
ahol a táj látványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek 
találhatók. 

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 fővárosi településszerkezeti tervben 
megjelenő, pontosított lehatárolás jelentős 
részét a vízfelület teszi ki, lefedi az Elektromos 
Művek Sporttelepét, a Dagály Strandfürdő déli 
részét, a Duna-part északi szakaszán érinti a 
jelenleg beépítetlen területeket (Marina Part 
észak, Viza utcánál lévő beépítetlen terület). 

 

Rákos-patak torkolati szakasza 

A Rákos-patak a fővárosi TSZT-ben revitalizációt 
igénylő vízfolyásként jelölt. A patak szabályozott 
beton-mederben folyik, amely ökológiai 
szempontból rendkívül kedvezőtlen (a növényzet 
jelentősebb megtelepedése és értékes élőhelyek 
kialakulása nem lehetséges), kerületi szakasza 
mentén 20-40 méter szélességben parksáv 
húzódik. 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TÉKA adatbázis 32 egyedi tájértéket tart 
nyilván a vizsgálati területen, amelyek főként 
szobrok, emlékművek. 

 

Egyedi tájértékek a vizsgált területen (részlet)  
(Forrás: tajertektar.hu) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.5. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

A vizsgált területen a zöldfelület-típusok széles 
skálája megtalálható: a közcélú zöldfelületek 
közül közkertek, közparkok, lakótelepi 
zöldfelületek, fasorok; jelentős zöldfelülettel 
rendelkező intézmények (sport és strandterület); 
magánhasználatú társasházi kertek; felhagyott, 
használaton kívüli területek. A szűkebb tervezési 
területen kevesebb zöldfelület-típus fordul elő. 

Nagyon kedvező, hogy az északi Duna-parton 
zöldfolyosó húzódik, amelyet közvetlen 
vízkapcsolattal rendelkező, jelenleg is 
funkcionáló közpark (Marina Part), vagy olyan 
zöldterületi övezet alkot, ahol távlatban közcélú 
zöldfelület tervezett (Dráva utcától észak felé a 
Latorca utcáig tartó szakasz, Meder utcától 
északra eső terület). A Dráva utcától délre eső 
tervezési területen a sűrűn beépített városszövet 
és a Duna között zöldfelületekből álló sáv 
húzódik, a víztől rakparti úttal elválasztva. 

A Duna-parti zöldfolyosó részei az Árpád híd 
környezetében elhelyezkedő jelentős 
zöldfelületű intézmények: a Budapesti 
Elektromos Sportegyesület sporttelepe és a 
Dagály Strandfürdő kertje. A Meder utcától 
északra a Duna és a Cserhalom utca / Váci út 
között használaton kívüli, roncsolt, illetve 
gyepszintű vegetációval borított terület 
található. 

A Duna mentén viszonylag egyenletes 
eloszlásban elhelyezkedő közcélú zöldfelületek 
állapota néhány kivételtől eltekintve (pl. 
Vizafogó park) jó, a Duna-teraszt közelmúltban 
újították fel teljes körűen, a Marina Partot az 
utóbbi tíz évben alakították ki. A közparkokat, 
közkerteket fasorok kötik össze. 

A területen található zöldfelületi elemek 
zöldfelület-típusonként a következők: 

Közhasználatú zöldfelületek: 

Tervezési területen lévő közhasználatú zöldfelületek: 

 Marina Part 

 Vizafogó park 

 Duna-terasz, Hélia szálló előtti 
zöldfelület 

 Szent István park 

 Jászai Mari tér 

Egyéb, vizsgált területen lévő közhasználatú 
zöldfelületek: 

 Váci út menti zöldfelület (Váci út 189.) 

 Vizafogó lakótelep zöldfelületei 

 Kárpát utcai lakótelep zöldfelületei 

Közterületi fasorok, facsoportok: 

Tervezési területen lévő közterületi fasorok: 

 Váci úti fasor (tervezési területre eső 
része) 

 Újpesti rakpart fasora 

 Pozsonyi úti fasor (tervezési területre 
eső része) 

Egyéb, vizsgált területen lévő közterületi fasorok: 

 Váci úti fasor (vizsgált területre eső 
része) 

 Népfürdő utcai fasor 

Jelentős zöldfelületű telekterületek: 

Tervezési területen lévő jelentős zöldfelületű 
telekterületek: 

 Újpesti-öböl keleti partja (Meder utcától 
északra eső terület) 

 Budapesti Elektromos Művek 
Sporttelepe 

Vizsgált területen lévő jelentős zöldfelületű 
intézmény: 

 Dagály Strandfürdő 

 Hélia szálló kertje 

Magánkertek (csak a vizsgált területen találhatók) 
 

A tervezési területen lévő zöldfelületi elemek 
(közkertek, közparkok és jelentős zöldfelületű 
telekterületek) önálló adatlapokon kerülnek 
bemutatásra. 

A közterületi faegyedek, fasorok, facsoportok 
dendrológiai értékelését a Környezetállapot-
vizsgálat térképe tartalmazza. 

A zöldfelületi rendszerről az 1:15000 léptékű 
Zöldfelületi rendszer című tervlap ad áttekintést.

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A DENDROLÓGIA ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 

A dendrológiai értékeléshez a GREEN OFFICE 
KFT. által, 2014. decemberében készített A 
Duna-parti építési szabályzat tervezési 
területével érintett közcélú zöldfelületek és 
fasorok dendrológiai értékelése c. tanulmány 
került felhasználásra (projektvezető: Dezsényi 
Péter, témavezető: Báthoryné Nagy Ildikó Réka, 
munkatársak: Takács Katalin, Bede Fazekas Ákos, 
Fekete Fanni, Dimitrievits Dóra). 

Az értékelés különböző adatszolgáltatásokon 
(tulajdonosi/vagyonkezelői/fenntartói) és 
helyszíni felméréseken alapul. A beérkező 
adatokat értékelő adatlapon és alaptérképen 
rögzítették. A faállomány és a potenciális 
dendrológiai értékek előzetes feltérképezését a 
Google Earth műholdas felvételei és utcakép 
fotói alapján, valamint irodalomkutatásra 
támaszkodva folytatták. Ezt követően 
leválogatásra kerültek a vélhetően kiemelkedően 
értékes és a legkevésbé értékes, inváziós 
elemek. A beérkező és a feltárt adatok helyszíni 
bejárás során az évszak adta lehetőségekhez 
mérten pontosításra kerültek. Azokra a 
helyszínekre, amelyekre nem érkezett adat, ott a 
helyszíni szemrevételezés alapján, a vegetációs 
perióduson kívül is megállapítható jellemzők 
alapján került meghatározásra a potenciális 
érték. A terepi szemrevételezés során az 
értékelési részterületen található dendrológiai 
állomány jellegének, településökológiai és 
dendrológiai értékének meghatározása volt a 
cél. Ezen túlmenően a kiemelkedően értékes 
faegyedek, fasorok és facsoportok helyzete és 
állapota is meghatározásra került, másodsorban 
az inváziós elemek is fel lettek térképezve. 

A faegyedek minőségi értéke egy becsült érték, 
amelyet a vegetációs perióduson kívül 
szemrevételezéssel megállapítható dendrológiai 
jellemzők és állapot alapján a vélhető fenntartási 
szint mellett az adott dendrológiai elem 
potenciálisan el tudna éri. 

A dendrológiai értékelés alanyai 

A részletes dendrológiai értékelésnek nem voltak 
tárgyai az üzemtervezett erdők. Ezeknek a 
döntően ártéri erdőfoltoknak a kondicionáló 
szerepük kimagasló és vitathatatlan. Kezelésük 
és fenntartásuk azonban jelentősen különbözik a 
többi közcélú zöldfelülettől, egy részük 

természetvédelmi oltalom alatt áll és/vagy 
környezetvédelmi célú védőterület, rekreációs 
célú hasznosítása jelenleg nincs vagy igen 
alacsony. Hasonlóképpen kizárásra kerültek az 
értékelésből a nem üzemtervezett erdők, 
fásítások.  

Az értékelés három különféle kategóriájú 
értékelési elemet különböztet meg: faegyed, 
facsoport és fasor. 

I. Faegyed 
Az értékelésben faegyedként kerültek 
felvételezésre az a fa, amely 

 szoliter helyzetben áll és – bár a kapott 
adatszolgáltatások nem határozzák meg, 
de – a helyszíni bejárás során egyedi 
helyzete közelítően meghatározható. 
Ebben az esetben a faegyed helyzetét 
csak az 1:4000 léptéknek megfelelő 
pontossággal szabad figyelembe venni! 

 nem szoliter helyzetben áll, de a 
környező fákhoz képest jelentősen 
eltérő az értéke, ezért érdemes kiemelni 
a facsoport vagy fasor egyéb fái közül. 
Ebben az esetben csak akkor lettek 
értékelve külön az egyedek, ha azoknak 
a helyzetét a méretaránynak megfelelő 
pontossággal ábrázolni lehet. 

II. Facsoport 
Az értékelésben facsoportként lettek jelölve 

 azoknak az egyedileg felmért fáknak a 
csoportjait, amelyek egyedi 
helymeghatározással rendelkeznek 
ugyan, de az értékelés szempontjából 
azonosak a közvetlenül mellette állókkal 
és a növénytelepítési forma is csoportos; 

 azok a foltokat, amelyekre geodéziai 
felmérés nem történt, a fák egyedi 
helymeghatározása nem történt meg és 
a növénytelepítési forma is csoportos. 
Ebben az esetben a facsoport helyzetét 
csak az 1:4000 léptéknek megfelelő 
pontossággal szabad figyelembe venni! 

III. Fasor 

Fasorként a fenntartók által fasorként 
nyilvántartott és kezelt, vonal mentén telepített 
fákat jelölték a tanulmány készítői. A fasorok 
döntően közlekedési területen, terek, utak és 
sétányok mentén találhatók. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A fasori fák pontos térbeli helyzetét az 
alaptérkép és a kapott adatszolgáltatások nem 
minden esetben tartalmazzák. A fasorok ezért az 
értékelő tervlapon egységesen, minden esetben 
pontvonallal lettek ábrázolva. 
Az értékelés nem terjedt ki a fasori fák 
kataszterezésére, a meglévő fahelyek 
ellenőrzésére és a fasori egyedek egyedenkénti 
értékelésére. A fasor faegyedei összességében, 
mint fasori állomány lettek értékelve.  
 
A dendrológiai értékelés alapelvei 

Az értékelés legmeghatározóbb alapelve, hogy 
minden városi fa érték. 

A dendrológiai értékelés által meghatározott 
értékkategóriák az alábbi ökológiai alapelvek 
mentén alakultak: 

 az ökológiailag stabil, önfenntartó 
állomány érték; 

 az élőhelyre és a tájegységre jellemző 
fajok egyedei településökológiai 
szempontból értéknek tekinthetők; 

 az inváziós fajok egyedei veszélyeztetik a 
természetközeli élőhelyek 
fennmaradását. (Az értékelésben 
inváziós fajként lettek kezelve a fásszárú 
növények védelméről szóló 346/2008. 
(XII.30.) Korm. rendeletben listázott 
fajok). 

A faállomány értékmeghatározásának másik 
alapja a faegyed dendrológia értékének 
meghatározása, amely az alábbi alapelvek 
mentén történt: 

 a magas kor és a jó egészségi állapot 
egyértelműen előny; 

 a hazai dendroflóra és hazai nemesítésű 
fajták (hungaricumok) jelenléte előny; 

 a jó várostűrő fajok és fajták megléte 
előny; 

 a ritka fajok, fajták megjelenése előny; 

 a főváros közcélú zöldfelületein 
hagyományosan megjelenő fafajok és –
fajták megléte előny; 

 a történettel rendelkező, nevezetes fa 
jelenléte előny. 

A dendrológiai értékelés értékkategóriái 

A faegyedek/fasorok/facsoportok öt-öt 
értékkategóriába lettek sorolva: kiemelkedően 

értékes, meghatározóan értékes, értékes, 
mérsékelten értékes és inváziós faegyed.  

Az értékkategóriák az értékelési terület és a 
területet kezelők, fenntartók adottságaihoz 
igazodva a főváros viszonylatában lettek 
meghatározva. Az értékkategóriák jellemzése 
leíró jellegű. Az értékelt elemek kategóriákba 
sorolása a leíró adatok összevetése alapján 
történt.  

Kiemelkedően értékesnek lettek minősítve 
alapvetően azok a dendrológiai elemek, amelyek 
nem pótolhatók. A történeti kert megmaradt 
elemei, zömében koros (40 évnél idősebb) 
állományok és egyedek. Ezek ma is a városi 
zöldfelület legkarakteresebb elemei, de egyben ─ 
életkoruk és állapotuk alapján ─ a 
legsérülékenyebb elemei is.  

Meghatározóan értékes elemek közé alapvetően 
a városi park legjellemzőbb korú és/vagy 
állapotú, legnagyobb számban megtalálható 
elemei kerültek. A zöldfelület azon meghatározó 
faállománya, amely becsülhetően 20 és 40 év 
közötti egyedekből áll, és a legjellemzőbb 
kertészeti dendrológiai fajták egyedei. A beállt és 
döntően jó egészségi állapotú, vagy megfelelő 
ápolással jó egészségügyi állapotra hozható és 
azon tartható faállomány.  

Értékesnek lettek minősítve azok az elemek, 
amelyek állapotuk, kialakulási módjuk vagy 
életkoruk alapján kiemelkedő dendrológiai 
értéket egyelőre nem képviselnek, de megfelelő 
kezelés mellett az idő előre haladtával 
kiemelkedően értékessé válhatnak. Nem inváziós 
faj egyedei, a gyökeresedési perióduson túl 
vannak, döntően egészségesek és 1 m 
magasságban elérik a 40 cm törzskörméretet. 
Döntően egészséges fiatal állomány vagy 
ápolásra szoruló idősebb állomány, ami 
megfelelő odafigyelés mellett kiemelkedően 
értékes állománnyá válhat. 

Mérsékelten értékes minősítést kaptak azok az 
elemek, amelyek koruk, állapotuk, vagy 
kialakulási módjuk alapján megkülönböztetett 
dendrológiai értéket egyelőre nem képviselnek. 
A spontán kialakulású, többnyire kedvezőtlen 
termőhelyi viszonyok (kerítéslábazatok, meredek 
rézsűk stb. rombolt, szennyezett, termőtalaj 
nélküli felületek) között fejlődő állományok, 
egyedek fejlődése éppen a kedvezőtlen 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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adottságok miatt korlátozott. Jellemzően 
opportunista, agresszívan terjedő, pionír fajok 
jellemzik. Általában a területek használatát 
korlátozó, fenntartását nehezítő tényezők. Az 
általuk nyújtott ökoszisztéma szolgáltatás miatt 
mégis értéket képviselnek, hiszen asszimiláló 
felületük, lombtömegük által az értékelési 
területen számottevő kondicionáló hatást 
fejtenek ki és hozzájárulnak a termőhelyi 
adottságok javításához. Hasonlóan mérsékelten 
értékes kategóriába lettek sorolva a friss 
telepítések, amelyek a gyökeresedési periódus 
elején tartanak. Ezek a tudatos kertépítészeti 
tervezés és kivitelezés eredményeként kerültek a 
területre. Viszont elsősorban életkorukból 
adódóan az általuk nyújtott ökoszisztéma 
szolgáltatás hasonló korú elemek telepítésével 
pótolható.  

Az értékelésben külön értékkategóriába kerültek 
az inváziós fajok egyedei, illetve az azok alkotta 
facsoportok és fasorok, függetlenül méretüktől, 
koruktól, kialakulásuktól vagy állapotuktól. A fás 
szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 
30.) Korm. rendelet elfogadása óta városi 
környezetben is előtérbe került a nem honos, 
termőhelyét átalakító és jelentős fenntartási 
problémát okozó inváziós fajok visszaszorítása. 
Az értékelésben minden egyes telepítési forma 
esetében jelölve lettek az inváziós elemek. 
Néhány településtörténeti vonatkozásban 
kiemelkedően értékes példány kivételt képez, 
ahol – kifejezetten intenzív fenntartású 
környezetben – a kerttörténeti jelentőséget 
erősebbnek lehet értékelni.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Tervezési terület zöldfelületi elemei 

MARINA PART 1. 

Hrsz: 25903, 25904/1, 25904/9, 23805/2, 25880/28 

 
Fotó: GoogleMaps 

Terület nagysága: 5,3 ha 

Beépítési arány: 0,7% Zöldfelületi arány ~80% 

Fenntartó: XIII. ker. Állapot: jó 

Használat intenzitása: 
közepes Funkciók:     

Korlátozás: Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Kerttörténet, rekreációs jellemzés:  

A közelmúltban, a fejlesztési területhez, lakóparkhoz kapcsolódóan került kialakításra a Duna-parti 
zöldterület. A terület jól karbantartott, gondozott. Növényzetét tekintve a gyepfelületek dominálnak 
fa- és cserjeállománya még fejletlen. A parton végig burkolt sétány vezet közvilágítással és padokkal 
felszerelve. A zöldterületen két korszerű játszótér és elkerített sportpályák is találhatók.  

Dendrológiai értékelés:  

A Marina parti szakaszon alapvetően két különböző karakterű dendrológiai állomány található.  

A Duna parti sávjában fennmaradt koros Populus alba, Populus nigra és Salix alba facsoport és egyedek 
kiemelkedően értékesek. A partrézsűben, kaszált gyepben állnak. 

A legjellemzőbb állomány az építési beruházással egykorú, egészséges, magas díszértékű és jellemzően 
nagy élettartamú kertészeti dísztaxonok egyedei. A fiatal telepítés a gyökeresedési perióduson már túl 
van. A telepítés jellege alapján potenciálisan magas borítottság várható, elsősorban az épületek 
közvetlen közelében.  

Az értékes egyedek az alábbi taxonok közül kerülnek ki: Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Acer 
platanoides, Platanus x hispanica, Aesculsus hippocastanum, Tilia platiphyllos, Fraxinus ornus, Catalpa 
bigninioides.  

A fiatal telepítés helyenként a településökológiai kockázatot rejtő Celtis australis és Celtis occidentalis 
egyedekkel történt. Ezeket mérsékelten értékesnek tartjuk, a fajok inváziós hajlama miatt.  

A terület fáinak egy részét (a szigetcsúcs parkolóinak fáit nem) a XIII. ker. önkormányzat tarja fenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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VIZAFOGÓ PARK, MOSZKVA SÉTÁNY 2. 

Hrsz: 25666/3,4,8,9,10,11,12,13,14,15, 25723/2 

 
 

Terület nagysága: 5,1 ha 

Beépítési arány: 0% Zöldfelületi arány:~85% 

Fenntartó: 
magántulajdonosok, 
FCSM, FPH 

Állapot: jó / közepes 

Használat intenzitása: közepes 

Korlátozás: tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Kerttörténet, rekreációs jellemzés:  

A közelmúltban kialakításra került a Moszkva sétány, amely igényes burkolattal ás utcabútorokkal 
ellátott, ugyanakkor zöldfelületekben kevésbé bővelkedik. Több ponton pihenőhelyeket alakítottak ki, 
illetve a Dráva utca vonalában kisebb játszóteret létesítettek. 

A terület északi részén található a Budapesti Elektromos Művek sporttelepéhez tartozó, az Elektromos 
Művek tulajdonában lévő, de közterületi használatra átadott közparkja. A zöldfelület elhanyagolt, 
rendezetlen képet mutat, megújításra szorul mind az elavult környezetarchitektúra elemeket és a 
növényzetét illetően is. Funkcionális kínálata szegényes, a terület alulhasznosított, a Duna felöli részen 
Makrisz Agamemnon emlékműve áll, mely a nyilasok által elkövetett mészárlásnak állít emléket. A park 
északi részén játszótér és labdapályák épültek a hetvenes években a lakótelepi közönség számára, de 
maradványuk mára leromlott állapotú, használatra alkalmatlan. Ettől délre a sétány felújításához 
kapcsolódóan fásított gyepesített területet alakítottak ki az egykor parkolóként funkcionáló terület 
helyén. 

Dendrológiai értékelés:  

Az ELMŰ közparkjában 30-40 éves egészséges átlagos díszértékű dendrológiai fajok és fajták egyedei 
találhatók. Jellemző taxonok: Acer, Tilia, Fraxinus, Betula. Vannak az eredeti vegetáció 
maradványaiként koros Populus egyedek is. 

A park déli határán egy kiemelkedően értékes, koros egyedekből álló Gleditsia triacanthos és egy 
Populus alba fasor található. 

A Vizafogó parkban az antifasiszta emlékmű és a felvezető út mentén a keskeny, fenntartott 
zöldsávban jellemzően meghatározóan értékes 30-40 éves megfelelő állapotú díszfák találhatók. 
Jellemző taxonok: Acer, Betula. A parkrész déli határán a telekhatáron spontán nőtt inváziós fajok 
egyedeiből álló facsoport található. A facsoporttól délre eső, átalakulóban lévő területen a természetes 
vegetáció maradványaként fennmaradt kiemelkedően értékes koros és nagyméretű Populus alba és 
Populus nigra facsoportok találhatók 

A déli területrészen, az egykori parkoló területén, jellemző fás állomány a telekhatáron és a Népfürdő 
utca mentén található, döntően a vegyes Acer negundo és Populus facsoportok, Robinia pseudoacacia 
egyedekkel. A Népfürdő utca melletti rézsű koronán áll egy meghatározóan értékes Platanus x hispida 
facsoport. Az utca mentén Ailanthus altissima és Populus egyedek találhatók. 

Az Árpád híd lehajtója és az ELMŰ Sporttelep között Populus dominálta „erdőfolt” található. 
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DUNA-TERASZ, HÉLIA SZÁLLÓ ELŐTTI ZÖLDFELÜLET 3. 

Hrsz: 25123/1, 25123/2, 25123/4, 25597/1, 25597/2, 25598/1 

 
Duna-terasz közpark-fejlesztés 
Forrás: www.media13.hu 

Terület nagysága: 3,8 ha 

Beépítési arány: 1% Zöldfelületi arány:~60% 

Fenntartó: XIII. ker. Állapot: jó 

Használat intenzitása: 
intenzív 

Funkciók: 

            

Korlátozás: településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Kerttörténet, rekreációs jellemzés:  

A részterület magába foglalja a Hélia Szálló menti zöldterületet, a rakparti fasor szakaszt, a kutyafuttató, a 
Duna-terasz és az Újpesti rakpart park területét. A parkot a közelmúltban a kerületi önkormányzat 
felújította, korszerű játszótér és műfüves sportpálya került kialakításra. Intenzív gyep felületeket és 
évelőágyásokat alakítottak ki, és jelentős fásítást is végeztek a területen. 

Dendrológiai értékelés:  

A terület borítottsága magas, fejlett lombkoronaszint, helyenként fejlett cserjeszint. Az állomány 
változatos kor- és fajösszetételű. Az örökzöldek aránya alacsony. Domináns a meghatározóan értékes 
faállomány: döntően 25-40 éves, magas díszértékű taxonok egyedei, megfelelő egészségi állapotban. 
Jellemző taxonok: Acer plataniodes fajták, Prunus cerasifera ’Nigra’, Catalpa bignonioides, Crataegus 
laevigata, Quercus rubra, Tilia díszfajták, Farxinus, Platanus x hispida, Sophora japonica, Quercus robur 
’Fastigiata’. 

Kiemelkedően értékesek a koros Platanus x hispida, Tilia tomentosa, Sophora japonica, Fraxinus 
angustifolia és Pinus nigra egyedek. 

Kiemelkedően értékes a Duna-terasz melletti koros platán fasor. A rakparti mellvéd egyéb hárs, kőris és 
platánfasorai meghatározóan értékesek.  

A Duna-terasz környezetében jellemzőek az egyenlőre koruk miatt mérsékelten értékes fiatal telepítések: 
jellemzően Koelreuteria paniculata, Tilia és Acer. Ezek potenciálisan értékes elemek. 

Meghatározóan értékes az Újpest rakpart park Acer saccharinum dominálta facsoportja. 

Az inváziós fajok egyedei elenyészők. Vannak köztük koros Robinia pseudoacacia egyedek. 
Településökológiai kockázatot és fenntartásbeli problémákat jelent az északi területrész platánfasora alatt 
felnövekvő Ailanthus altissima folt. 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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SZENT ISTVÁN PARK 

(a tervezési terület csak a park egy részét fedi le, fennmaradó része a vizsgált területen található) 
4. 

Hrsz: 25123/9, 25123/10, 25336, 25256/1, 25258/3, 25259/1, 
25337/1, 25337/6, 25337/9, 

 
Fotó: Zöldkalauz 

Terület nagysága: 2,8 ha 

Beépítési arány: 0,1% Zöldfelületi arány ~57% 

Fenntartó: FŐKERT Állapot: jó 

Használat intenzitása: 
intenzív 

Funkciók: 

      

   

Korlátozás: karakterében megőrzendő közpark, köztér, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Kerttörténet, rekreációs jellemzés:  

A XIII. kerület legnépszerűbb közparkja. Számos funkciója megfelelően elkülönítve lett kialakítva. 
Intenzíven gondozott, jó állapotú zöldterület. 

A parkként funkcionáló T alakú területet a Pozsonyi út két része osztja. A kisebb részben korszerű játszó- 
és sporttér található az óvódás és kisiskolás korosztályok számára. A nagyobbak számára futball- és 
kosárlabdapálya áll rendelkezésre. A térrészt a Csanády utca vonalában épült – hármas hársfasorral, 
virággal kiültetett – sétány osztja ketté. A Duna-parti oldalon szintén található egy kisebb játszótér. Az 
egykori nagy medence területén szökőkutakkal, medencével, pergolákkal tagolt sétatér épült a park 
eredeti állapotára jellemző nyírott növényfalak és fasorok megtartásával. A hatvanas évek gazdag 
virágdíszítését a középső sétatéren elevenítették fel a felújítás után, a park déli részén pedig rózsa 
bemutató készült, amelyben a magyar nemesítő, Márk Gergely rózsái láthatók. Gazdag faállománnyal bír, 
a Duna felé kettős fasor határolja el a területet. A park minden oldalról körbekerített, a kerítéseket 
telepített kúszónövények telepítésével igyekeznek eltakarni. Több szobor is díszíti a területet (Zsákhordó, 
Szír csoport (partizán) emlékműve, Lukács György szobra Kígyóölő). A dunai oldalon keskeny, elkerített 
kutyafuttató létesült. 

Dendrológiai értékelés:  

Magas borítottságú, kiemelkedő jelentőségű közpark. Idős, ápolt döntően kiemelkedő jelentőségű 
faállomány jellemzi. Bár a telepítési forma a parkban sok helyen fasor, a fákat egyedenként értékeltük. 

Uralkodó taxonok: Tilia, Catalpa, Acer. A telekhatárokon kettős, koros fákból álló Catalpa bignoioides fasor 
fut végig, helyenként más taxon egyedei is vannak. A keleti telekhatáron egyoldali koros Tilia platiphyllos 
fasor fut végig. Mindkét fasor egyedei ápoltak, kiemelkedő dendrológiai értékűek. A park dendrológiai 
érdekességei a park keletkezése óta fennálló, ápolt nyírt Morus sp. sövények, valamint a koros Albizia 
julibrissin, Liriondendron tulipifera, a csüngő és a termő Morus sp. egyedek, a díszalmafák. A játszótérhez 
közeli részen meghatározóan értékes Fraxinus ornus ’Mecsek’ „rondó” található, ami három koros, 
kiemelkedően értékes Acer platanoides egyedet fog közre. A meghatározóan értékes facsoportok döntően 
Betula pendula és Acer egyedekből állnak. 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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JÁSZAI MARI TÉR 5. 

Jellemző hrsz: 25122/9, 25122/7, 25122/8 

 

Fotó: GoogleMaps 

Terület nagysága: 0,5 ha 

Beépítési arány: 0% Zöldfelületi arány 60,4% 

Fenntartó: FŐKERT, BKK Állapot: jó 

Használat intenzitása: intenzív Funkciók: 

   

Korlátozás: világörökségi terület, tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

Kerttörténet, rekreációs jellemzés:  

Pihenő- és díszkerti funkciójú parkosított terület, szökőkúttal, ülőpadokkal. A híd felújításával a 
legszükségesebb zöldterületi rehabilitációt is elvégezték, így állapota jónak mondható. Nagy 
látogatottságú terület köszönhetően a központi elhelyezkedésnek és a jól karbantartottságának.  
A növények együttese az idős fákkal és nagy virágfelületekkel szép látványt nyújt. Az öntözést automata 
öntözőrendszer biztosítja, elsőként a fővárosi díszkertek közül.  

Dendrológiai értékelés:  

A tér dendrológiai karakterét erőteljesen meghatározzák a kiemelkedően értékes koros Platanus x 
acerifolia és Populus egyedek. A fás állomány zömét meghatározóan értékes egyedek alkotják, jellemző 
taxonok: Corylus colurna, Acer platanoides, Koelreuteria panniculata. 

A tér körül a Főkert által nyilvántartott és kezelt, vegyes korú egyedekből álló mérsékelten értékes Celtis 
occidentalis fasor található. 

A híd átépítésekor az idős fák közül a hídhoz közel eső példányokat kivágták, a fapótlásoknak azonban 
csak a helyei vannak meg. 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Közterületi fasorok: 

Pozsonyi úti fasor (tervezési területre eső része) 

A Pozsonyi út Jászai Mari térhez csatlakozó déli 
végén, a keleti oldalon a XIII. kerület 
fenntartásában lévő koros Robinia pseudoacacia 
fasor található. Megfelelő egészségi állapotú, 
ápolt, de inváziós fajokból álló fasor. 

Újpesti rakpart fasora 

A TSZT-ben településképvédelmi jelentőségű 
megtartandó fasorként jelölt. 

Az Újpest rakpart fasora döntően különböző 
korú Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ 
egyedekből áll. Állapota és vegyes kora miatt a 
fasor mérsékelten értékes. Egyes szakaszain az 
üres fahelyek beültetése Fraxinus angustifolia és 
Tilia egyedekkel történt. Helyenként inváziós 
Robinia pseudoacacia egyedek is találhatók. 

 

Az elválasztó sávban és az épületek felöli 
utcaoldalon értékes Fraxinus fasorok és fiatal 
Fraxinus telepítések vannak. Néhány fahelyen 
Ailanthus altissima és Robinia pseudoacacia 
egyedek találhatók. 

Váci úti fasor (tervezési területre eső része) 

A TSZT-ben településképvédelmi jelentőségű 
megtartandó fasorként jelölt. 

A belső Váci út mentén, döntően a nyugati 
oldalon egysoros mérsékelten értékes Celtis 
occidentalis fasor található, koros egyedekkel. A 
fasort észak felé fiatal telepítésű ápolt, értékes 
Fraxinus excelsior egyedek egészítik ki. A 
fasorban sok az üres fahely. A fasor a Főkert Zrt 
által nyilvántartott és kezelt. 

 

 

 

Jelentős zöldfelületű telekterületek: 

Újpesti-öböl keleti partja (Meder utcától északra eső 
terület) 

Az Újpesti-öböl partján ártéri ligeterdő 
maradványfoltok és maradvány egyedek vannak. 
A parttól távolabb eső, átalakulóban lévő egykori 
ipari területeken az ártéri erdőre jellemző fajok 
egyedeinek maradványfoltjai, vagy spontán 
betelepült, döntően inváziós fajok egyedei 
alkotta facsoportok találhatók. 

A Marina Parthoz kapcsolódó szakaszon fiatal 
telepítésű, a gyökeresedési fázison túl lévő, 
egészséges egyedekből álló fasor található. A 
Meder utcai yacht club és a BKK hajókikötő 
környezete rendezettebb képet mutat, a 
megállóhely padokkal, utasváróval került 
kialakításra. 

A Duna mentén húzódó tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület része. 

Budapesti Elektromos Művek Sporttelepe: 

A többféle sportpályával (salakos teniszpályák, 
nagyméretű gyepes labdarugó pálya, aszfaltos 
kézilabdapálya), úszómedencével és 
sportcsarnokokkal rendelkező sporttelepen 
meghatározóan értékes fasorok találhatók: 
Populus nigra ’Italica’ fasor a sportpályák közötti 
részen, Populus fasor a sporttelep mentén, a 
partrézsű koronavonalán. 

A Duna mentén húzódó tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület része. 

Vizsgált terület zöldfelületi elemei 

Közhasználatú zöldfelületek: 

Váci út menti zöldfelület (Váci út 189.) 

A gondozott, pihenőkertként használt területen 
fiatal telepítésű növényzet található. A 
faállományt Fraxinus sp., Betula pendula, Acer 
sp. egyedek alkotják. 

Vizafogó lakótelep zöldfelületei 

A megújított Vizafogó sétány és a hozzá 
kapcsolódó zöldfelületi- és játszótér-fejlesztési 
projektek következtében a komplex lakótelep 
felújítási program pozitív példájaként említendő 
a terület. A rehabilitáció során az értékes 
növényzet megőrzésre került, a lakótelep új 
arculatot kapott, igényes szabadidős élettér 
alakult ki. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Kárpát utcai lakótelep zöldfelületei 

A Kárpát utcai lakótelepi zöldfelületek bizonyos 
részei még rehabilitációra szorulnak, de a Duna-
teraszhoz kapcsolódó területek zöldfelületi, 
rekreációs felújítása a közelmúltban megtörtént. 

 

Közterületi fasorok: 

Népfürdő utcai fasor 

A TSZT-ben településképvédelmi jelentőségű 
megtartandó fasorként jelölt. 

A Viza utca és a Dunavirág utca közötti szakaszon 
jelentős, egyes részein kettős fasor húzódik. 
Jellemző fajok a Robinia pseudoacacia, Robinia 
pseudoacacia ’Umbraculifera’, Acer platanoides, 
az Árpád hídtól északra vegyesebb fajösszetételű 
és településképi megjelenésű fasor húzódik, Tilia 
cordata, Populus sp., Populus simonii 
egyedekkel. 

Váci úti fasor (vizsgált területre eső része) 

A TSZT-ben településképvédelmi jelentőségű 
megtartandó fasorként jelölt. 

Celtis occidentalis és fiatal telepítésű Fraxinus sp. 
egyedekből álló fasor. 

 

Jelentős zöldfelületű telekterületek: 

Dagály Strandfürdő kertje 

A strandfürdő kertjének zöldfelületi rendszerben 
betöltött szerepe kiemelkedő jelentőségű, a 
Hungária gyűrű vonalában húzódó nagy 
zöldfelületek (Városliget, Népstadion kertje, 
Népliget) egyik képviselője, és a Duna-parti sáv 
jelentős növényállományú területe. A kert 
zöldfelülete beállt, a déli részen szép 
növényegyüttes található, amely karakterében 
megőrzendő. Az intézménykertben több értékes 
faegyed található, főként idős platánok, hársak. 

Hélia Szálló kertje 

A beállt növényzetű kert szorosan kapcsolódik a 
Duna-terasz zöldfelületeihez. A szálloda előtti 
zöldfelület a Duna-parti parksáv része, azzal egy 
egységet alkot, közhasználatú. A gondozott 
kertben az örökzöldek aránya magas, 
fásítottsága intenzív. 

Magánkertek: 

Magánkertek nem találhatók a tervezési 
területen, csak a vizsgált területen. 

Az Újlipótvárosban a tömbbelső társasházi kerek 
a Jászai Mari tér közelében burkoltak, növényzet 
szinte alig található rajtuk. A Szent István park 
környezetében lévő közös használatú belső 
kertek dús növényzettel, jelentős faállománnyal 
rendelkeznek. 

Magánkertes területek a tervezési terület északi 
részén, a Balzsam, Árva utca térségében 
találhatók. A családi házas kertek főként díszkerti 
hasznosításúak. 

 

1.3.6. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG 

Rekreációs zöldfelületekkel való ellátottság, 
megközelíthetőség 

A vizsgált terület közcélú zöldfelületekkel jól 
ellátott. Az itt található közkertek, közparkok, 
sétányok, lakótelepi zöldfelületek jól 
funkcionálnak, változatos rekreációs 
lehetőségeket biztosítva a környező lakosság 
számára, a lakóterületek szomszédságában 
helyezkednek el, így megközelítésük könnyű. 

A területen található közcélú zöldfelületek 
nemcsak a környező, hanem a távolabbi 
területek lakosságát is idevonzzák, a zöldterület 
jelentősége (Szent István park), az igényes, 
komplex kialakítás (Duna-terasz) vagy a Duna-
part jelenléte miatt. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.3.7. 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 a 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 térképen kirajzolódnak az intenzív 
növényállománnyal rendelkező zöldterületek, 
mint a Szent István park, Duna-terasz zöldsávja, 
Vizafogó park, Dagály Strandfürdő, Marina Part 
közparkja. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZS-
GÁLATA 

1.4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLET-
HASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

1.4.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSZ-
SZEFÜGGÉSEK 

A XIII. kerületi Duna-part mentén változatos 
adottságú területrészek találhatók, részben ki-
alakult és strukturált, részben még használaton 
kívüli tagolatlan területek. A közvetlen vízparti 
sávban jelentős arányban találhatók kialakított 
zöldterületek és nagy zöldfelülettel rendelkező 
rekreációs célú területek, valamint még megfele-
lő vízparti hasznosításra váró területek. A terve-
zési területet kiegészítő vizsgált terület különbö-
ző részei is nagyon eltérő struktúrákat mutatnak. 
Jellemzően a déli partszakaszon alakultak ki ér-
tékes városi struktúrák, északon nagyobb arány-
ban változással érintett, még kialakulatlan terü-
letrészeket találunk.  

A terület nagyon jól megközelíthető elsősorban a 
parttal párhuzamosan húzódó Váci útról, amely-
re jelentős sugárirányú úthálózati elemek csatla-
koznak az Újpesti vasúti híd, az Árpád híd és a 
Margit-híd révén. 

A tervezett fővárosi központrendszer részét ké-
pező súlyponti helyszínek részei, illetve érintik a 
vizsgált területet: az Újpest-Városkapu és az 
Anygalaföld intermodális mellékközpontok, va-
lamint a Gyöngyösi utcai kiemelt jelentőségű 
helyi központ.  

A tervezési területen jelöli ki a TSZT az Angyal-
föld-Újpest fejlesztési céltérséget, amely nagy 
kiterjedésű barnamezős, átalakuló területeket 
foglal magába.  

A tervezési terület határos a Szigetek fejlesztési 
céltérséggel, amely a főváros dunai szigeteit, 
valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó pesti 
és budai partszakaszokat foglalja magába.  

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.2. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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ÚJPEST-VÁROSKAPU KÖRNYEZETE 

Hrsz: 26000/1, 26000/2, 25999, 26083/1 

 

Forrás: panoramio.com 

Terület nagysága: 2,0 ha 

Tulajdon: gazdasági társaság (CBA Gourmand 

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Lóvasút Indóház 

Szolg. Kft.), fővárosi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

gazdasági (kereskedelem szolgáltató), valamint 

közlekedési terület 

Védettség: műemlék 

Beépített alapterülete: 4.266 m2 

Szintterület: 4.652 m2 

Építés ideje: 1896 

Jellemzés: 

Újpest-Városkapu térsége – az itt lévő metró- és vasútállomás, valamint az autóbuszmegállók révén – a kerület 

egyik fontos közlekedési csomópontja. A műemléki védettség alatt álló egykori kocsiszínben ma kereskedelmi és 

szolgáltató funkció található. A térség délkeleti része családiházakkal beépített, míg a Váci út túloldalán, a Duna felé 

haladva építészeti értékkel nem rendelkező kereskedelmi és városüzemeltetési építmények jellemzők.  

A vizsgálati területet a Váci út menti területrésze alkotja. Erről a partszakaszról is elérhető a Népsziget, a Téli kikötő 

és Újpest egyetlen közforgalmú hajókikötője is.  

 

MEDER UTCAI BARNAMEZŐS TERÜLETEK 

Hrsz: 25990/2, 25990/1, 25964/28, 25964/10, 

25964/9, 25964/13, 25964/12, 25964/5, 

25964/15, 25964/14, 25964/16, 25964/17, 

25964/18, 25964/20, 25964/21, 25964/22  

 

Forrás: maps.google.com 

Terület nagysága: 11,9 ha 

Tulajdon: gazdasági társaság (Recovery Ingatlan-

hasznosító és Szolg. Kft.), kerületi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

használaton kívül, beépítetlen terület 

Védettség: nincs 

Jellemzés: 

A Duna – Váci út – Cserhalom utca – Meder utca által határolt területen, egykor a Hajó- és Darugyár működött. 

Időközben a telephely Váci út menti része beépült kereskedelmi, szolgáltató létesítményekkel, valamint irodahá-

zakkal. A beépítetlen vízparti területrészek és a még ugyancsak beépítetlen FOKA-öböl környéki telkek együtt, je-

lenleg nem csak a XIII. kerület, de az egész főváros egyik legértékesebb ingatlanfejlesztési területét képezik.  

A terület a Meder utcán, valamint Duna Pláza mögött húzódó, elsősorban parkolásra használt Cserhalom utcán 

érhető el a Váci út felől. . A Gyöngyösi úti metrómegálló környéke már jelenleg is a térség helyi központjaként jel-

lemezhető.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

36 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

 

FOKA-ÖBÖL (MARINA-PART) 

Hrsz: 25880/3, 25904/1, 25904/4, 25904/2, 

25904/9, 25904/3, 25880/28, 25904/5, 25904/6, 

25880/4, 25880/29, 25880/30, 25880/5, 25904/8, 

25904/7, 25904/10,  25908/12, 25904/11, 

25880/18, 25904/13, 25880/27, 25904/15, 

25904/14, 25880/26, 25904/16, 25915, 25908/9, 

25908/6, 25880/25, 25904/20, 25904/17, 

25880/7, 25880/24, 25880/6, 25880/23, 

25908/11, 25911/1, 25880/8, 25880/20, 

25904/18, 25880/22, 25880/21, 25880/12, 

25880/19, 25880/17, 25880/10, 25910/3, 

25910/1, 25880/11, 25880/15, 25880/16, 

25910/2, 25880/13, 25880/9, 25988, 25964/29, 

25880/14, 25910/4, 25910/5, 25910/6, 25964/30, 

25913/4, 25913/3, 25913/2 

 
Forrás: maps.google.com 

Terület nagysága: 27.8 ha 

Tulajdon: többségében gazdasági társaságok, 

közterületek: kerületi és fővárosi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

jellemzően használaton kívül, beépítetlen terület, 

Duna mentén megépült társasházak 

Védettség: nincs 

Jellemzés: 

A Meder utca vonalától délre fekvő, a Rákos-patakig terjedő terület ugyancsak ipari tevékenység helyszíne volt. 

Ennek ma is látható emléke az egykori Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat (FOKA) tevékenysége nyomán 

megmaradt öböl. A Váci útnak e területrész menti szakasza nagyobb részben beépült kereskedelmi, szolgáltató 

létesítményekkel, valamint irodaházakkal.  Ez a terület is része a nagy kiterjedésű, nagyon jó adottságú ingatlanfej-

lesztési területnek.  

A terület északi irányból a Meder és Cserhalom utcákon, déli irányból a Népfürdő és Vízafogó utcákon keresztül 

közelíthető meg.  

 

Forrás: mapio.net 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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DAGÁLY STRANDFÜRDŐ 

Hrsz: 25879 

 
Forrás: budapest.com 

Terület nagysága: 8,9 ha 

Tulajdon: magyar állami  

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

fürdő, rekreáció és szabadidős 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 2.777 m2 

Szintterület: 5.554 m2 

Építés ideje: 1948 

Jellemzés: 

A második világháború után épült termál- és strandfürdő fővárosi jelentőségű rekreációs és fürdőterület. A Rákos-

patak dunai torkolatánál lévő fürdőt a 2017-es Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksá-

gig jelentős mértékben fejlesztették, területének északi részében egy úszóaréna épült. Az új, városi jelentőségű 

létesítmény a Duna menti látképnek is új, meghatározó látványeleme lett. 

 

Forrás: napur.hu 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A DUNA TOVERS ÉS AZ EUROPE TOWER 

Hrsz: 25832/7, 25813/2 

 
Forrás: maps.google.com 

Terület nagysága: 2,2 ha 

Tulajdon: gazdasági társaságok  

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

irodaház, intézményi 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 7.663 m2 

Szintterület: 38.000 m2 (Europe Tower),  

 31.500 m2 (Duna Tower) 

Építés ideje: 2006 

Jellemzés: 

Az Árpád híd pesti hídfőjének két oldalán épültek meg 2004-2006 között az Europe Tower és a Duna Towers iroda-

házak. Környezetükben lakóterületek, lakótelepek találhatók. Az irodaházak, mintegy 500 méterre helyezkednek el 

a 3-as metróvonal Árpád Híd metrómegállójától, közvetlen tömegközlekedési kapcsolatot az 1-es villamos biztosít. 

A tornyok tömegei meghatározó elemként jelennek meg a Duna-parti látványokban, az Árpád hídról és a Váci út 

felől domináns elemekként magasodnak a környezetük fölé.  

 

ELEKTROMOS SPERTEGYESÜLET SPORTTELEPE 

Hrsz: 25666/3 

 
Forrás: magyarfutball.hu 

Terület nagysága: 6,1 ha 

Tulajdon: sportegyesület 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: 

sport, rekreációs, szabadidő 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 5.536 m2 

Szintterület: 5.536 m2  

 

Jellemzés: 

A Budapest Elektromos Sportegyesület jogelődjét még az első világháború után közvetlenül, több fővárosi sport-

egyesülettel együtt, alapították a Budapest Székesfőváros Elektromos Művei dolgozói. A főváros (székesfőváros) 

tanácsa a Duna parton 3 ezer négyszögöl területet bocsátott az egyesület rendelkezésére, amelyen megépültek a 

ma is megtalálható sportlétesítmények. Az országban elsőként az Elektromos labdarúgócsapata rendelkezett kivilá-

gított pályával.  

A zöldbeágyazott sporttelep a Népfürdő utcai lakótelep szomszédságában, közvetlenül a Duna partján, helyezkedik 

el, rendelkezik teniszpályákkal, kézilabdacsarnokkal, úszómedencékkel, valamint egyéb sportcélú létesítményekkel.  

 

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Hrsz: 25776/16, 25776/15, 25776/14, 25776/13, 

25776/12, 25776/11, 25776/10, 25776/9, 25776/8 

 
Forrás: budapest.com 

Terület nagysága: 4,4 ha 

Tulajdon: többségében társasház, közterületek 

kerületi önkormányzati tulajdonúak 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: lakó 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 5.674 m2 

Szintterület: 56.740 m2 

Jellemzés: 

A lakótelep az egykori észak-pesti iparterületet feltáró iparvágány déli végében működött Vizafogó fejállomás és 

teherpályaudvar szomszédságában épült. A vasutat, az iparterületeket és az azokat övező szegénynegyedeket az 

1970-es években fokozatosan megszűntették, 1977-1980 között felépült a Vizafogó lakótelep I. üteme. A II. ütemet 

csak a teherpályaudvar felszámolása után tudták megépíteni, amely azonban már a vizsgált területen kívülre esik.  

A Népfürdő utca mentén lévő lakótelepi épületeket laza elrendezésben telepítették, tágas közterületekkel és lég-

térarányokkal.  

 

EGYKORI FŰTŐMŰ TERÜLETE 

Hrsz: 25668, 25669/1, 25670, 25671, 25669/2 

 
Forrás: maps.google.com 

Terület nagysága: 1,7 ha 

Tulajdon: fővárosi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: alulhasz-

nosított terület, ideiglenes területhasználattal 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 3.462 m2 

Szintterület: 10.386 m2 

Jellemzés: 

Budapest egyik legrégebbi erőműegysége a Révész utcai Fűtőmű 1906-ban épült és kezdte meg működését és egé-

szen 2011-ig üzemelt. Itt működött a Dráva utcai BKV áramátalakító is, mely 1977. novemberéig az ott működő 

villamosvonalat, 2011-ig pedig a trolibuszvonalat táplálta. A Budapest Erőmű Zrt. 2011-ben lemondott a fűtőmű 

üzemeltetéséről, a létesítményt azóta folyamatosan építik le. A Dráva utca felől jelenleg autókereskedés és egyéb 

kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folyik.  

Az egykori fűtőmű, valamint a Duna-part között egy erősen degradált, rossz fa- és egyéb zöldfelületi állománnyal 

rendelkező terület helyezkedik el.  
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DANUBIUS HOTEL HELIA 

Hrsz: 25599 

 
Forrás: wellness.co.hu 

Terület nagysága: 2,0 ha 

Tulajdon: magántulajdon (Danubius Szálloda és 

Gyógyüdülő Zrt.) 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: szálloda 

Védettség: nincs 

Beépített alapterülete: 5.370 m2 

Szintterület: 28.192 m2 

Jellemzés: 

A Danubius Hotel Helia a Dráva utca és a Kárpát utcai lakótelepi tömbházak előtt, közvetlenül a Duna-parton, a 

Margitszigetre nézően helyezkedik el. Ez az egyetlen, a vizsgált területen lévő szálloda. 254 szobával és 8 lakosztály-

lyal rendelkezik, ezen felül pedig különböző gyógyászati szolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére. A 10 

emelet magas épülettömeg meghatározó Újlipótváros Duna-part felőli látványában.  

A szállodaépület és a Duna-partja között közvetlen kapcsolatot a felső és alsó rakpart, valamint az alsó rakpart és a 

Duna között elhelyezkedő lépcső biztosítja.  

 

SZENT ISTVÁN PARK 

Hrsz: 25256/1, 25258/3, 25259/1, 25337/1, 25336, 

25337/6, 25260/10, 25337/9 

 
Forrás: beszedesparkok.hu (Civertan Grafikai Stúdió) 

Terület nagysága: 2,6 ha 

Tulajdon: fővárosi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: park és 

rekreáció 

Védettség: tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 

Beépített alapterülete: 86 m2 

Jellemzés: 

A közel 3 hektáros Szent István park, a XIII. kerületi zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb elemeként tagolja az 

újlipótvárosi településszövetét. Az egykori parkettagyár helyén kiépített park igazi közösségi térként működik a 

sűrű, intenzív beépítések között. A park és Dunával való közvetlen kapcsolatát, valamint a felső- és alsó rakpart 

közötti átjárást lépcsők biztosítják. A partszakasz kedvező adottságai, a könnyű elérhetőségek miatt úszóművek és 

állóhajók kikötői sorakoznak az alsó rakpart mentén.  
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JÁSZAI MARI TÉR 

Hrsz: 25122/8, 25122/9 (XIII. kerület) 

 
Forrás: zoldkalauz.hu 

Terület nagysága: 0,6 ha (XIII. kerület) 

Tulajdon: fővárosi önkormányzati 

Jellemző területhasználat, rendeltetés: park, 

kereskedelmi és szolgáltató, lakóterület 

Védettség: világörökségi helyszín és műemléki 

jelentőségű terület 

Jellemzés: 

1903-ban a Margit-híd megépítésekor a pesti hídfőben, mind a XIII. kerületi, mind pedig az V. kerületi oldalon par-

kosított teret alakítottak ki. A terek pihenő park funkciót is betöltenek, a növényzet védi az épületeket a forgalom 

káros kibocsájtásaitól. A tereknek közvetlen kapcsolata van az alsó rakparttal.  

 

1.4.1.3. FUNKCIÓ VIZSGÁLAT (INTÉZ-
MÉNYI ELLÁTOTTSÁG, FUNKCIONÁLIS ÉS 
ELLÁTÁSI KAPCSOLATOK) 

A tervezési és vizsgált területen igazgatási, nevelési, 

oktatási és egészségügyi intézmény nem található. Itt 

lévő nagyobb intézmény a Pozsonyi úti Református 

Egyházközösség, amely közvetlenül a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. irodaháza mellett helyezkedik el. A 

Dráva utca vonalától északra az Elektromos Sportte-

lep és a Dagály Strandfürdő működnek. 

1.4.1.4. ALULHASZNOSÍTOTT ÉS HASZNÁLA-
TON KÍVÜLI, VALAMINT FEJLESZTÉSI PO-
TENCIÁLLAL RENDELKEZŐ TERÜLETEK  

A tervezési és a vizsgált területen is, több beépítetlen, 

vagy használaton kívüli terület található. 

A legnagyobb barnamezős terület a Meder utcától 

északra és délre, a FOKA-öböl környékén terül el, 

mintegy 11 hektáron. Az itt korábban megkezdett 

lakóterületi fejlesztések (Marina Part, Duna Terasz 

lakópark), valamint a rekreációs zöldterületi és zöldfe-

lületi fejlesztések csak részben valósultak meg. A 

beépítetlen területek nagyobb része közvetlen vízpar-

ti fekvésű, innen közvetlen kapcsolat létesíthető a 

Népszigettel is.  

Jelenleg a Népfürdő utca mentén található, az egykori 

Révész utcai fűtőmű területe is használaton kívül áll. 

Közlekedésileg kiváló helyzete (rakpart, Dráva utcával 

a Váci út elérhetősége, valamint Duna partjának kö-

zelsége) miatt kihasználatlan ingatlanfejlesztési lehe-

tőség.  

Újpest-Városkapu autóbusz- és metróállomás környé-

kének térsége is fejlesztésre vár. A városszerkezeti 

jelentőségű helyszínen alulhasznosított területek és a 

terület mellékközponti szerepéhez méltatlan épület-

állomány található.  
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1.4.1.5. KONFLIKTUSSAL TERHELT, 
SZLÖMÖSÖDÖTT, DEGRADÁLÓDÓ TERÜLE-
TEK  

KÖZTERÜLETEK 

A tervezési terület, de helyenként a vizsgált területre 

tervezett fejlesztések elmaradása miatt a közterületi 

rendszer is fejletlen, kiépítetlen. Az egyes területré-

szek közötti komfortos eljutás lehetősége korlátozott. 

Jellemzően hiányoznak a gyalogos és kerékpáros 

közlekedés számára különválasztott utak, útfelületek.  

A rendezetlenség akadályozza a vízpart rekreációs 

hatásának érvényesülését.  

Közvetlen vízparti sétány, csak a terület újlipótvárosi 

szakaszán van kiépítve, további szakaszokon a part 

rendezetlen. Több helyen is beszűkül a gyalogos és 

kerékpáros forgalom lebonyolítására alkalmas terü-

letsáv.  

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A tervezési területen viszonylag alacsony a beépített-

ség, kevés épület található itt. A jellemző rendezet-

lenség minőségromlással párosul. 

A Dráva utcától északra, településkép a beépítetlen 

telkek és a rendezetlen zöldfelületek miatt rossz szín-

vonalú. 

A vizsgált terület beépítése gazdagabb és változato-

sabb. Itt kisebb számban fordulnak elő hasznosítatlan, 

degradálódó területek.   
 

1.4.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

1.4.2.1. TELEKMORFOLÓGIA, TELEKMÉ-
RET ÉS TELEKSTRUKTÚRA 

A tervezési terület és vizsgált terület telekmorfológiai 

adottságai is változatosak, elsősorban az eltérő terü-

lethasználatok miatt nagyon különböző méretű és 

tömb- és telekszerkezet alakult ki több korszakot 

átívelő fejlődés eredményeként.  

A legkisebb telekméreteket a történeti, újlipótvárosi 

rész társasházakkal tűzdelt, beépített területein talál-

juk. A rekreációs és sportcélú területek (Elektromos 

Sporttelep, Dagály Strandfürdő) ingatlanjai több, mint 

25.000 m2-es telken helyezkednek el. A legnagyobb 

telkek a Meder utcától északra elhelyezkedő ingatla-

nok.  

A kialakult városszövetet tagoló utcák és terek háló-

zata illeszkedik a határoló mögöttes területek közte-

rületi struktúráihoz. A tervezési területen a part men-

ti vonalas infrastruktúrák (rakparti utak) kialakítása-

kor nagyméretű, hosszan elnyúló, lineáris telkek ke-

letkeztek.  
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1.4.2.2. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT 

A tervezési területet alkotó közterületek legnagyobb 

részben főváros és kerületi önkormányzati tulajdont 

képeznek.  

A legtöbb lakó irodai, valamint egyéb szolgáltatói 

épület magán, azon belül is társasházi, vagy gazdasági 

társaság tulajdonában van.  

 

A Pozsonyi úti Református Egyházközség ingatlana 

egyházi tulajdon, míg az Újpesti vasúti hídtól délre 

eső, jelenleg kereskedelmi és szolgáltató, valamint 

városüzemeltetési funkciót ellátó terület vegyesen 

gazdasági- és fővárosi tulajdonban lévő gazdasági 

társaság tulajdonában van. 

 

Tulajdonviszonyok megoszlása a vizsgált területen (Duna-

folyama nélkül) 

VAGYONGAZDÁLKODÁS – EGYES INGATLANOK 

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKEZELÉSÉBE 

TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA 

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

törvény eredményeképp, a Duna partvonalával köz-

vetlenül határos, a fővárosi kerületi önkormányzatok 

és az Állam tulajdonában álló budai és pesti rakparto-

kon található ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői inf-

rastruktúra, a nagyhajók fogadására alkalmas kikötő-

helyek és kikötői infrastruktúra, valamint az ezeken 

kívüli ingatlanok 99 évre a fővárosi önkormányzat 

vagyonkezelésébe kerülnek. 

A Duna medre a Magyar Állam kizárólagos tulajdoná-

ban1 van, annak fővárost érintő szakasza a Közép-

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

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

lemmel összefüggő tevékenysége mellett vízügy terü-

leti igazgatását és szabályozását is ellát. A meder 

vonatkozásában az állam tulajdona és a KDV-VIZIG 

vagyonkezelése a teljes szakaszon kizárólagos, a csat-

lakozó partok tulajdonjoga a Főváros, a kerületek és 

az elszórtan meglévő magántulajdonosok között osz-

lik meg. 

A Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok 

egyedi jellegéből adódóan szükséges az ingatlanok 

egységes szabályozása és kezelése. A mellékelt táblá-

zatban felsorolt, a fővárosi önkormányzat vagyonke-

zelésébe átadott ingatlanokkal lehetőség nyílik a 

fővárosi önkormányzatnak, a város teljes területét 

érintő partszakasz egységes városképének és hatéko-

nyabb közlekedési rendszerének kialakítására. 

A törvény3 1. mellékletét képző, fővárosi vagyonkeze-

lésbe kerülő ingatlanok listája: 

Ssz. Hrsz. Tulajdonosa 

3. 25964/1 Magyar Állam 

4. 25990/2 Magyar Állam 

61. 25911/1 XIII. kerületi Önkormányzat 

62. 25915 XIII. kerületi Önkormányzat 

63. 25900/4 XIII. kerületi Önkormányzat 

64. 25666/2 XIII. kerületi Önkormányzat 

65. 25723/2 XIII. kerületi Önkormányzat 

66. 25666/4 XIII. kerületi Önkormányzat 

 

 

                                                                 

 

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

2 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

3 2013. évi LXXIV. törvény az egyes ingatlanok fővárosi 

önkormányzat részére történő átadásával összefüggő tör-

vénymódosításról 
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1.4.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.4.3.1. FUNKCIÓK 

A tervezési és vizsgált területen lévő épületek funk-

cióinak változatossága igen nagy.  

A tervezési területen elsődlegesen irodák, igazgatási 

épületek (Europe és Duna Tower irodaházak), sport 

célú létesítmények (Elektromos Sporttelep), valamint 

ezekhez kapcsolódó melléképítmények találhatóak. 

Több kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület 

is van a tervezési területen.  

A DKÉSZ és DÉSZ területeken épületen belüli eltérő 

földszinti funkciók nem jellemzők. A vizsgált területen 

azonban, főleg a lakóépületek földszintjén különböző 

funkciójú üzletek, szolgáltatások működnek.  

A vizsgált területen a domináns funkciók aránya is 

jelentősen eltér a tervezési területtől. Elsősorban 

lakóterületek (újlipótvárosi, Vizafogó lakótelep, 

Riverside és Marina-part társasházai, valamint az 

Újpest-Városkapu és Angyalföld vasútállomás környe-

zetében lévő családi- és társasházak), e mellett a Váci 

út mentén irodaházak, valamint több, használaton 

kívüli építmények találhatók a vizsgált területen belül. 

Europe Tower (Forrás: epulettar.hu) 

 

 

 

Az Elektromos Sportegyesület csarnoka (Forrás: tromos.hu) 

 

A tervezési terület (DÉSZ és DKÉSZ) terület funkciói 

 

Vizsgált terület funkciói 
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1.4.3.2. ÁLLAGVIZSGÁLAT 

A vizsgált területen található épületeket állaguk 

tekintetében három csoport szerint különböztet-

tük meg: 

 jó állagú (új vagy felújított) 

 közepes állagú (megfelelő műszaki állapo-

tú) és 

 avult (leromlott műszaki állapotú, elha-

nyagolt, használaton kívüli) építményeket. 

A XIII. kerületben a teljes vizsgált területen dön-

tően megfelelő műszaki állagú és új építésű épü-

leteket találunk. A lakótelepi tömbházak állaga, 

annak ellenére, hogy külső szigetelésük, valamint 

külső homlokzati festésük még nem történt meg, 

a megfelelőnek mondható. A Népfürdő utcán, 

egészen a FOKA-öbölig több, új építésű társas- és 

irodaházat találhatunk. 

Marina-parti új építésű társasházak (Forrás: dldh.hu) 

 

Az Újpest-Városkapu közvetlen környezetében, 

az Újpest Vasútállomástól délre lévő lakóterüle-

ten elsősorban régi építésű, döntően megfelelő 

minőségű családi házak találhatóak. A vasútál-

lomás és a hozzá közvetlenül csatlakozó keres-

kedelmi, szolgáltató épületek rossz állagúak.  

Újpest-Városkapu családi házas környezete 

 

A vizsgált területen kevés az igazán leromlott 

állagú épület. Problémát jelentenek a kiadatlan, 

használaton kívüli irodaépületek, amelyeken 

néhány esetben már most megindult a degradá-

ció (pl: Váci út 190), és az öregedő és avuló panel 

társasházak a Vizafogó lakótelepen. 

1.4.3.3. BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG, 
SZINTSZÁM ÉS TETŐIDOM 

A vizsgált terület a funkcionális használat és az 

épített környezet jellege alapján hat területrész-

re bontható.  

A Margit hídtól északra fekvő terület: Az 

Újlipótváros történelmi városrészéhez tartozik, 

nagyobb részben lakódomináns 

funkcióösszetétel, viszonylag homogén, jó minő-

ségű, modernista karakterben megfogalmazott, 

négy-hat szint közötti épületállomány jellemzi.   

Az Ipoly utcától északra fekvő terület: Részben az 

Újlipótvároshoz, tartozó területrész, de annak 

későbbi beépítésű része, másik fele a Vízafogó 

telep része. Tömbházak, társasházak, valamint 

különböző kereskedelmi, szolgáltatási, egyházi és 

iroda, vagy igazgatási funkciót kiszolgáló épüle-

tek sorakoznak itt. Az épületek jellemzően 

lapostetősek, magasságuk pedig 7 szint, vagy a 

feletti. Az épületek nagy átlagmagassága mellet 

is kiugróak a Duna és Europe Tower irodator-

nyok tömegei, amelyek 60-64 méteres épület-

magasságaikkal kihangsúlyozzák az Árpád híd 

pesti hídfőjét. 

Az Árpád hídfőtől északra fekvő terület: A terüle-

ten rekreációs, sport és szabadidő rendeltetésű 

épületek találhatók közvetlenül a Duna-partján. 

A Dagály strandfürdő épülete, az Elektromos 
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Sportegyesület sportcsarnoka, valamint a Ma-

gyar Kajak-kenu szövetség és a Latorca utcai 

telephelyi épületek egyike sem haladja meg a 12 

méteres épületmagasságot. A 2017-re megépült 

Dagály Úszóaréna látványban a két irodatorony 

mellett kiemelkedő eleme lett a Duna-parti lát-

képnek. 

A Rákos-pataktól északra fekvő terület: A FOKA-

öböl környékén több, új építésű társasház talál-

ható, melyek 8-10 szintesek. Az épületek föld-

szintjén nem alakítottak ki lakásokat, elsősorban 

különböző kereskedelmi, szolgáltató funkciók a 

dominánsak.  

A Meder utcától északra és a Váci út mentén lévő 

terület: Nagy beépítetlen területek mellett, a 

Váci út mentén lapostetős irodaépületek állnak, 

magasságuk változó, de jellemzően 7 szintesek. 

A Váci út és az Újpesti vasúti összekötő híd ke-

resztezésénél lévő családi házak magastetős 

épületei jellemzően 1, esetenként 2 szintesek, 

vagy tetőtérbeépítésűek.  

 

1.4.3.4. BEÉPÍTÉSI MÓD, INTENZÍTÁS, 
KARAKTER 

BEÉPÍTÉSI MÓD 

A város történeti központja városszerkezeti és 

funkcionális értelemben is markánsan kirajzoló-

dik. Ebben a térségben találhatóak a legértéke-

sebb városi struktúrák, és a legjelentősebb épü-

letállomány.  

Az újlipótvárosi városrész telekstruktúrája a sok-

éves városfejlődés folyamán alakult ki, többnyire 

zártsorú beépítésű tömbökkel, amelyek zárt 

homlokfalat alkotnak.  

Az intézmények, valamint az új építésű lakóépü-

letek területein szabadonálló beépítési jelleg a 

domináns. A vizsgált területen található a Viza-

fogó lakótelep egy része, melynek úszótelkein 

telepszerű beépítési mód fordul elő. 

INTENZITÁS 

A belvárosi területek felé haladva a telkek beépí-

tettsége növekszik, így az újlipótvárosi 

települérészben a legnagyobb a beépítési mér-

ték.  

Az irodaterületek, valamint a Dráva utcától 

északra lévő újépítésű lakóterületek épületma-

gassága már 7 szintes, vagy annál magasabb. A 

beépítés mértéke a telkek nagysága miatt a lakó-

területeken igen magas (70%+)  

A vizsgált terület szabadonálló, családi házas 

részén a beépítési intenzitás jelentősen alacso-

nyabb (~30-40%), laza, szellős beépítési struktú-

ra alakult ki.  

KARAKTER 

A vizsgált területen több eltérő karakterű terület 

található, észak-dél irányban haladva a követke-

ző részterületek:  

Újpest-Városkapu 

A terület az Újpesti vasúti összekötő hídfőjének 

és az déli oldalát, az Újpesti vasútállomással 

szomszédos tömböket foglalja magába. A Göncöl 

utca és Béke utca közötti terület egy-két szintes, 

helyenként tetőtér beépítéses családi házakkal 

beépített. A kerületben kevés hasonló karakterű 

terület található. A Váci útnak e szakasza mentén 

az egykori lóvasút historizáló stílusban épült 

állomásépülete, az egykori villamosremíz csar-

noképületei és új építésű irodaházak állnak. 

Meder utca 

A terület újabb építésű, többszintes, nagyváros-

ias karakterű lakóépületekkel épült be. A beépí-

tés a Duna-partra szerveződik. A tervezett köz-

ponti térség első elemeként a yachtkikötő épüle-

te valósult meg kortárs építészeti megfogalma-

zásban. 

 

FOKA-öböl, Népfürdő utca, Ipoly utca 

A területen új nagyvárosias beépítés indult el, de 

jelenleg szünetel. Ettől délre nagy kiterjedésű 

rekreációs és sporttelepek biztosítanak zöldbe-

ágyazott karaktert. A part menti zöldterületek és 

zöldfelületek mögötti területsávban korábbi 

korok tömbházai, valamint egyéb szabadonálló 

középület helyezkedik el.  
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Újlipótváros és a Szent István Park  

A történelmi belvároshoz szorosan kapcsolódó, 

intenzíven beépített terület épületállománya 

stílusában egységes értékes városrész. A közte-

rületekkel jó ritmusban tagolt városszövet a zárt-

sorú beépítés ellenére változatos, vonzó élette-

ret biztosít. 

1.4.3.5. SPECIÁLIS, IDŐSZAKOS ÉS 
ÚSZÓ LÉTESÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

IDŐSZAKOS ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK 

A Jászai Mari téren több bódé jellegű építmény 

található. Ezek építészeti színvonalat nem képvi-

selnek, jelenlétük rontja a városképet, a felújított 

tér összhatását.  

 

Bódé a Szent István körút – Jászai Mari tér sarkon 

A Garam utca, Újpest rakpart találkozásánál, a 

Duna-parti látképbe bele nem illően egy benzin-

kút található. 

ÚSZÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

A tervezési terület Jászai Mari tér és Dráva utca 

közötti partszakaszán folyamatosan, úszóművek, 

állóhajók vannak kikötve és menetrendszerinti 

személyhajó-kikötő is működik.  
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1.4.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

1.4.4.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉ-
NETI KIALAKULÁS 

Az XIII. kerületet, akkori nevén Magdolnavárost, 

1938-ban hozták létre az V. és VI. kerületek kül-

telki részeiből. A terület a mai Angyalföld Dózsa 

György úttól északra eső részéből, valamint a 

Vizafogóból állt.  

A tervezési és vizsgált terület mindkét városrész 

érinti. A Váci út mentén futó töltés és a Duna 

között zsombékos terület volt, ahová a vizák a 

Fekete-tenger felől feljöttek az ívási időszakban. 

A XX. század első felében a parti területek feltöl-

tődtek, a halak pedig más ívási területet kerestek 

maguknak, azonban a Vizafogó helynév megra-

gadt. Az 1960-as években került kialakításra a 

Dagály strandfürdő (eredetileg Szabadás strand). 

Az 1970-es években megszűntették az Árpád 

hídtól a Dráva utcáig húzódó iparvágányt és Viza-

fogó teherpályaudvart, továbbá sikerült felszá-

molni a pályaudvar melletti szegénynegyedet is. 

A terület szanálása után, az 1980-as években 

felépültek a lakótelep első ütemének épületei, 

mely során több, mint 2.600 lakást alakítottak ki. 

A Duna-part e szakaszán létrehozták az Elektro-

mos sportpályát és létesítettek egy közparkot. 

Újlipótváros a 19. század elején még Pest beépí-

tetlen területe volt. A Nagykörút megépítésekor 

bérlakásokat kezdtek építeni, de a nagyobb ará-

nyú építkezések csak az 1920-as évek végén kez-

dődtek el. A területről kitelepültek a kisebb ipari 

létesítmények a Váci út mentére. Ekkor épült fel 

a Dráva utca és a Népfürdő utca sarkán a Magyar 

Villamossági Rt. telephelye is, melyen ma az 

egykori fűtőmű épületei állnak. Újlipótváros 

egyik zöld ékkövének, a Szent István parknak a 

kialakítását a Fővárosi Közmunkák Tanácsa ren-

delte el 1928-ban. A testület egységes stílust írt 

elő a zöldterület köré építendő házakra. A kere-

tes beépítési módot, valamint az utcák helyét 

pedig egy 1933-as kiegészítő rendeletben hagyta 

jóvá.  

A DÉSZ tervezési és vizsgált terület északi, a Me-

der utcától az Újpest vasútállomásig tartó része 

Angyalföld városrészt érinti. A térségben főleg 

ipartelepek és szerény színvonalú családiházas 

területek alakultak ki. A terület újabb kori fejlő-

dését és átalakulását nagyban segítette a metró 

Váci út alatt futó vonala. A rendszerváltás után a 

hagyományos ipar végleg visszaszorult a terület-

ről, elkezdődött a Duna-part luxuslakásokkal való 

beépítése, a Váci út mentén új irodaházak sora 

épült.  
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Második és harmadik katonai felmérés (forrás: 

mapire.eu) 

1.4.4.2. RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT 
RÉGÉSZETI TERÜLET 

A főváros területén ismertté vált régészeti lelő-

helyekről a Lechner Lajos Tudásközpont vezet 

közhiteles hatósági nyilvántartást a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

71. § (1) bekezdése szerint. A törvény 11.§ alap-

ján a nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek a 

törvény erejénél fogva általános régészeti véde-

lem alatt állnak.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek körében 

külön kategóriát alkotnak azok a régészeti lelő-

helyek, melyek esetében kiemelkedő történeti és 

kulturális jelentőségük okán minisztériumi hatá-

rozat, 2001. óta miniszteri rendelet mondja ki a 

védetté nyilvánítás tényét, ezek a védetté nyil-

vánított régészeti lelőhelyek. 

A XIII. kerületi tervezési területi határain belül 

található nyilvántartott régészeti, védett régé-

szeti terület:  

 Árpád híd – Váci út – Szent István krt. – 

Duna folyam által határolt terület 

 Újpesti vasúti híd, pesti hídfő 

 Cserhalom u. 4-6. 

 Dagály strandfürdő (Transaquincum 

erőd) 

1.4.4.3. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VI-
LÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET 

Az Országgyűlés UNESCO Világörökség Egyezmé-

nyével összhangban, az egyetemes értékek meg-

őrzéséhez szükséges rendelkezések megállapítá-

sa érdekében megalkotta a 2011. évi LXXVII. 

Törvényt a világörökségről. 

A törvény meghatározta a  

 világörökségi helyszín, 

 világörökségi helyszín védőövezete, 

 világörökségi várományos helyszín 

 világörökségi várományos helyszín védő-

övezete  

védett területi kategóriákat.  

A Duna-partok látképe a Világörökség részét 

képezi, amelynek a Jászai Mari téri szakasza érin-

ti a XIII. kerületi DÉSZ és DKÉSZ vizsgálati és ter-

vezési területet.  

A világörökségi helyszín védőövezete, a világ-

örökségi helyszínt körülvevő terület, melynek 

fejlesztésére és használatára korlátozásokat ve-

zettek be, hogy a világörökségi területek védel-

mét egy újabb szinttel növeljék. A pufferzónának 

a jelölt terület közvetlen környezetét kell tartal-

maznia, olyan területeket, jellegzetességeket, 

panorámákat, melyek nagy jelentőséggel bírnak 

a helyszín védelme szempontjából. 

1.4.4.4. MŰEMLÉK, MŰEMLÉKI 
KÖRNYEZET, HELYI VÉDETTSÉG 

A XIII. kerületi partszakasz mentén csak az egy-

kori villamos remiz, valamint az Újlipótvárosi 

partfal kapott műemléki védelmet.  

Fővárosi szinten több épület, épületegyüttes is 

helyi védetté lett nyilvánítva. Ezek közül talán a 

leghíresebb az úgynevezett Palatinus házak (bér-

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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paloták), melyeket Vidor Emil, a Palatnius Építő 

Rt. megbízásából tervezett.  

A Palatinus házak mellett helyi védett épület az 

egykori Révész utcai fűtőmű épületei, valamint a 

vele szemközt elhelyezkedő, egykoron gyár- és 

portaépület és a Pozsonyi úti Református Egy-

házközség temploma.  

Védett terület neve Védettség foka 

Egykori villamos remíz Műemlék 

Partfal Műemlék 

Szent István park környezete Helyi védett 
épületegyüttes 

Szent István krt. 2. (lakóépü-
let) 

Helyi védett 

Pozsonyi út 38. (Dunapark 
ház) 

Helyi védett 

Pozsonyi út 42. (Dunapark 
ház) 

Helyi védett 

Pozsonyi út 44-46. (lakóépü-
let) 

Helyi védett 

Pozsonyi úti templom, ha-
rangláb, parókia 

Helyi védett 

Révész utcai fűtőmű Helyi védett 

Révész utcai egykori gyár- és 
portaépülete 

Helyi védett 
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1.4.5. A KÖZTERÜLETEK VIZSGÁLATA 

A közterület az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény foga-

lom-meghatározása szerint: „közhasználatra 

szolgáló minden olyan állami vagy önkormányza-

ti tulajdonban álló földterület, amelyet az ingat-

lan-nyilvántartás ekként tart nyilván”. 

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

egységes kialakítása érdekében a települési ön-

kormányzat – szabadtér-építészetet, kertépíté-

szetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, köz-

mű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést is magába 

foglaló – közterület-alakítási tervet készíttethet. 

A közterület-alakítási tervet az önkormányzat 

képviselő-testülete hagyja jóvá.” 

A DÉSZ tervezési területének nagyobb részét 

(~45,1 ha, azaz az egész terület ~84%-át), a 

DKÉSZ közel felét (~10,4 ha, azaz a terület ~58%-

át) közterületek képezik. 

A közterületek alakjuk alapján lineáris elemek-

ként és téri elemekként (teresedésekként) cso-

portosíthatók. Általános sajátosságuk, hogy 

egymásba kapcsolódva hálózatot alkotnak, e 

mellett azonban minden közterületi elem sajátos 

jelleget hordoz. A közterületek minőségét szá-

mos tényező, elsősorban a településszerkezet-

ben elfoglalt helyük, kialakításuk módja, az épí-

tett környezet minősége határozza meg.  

Az emberek életük jelentős részét töltik el közte-

rületen, ezért ezek színvonala a települési lét 

minőségének fontos meghatározója, ennek meg-

felelően részletes vizsgálatuk és elemzésük jelen 

tanulmányban is kiemelt hangsúlyt kap. 

1.4.5.1. A KÖZTERÜLETEK ELHE-
LYEZKEDÉSE, KIALAKÍTÁSA 

A XIII. kerületi Duna-part mentén meghatározó, 

változó szélességű közterületek helyezkednek el. 

A közterületsáv a déli, a Margit-híd hídfőtől a 

Dráva utcáig terjedő partszakaszon a legszéle-

sebb, itt az alsó és a felső rakpartot is magába 

foglalja. A rakpartok között alapvető különbséget 

jelent a zöldfelületi ellátottság mértéke. A felső 

rakparton a kerékpár- és gyalogosútat elválasztó 

fasor, valamint zöldsáv került kiépítésre, míg az 

alsó rakparton nem található növényzet. 

A Dráva utcától északra fokozatosan elfogynak a 

partmenti közterületek, parti sétány csak szaka-

szosan épült ki. Itt jellemzően kiépítetlen a part, 

a Rákos-patak torkolatától északra a Marina 

lakópark előtt kialakított közpark területen kívül 

kevés a közterület, itt ugyancsak kiépítetlen a 

part.  

1.4.5.2. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁ-
LATA 

A vizsgált közterületek célzott használatuk alap-

ján közlekedési célú közterületre (utcákra, terek-

re) és zöldterületekre tagolódnak.  

A közlekedési célú közterületek használata első-
sorban az igénybevétel, a forgalom nagysága 
alapján különböző. Ennek megfelelően eltérő 
elvárások fogalmazhatók meg az alacsony sebes-
séggel helyi gépjárműforgalomra, gyalogos és 
kerékpáros közlekedésre használt közterületek-
kel kapcsolatban és a forgalmasabb, nagyobb 
sebességgel használt utak közterületeivel szem-
ben. A két típus alapvetően más - más kialakítás-
sal rendelkezik, alkotórészeivel szemben is eltérő 
elvárások fogalmazhatók meg (burkolatok, térfa-
lak, növényzet, formák, irányok, ritmusok, váltá-
sok). A vizsgált területen belül mindkét – közle-
kedési és zöldterületi – közterület-használat 
jellemző és ezek egymásmellettisége nem konf-
liktusmentes. 

A Margit híd térsége forgalmi csomópont és 
egyben találkozási hely, hiszen valamennyi tö-
megközlekedési eszközzel, kerékpárral, gyalog és 
autóval is könnyedén megközelíthető, akár a 
budai oldalról is.  

A gyalogosforgalom a Margit híd közelében, 
elsősorban a villamos- és buszmegállóknál össz-
pontosul, amelyek közelében jellemzően lakó-
épületek, földszinten különböző vendéglátó- és 
kereskedelmi helyiségek találhatóak.  

A közterületek egy része, elsősorban az alsó rak-
part és a felső rakpart déli szakasza (Carl Lutz és 
Újpesti rakpartok) parkolókkal túlterheltek. 

Egyedi adottsága a Dráva utcától északra lévő 
partszakasznak, hogy több kilométer hosszon 
közlekedési területektől mentes, ez városi szin-
ten is egyedi adottság. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A zöldterületek használata elhelyezkedés szerint 
szintén nagyon különböző. A szélesebb, a forga-
lom terheléseitől jobban védett parkrészeket, 
mint a Marina part, vagy a Kárpát utcai lakótelep 
mentén kialakított pihenőpark, a környék lakói is 
előszeretettel használnak. A Pozsonyi út által 
keresztezett Szent István park vonzó, városszerte 
ismert zöldfelület.    

1.4.5.3. IDEIGLENES HASZNÁLAT 

Időszakos, egyszeri, vagy ismétlődő használat 

elsősorban az Szent István Parkban fordul elő, 

ahol koncerteket, valamint a helyi közösség szá-

mára egyéb kulturális eseményeket szerveznek. 

A rendezvény(ek)hez építmények nem létesül-

nek, és ez városképi szempontból továbbra sem 

indokolt. 

A Jászai Mari tér és a Szent István krt. sarkán 

található felújított térrészen több, bódészerű 

építmény foglal helyet, melyek az értékes, 

historizáló homlokzatú épületek között város-

kép-zavaró látványt nyújt.  

 

1.4.5.4. TÖBBSZINTŰ KÖZTERÜLET-
HASZNÁLAT 

A vizsgált területen a Váci út és az Újpesti vasúti 

összekötő híd kereszteződésében több közleke-

dési nyomvonal találkozik. Itt több szinten, több 

megállóhely kapcsolódik egymáshoz, a felszín 

alatt az Újpest-Városkapu metróállomás, a fel-

színen az újpesti autóbusz-állomás, míg a vasúti 

töltés mentén az Újpest vasútállomás.  

A Népfürdő utcát, melyen a kerékpárút is ki van 

építve, külön szintben-az Árpád-híd keresztezi. 

A Margit híd pesti hídfőjében, a Jászai Mari téren 

alakult ki többszintes használat, ahol az alsó és 

felső rakpartok a Margit-hidat külön szintben 

keresztezik. A hídfő két oldalán lévő parkrésze-

ket gyalogos alagút köti össze. 

1.4.5.5. A KÖZTERÜLETEK TULAJ-
DONVISZONYAI 

A közterületek tulajdonosai részben a fővárosi, 

részben a kerületi önkormányzat.  

A Rákos-pataktól északra fekvő tervezési és vizs-

gált területen kevés a hatályos településrende-

zési (szabályozási) terv szerint kialakított, és a 

kerületi Önkormányzatnak átadott közterület.  

A Rákos-pataktól délre a rakpartok különböző 

tulajdonban vannak, az alsó rakpart teljes egé-

szében a Fővárosi Önkormányzat, a közparkok, 

valamint a felső rakpart nagyobb része XIII. kerü-

leti Önkormányzat birtokolja. 

A lakó-, valamint az igazgatási és oktatási funkci-

ójú épületek kivételével, az intézmények jellem-

zően magántulajdonban vannak. 

1.4.5.6. A KÖZTERÜLETEK ÉPÍTÉ-
SZETI ÉS VÁROSKÉPI MEGJELENÉSE, AR-
CULATI ELEMEK 

A XIII. kerületi Duna-part első számú turisztikai 

vonzerejét az innen feltáruló panoráma adja. A 

rakpartokról a budai parti beépítések, mögöttük 

a Budai vár, és a hegyek látványa érvényesül, 

más szakaszain a Margit-sziget és a vízparti lige-

tek vegetációjának látványa dominál. Az értékes 

kerületi beépítések a rakpartok változatos térfa-

lait alkotják.  

1.4.5.7. KÖZTERÜLETEK ARCULATA, 
ANYAGHASZNÁLATA, UTCABÚTOROK, 
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

A közúti felület és azok mentén elhelyezkedő 

járda- és kerékpárút-felület aszfalt burkolású. A 

parkok (Jászai Mari tér, Szent István Park, Kárpát 

utcai játszóterek) a gyalogosfelületei túlnyomó 

részben térkő burkolatúak, illetve kis részben 

burkolat nélküli, szórt kavicsosak. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Padok, játszótéri bútorok, szemétgyűjtők, vala-

mint növénytartók, kiemelten a felújított tere-

ken jó, állapotban vannak.  

Az alsó rakpartok mentén utcabútorok szinte 

egyáltalán nem találhatók.  

A közterületek kiépítettsége és állapota további 

fejlesztéseket igényel.  

Információs jelzőrendszerek a Jászai Mari tér, 

valamint Árpád híd megállóinál találhatóak.  

A parkhasználatot, valamint az egyéb informáci-

ókat mutató táblák a Kárpát utcai játszótéren, 

valamint a Marina parti ártéri sétány mentén 

vannak elhelyezve.  

1.4.5.8. TELEPÜLÉSKÉPBEN BETÖL-
TÖTT SZEREP, LÁTVÁNYOK 

A terület településképi megjelenésében jelentős 

szerepe van a nagyszámú, országos és helyi vé-

dettségű épített értékek mellett a part menti 

közterületeken elhelyezkedő zöldfelületeknek és 

közlekedési területeknek is.  

 

A rakpartokon zajló közúti közlekedés és parko-

lás településképi szempontból is igen kedvezőt-

len, ezt csak némiképp ellensúlyozzák a felső 

rakpart nagy lombkoronájú fái. 

 

1.4.5.9. KIEMELT TÉRBELI HELYEK 
KÖRNYEZETE (SZOBROK ÉS KÖRNYEZE-
TÜK) 

Közterületen vagy közhasználat céljára átadott 

területen álló közcélú műtárgyat (művészeti-, 

kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, 

közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, 

postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai 

jel, utcabútor, önálló reklámhordozók) nevezünk 

köztárgynak (OTÉK), amelyek a városkép arcula-

tot meghatározó elemei közé tartoznak. 

A vizsgált közterületeken az alábbi köztéri művek 

állnak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 Égbekiáltó (Stein Anna, 1990.) 

 

 Radnóti Miklós emléktábla (Schaár Erzsébet, 

1969.) 

 

 Horn Gyula emléktábla (Buda István, 2013) 

 

 

 Fejtő Ferenc (Kocsis András Sándor, 2008.) 

 

 SZIR ellenállási csoport emlékműve (Kovács 

Ferenc és Szász Smeidl Ferenc, 1970.) 

 

 Lukács György (Varga Imre, 1985.) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 Raoul Wallenberg emlékmű (Pátzya Pál, 

Györfi Sándor, Marosits István, Rajk László, 

1999.) 

 

 Kéthly Anna emléktábla (Czinder Antal, 

2005.) 

 

 Zsákhordó (Borbereki Kovács Zoltán, Rafel 

Vignali, 1948.) 

 

 Összefogás (Segesdi György, 1983.) 

 

 Cionista emlékmű (ismeretlen alkotó, 1994.) 

 

 Henry Dunant (Nyírő Gyula, 1981.) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 Magyar Köztársaság köve (ismeretlen alkotó, 

2012.) 

 

 Evezős (Farkas István Béla, 1990.) 

 

 Magyar mártíremlékmű (Makrisz Agamem-

non, Tokár György, 2010.) 

 

 Tanácsköztársaság-emléktábla (id. Kalló Vik-

tor, 1969.) 

 

 Tűzzománc kompozíció (Tari Gábor, 1990.) 

 

 Elmozdulás (Zalakovács József, 1990.) 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.5.10. KÖZTERÜLETEK VÍZKAP-
CSOLATA 

A XIII. kerületi partszakaszon néhány szakasz 

kivételével (Elektromos Sporttelep, Újpest-

Városkapu vízparti területe) a folyó könnyen 

megközelíthető.  

A Váci út mentén lévő metróállomásoktól direkt 

irányú közterületek vezetnek a felső rakparthoz. 

A felső rakpartról több lejutási pont (kijelölt gya-

logos-átkelőhely) is van, amelyek a folyóhoz 

vezetnek. A rakpartok között, a parkolókhoz, 

valamint a gyalogos sétányhoz lejutást biztosíta-

nak a sűrűn kialakított lépcsők.  

 

A vizsgált terület jelentős hosszán (~60%) a part-

fal függőleges kialakítású, melyet ritmusosan 

meg-megszakítanak a folyóhoz levezető lépcső-

sorok.  

A partfal a vizsgált terület hosszán, mintegy 30%-

án kavicsos, parti föveny húzódik, mely a víz 

közvetlen elérését biztosítja. Ezek a területek 

jellemzően a Marina part (FOKA öböl), valamint 

a Meder utcától északra elhelyezkedő használa-

ton kívüli ingatlanok. 

A partszakasz mindössze 10%-a (Dagály Strand-

fürdő környezete) rézsűs kialakítású, jellemzően 

csak vizuális kapcsolat létezik a köztérhasználó 

és a víz között.  

 

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

Északról dél felé haladva négy jellemző szakaszra bontható a XIII. kerületi vizsgált terület:  

Az ’A’ metszet a Meder utca és az Újpesti vasúti híd között elhelyezkedő, jellemzően még használaton kívüli területet mutatja. Az Újpesti-öböl kavicsos, fö-

venyes partja jelenlegi kialakításában és állapotában nem alkalmas sem gyalogos, sem egyéb közúti forgalom lebonyolítására. A Váci út Budapest egyik leg-

forgalmasabb és legszélesebb közterülete. Jellemzően 2x3 sávos út, keskeny zöldsáv, valamint kerékpárút, valamint széles járda húzódik két épület homlok-

zata (esetenként a kerítés vonala) között.  

 

’A’ metszet – Az Újpesti vasúti híd és Meder utca közötti szakasz 

     

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A ’B’ metszet a Meder utcától délre elterülő Marina parti részen húzódik. Az új építésű lakóépületek mellett átfogó partkialakítás valósult meg az egykori 

FOKA-öböl területén. Új játszóterek, térkő burkolatú sétányok, valamint azonos arculati koncepcióval kialakított utcabútorok kerültek elhelyezésre az ártéri 

részen. Az elkészült lakóépületek mögött azonban továbbra is több hektárnyi használaton kívüli, rendezetlen terület beépítetlen.  

   
’B’ metszet – Rákos-pataktól a Meder utcáig terjedő partszakasz 

      

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A ’C’ metszet a Dagály Úszóaréna és strandfürdő területétől egészen a Dráva utcáig húzódó terület jellemző keresztmetszetét mutatja. A Duna partfala itt 

rézsűs kialakítású, mindössze az Árpád híd tövében találhatóak lépcsők, mellyel közvetlenül elérhetővé válik a folyó mindenki számára. A gyalogosok és ke-

rékpárosok számára jelenleg szórt kavicsos sétány áll rendelkezésre, amely az Elektromos Sporttelepig húzódik.  

Az Elektromos Sporttelep, valamint a Dagály nagykiterjedésű, kerítéssel elválasztott területei akadályozzák a folyóhoz való közvetlen lejutást. A Népfürdő 

utca nagy forgalmat bonyolít jellemzően 2x1 sávon, parkolósávval, valamint a lakóteleptől és a kerékpáros, valamint gyalogúttól elválasztó hatást jelentő 

zöldsávval.  

 
’C’ metszet – Rákos-pataktól Dráva utcáig terjedő szakasz 

     

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az ’D’ metszet a Dráva utcától a Margit-hídig húzódó part jelenlegi kialakítását mutatja. A Duna partfala részben merőleges támfal, nagyobb részben pedig 

lépcsős. A Duna partjával ez a szakasz rendelkezik a legjobb kapcsolattal. A két rakpart és a forgalmi nyomvonalak korláttal, valamint szintbeli eltolással is el 

vannak választva egymástól. Az alsó rakparton az átlagosan 4 méter széles gyalogos sétány mellett jellemzően 2x2 forgalmi sáv, valamint egy parkolósáv 

húzódik. A felső rakparton a merőleges támfal mellett gyalog- és tőle egy zöldsávval elválasztott kerékpárút halad a 2x1 sávos forgalmi sáv mellett.  

 
’D’ metszet – Dráva utca és Margit híd közötti szakasz 

     

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.5.11. A DUNA-PARTI KÖZTERÜ-
LETEK ÉS A MÖGÖTTES KÖZTERÜLETI 
RENDSZER KAPCSOLÓDÁSA 

A tervezési terület és a mögöttes közterületek-

nek sűrű rendszere nagyrészt kialakult, de ennek 

használata korlátozott. Mindenek előtt a parko-

lás megoldatlansága akadályozza a hálózatszerű 

használatot, a könnyű eljutásokat különböző 

irányokba. A kerületben kialakult néhány góc-

pont, amelyek jellemzően gyaloglási távolságban 

vannak egymástól, kapcsolatuk, jellegük egy-

aránt befolyásolják minőségüket és használatu-

kat. 

A tervezési területhez kapcsolódó közterületek 

szélessége és légtéraránya alapján kirajzolódik a 

dunai hidak hálózati szerepköre, közlekedési 

jelentősége.  

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 85 
 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

86 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

1.4.5.12. KÖZTERÜLETEK ÉS CSATLA-
KOZÓ FÖLDSZINTI FUNKCIÓK KAPCSO-
LATAI 

A vizsgált területek különböző részein eltérő az 
épületek földszintjeinek közterületi kapcsolata. 

Lakóépületek forgalmasabb közterületekre nyíló 
földszintjén jellemzően a főrendeltetéstől eltérő 
kereskedelmi, szolgáltató és egyéb közforgalmú 
funkciók jelenléte, de csendesebb utcákban gya-
kori a magas földszinti padlóvonal kialakítása 
mellett lakások elhelyezése is.  Ilyen épületeket 
elsősorban Újlipótvárosban jellemzőek.  

Akadnak olyan ingatlanok is, ahol a földszintet 
hosszú ideje nem sikerült hasznosítani, jelenleg 
is üresen állnak. Ilyen például a Jászai Mari tér, 
valamint Katona József utca között elhelyezkedő 
tömb Újpest rakpartra tekintő épülete.  

A lakótelepi, tízemeletes épületek földszintjén 
több kereskedelmi, és néhány szolgáltató vállal-
kozás telepedett meg.  

Az Árpád hídtól északra jellemzően intézményi, 
valamint irodaépületek találhatóak, amelyeknél 
eltérő földszinti funkciók nem kerültek kialakí-
tásra.  

A Marina-parti lakópark esetében a helyi igények 
kielégítésére több kereskedelmi, valamint szol-
gáltató létesítmény került a földszintekre, úgy, 
mint élelmiszerbolt, vagy fitness-terem.  

 

 

Cukrászda és gyorsétterem a Jászai Mari téren 

 

Kerékpárüzlet a Kárpát utcai lakótelepen 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

A XIII. kerület Budapest egyik legsűrűbb 

főúthálózatával, a Váci úti irodafolyosó révén az 

pedig egyik legforgalomvonzóbb beépítéssel 

rendelkező kerülete.  

1.5.1.  KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A pesti Duna-part vizsgált XIII. kerületi 

szakaszának meghatározó közúti elemei  

 a Váci út, mint I. rendű főútvonal,  
 az Árpád híd – Róbert Károly körút által 

alkotott I. rendű főútvonal,  
 a Vizafogó utca – Népfürdő utca – Carl 

Lutz rakpart jelentette II. rendű főútvonal, 
 a Dráva utca, mint II. rendű főútvonal, 
 a Margit híd – Szent István körút által 

alkotott II. rendű főútvonal. 

A vizsgált területet csak az északi részén érinti a 

főváros közúthálózatának egyik legfontosabb 

sugárirányú eleme, a Váci út, mely az érintett 

szakaszán 3+4 forgalmi sávos kialakítású, 

keresztmetszeti forgalma 67.000 E/nap. A Váci 

útra szerveződően jött létre és bővül tovább az 

ún. irodafolyosó. 

Az Árpád-híd 1950-ben került átadásra 

középfekvésű villamossal és 2x1 forgalmi sávval. 

A hidat 1980 és 1984 között felújították, ekkor a 

Hungária körgyűrű kialakításához kapcsolódóan 

az útpálya 2×3 sávosra bővült. Érdekesség, hogy 

az eredeti szerkezet bővítését úgy oldották meg, 

hogy két oldalt 1-1 új hidat építettek mellé, azaz 

az Árpád híd három párhuzamos, egymással 

összekapcsolódó hídszerkezetből áll. Az Árpád-

híd – Róbert Károly körút a Hungária-gyűrű 

részeként jelenleg 127.000 E/nap/2 irány 

forgalmat bonyolít le. Az 1-es villamos 

rekonstrukciójának és meghosszabbításának 

keretében 2013-ban korszerűsítették a hídon 

áthaladó vonalszakaszt is. A hídhoz kapcsolódó 

pesti úthálózat felújítására 2016-2017-ben került 

sor. A kerékpáros forgalom számára a híd északi 

oldalának járdájából önálló kerékpárút került 

kialakításra, míg a gyalogos-forgalom a déli oldali 

járdát használhatja. 

 

Az Árpád híd és a Népfürdő utca csomópontja 

A Vizafogó utca – Népfürdő utca a Duna menti 

térség ellátása mellett a Váci út, az Árpád híd, és 

a pesti alsó rakpart irányába is jelentős átmenő 

forgalmat bonyolít. A 2x1 forgalmi sávval 

rendelkező útvonal forgalmi terhelése az Árpád 

hídtól északra 21.000 E/nap/2 irány (a Dagály 

területén magvalósuló vizes VB fejlesztés miatt 

átmenetileg lezárva), míg attól délre 16.000 

E/nap/2 irány. A Dráva utcától délre, a 

folytatását képező szakaszosan 2x2, illetve 2x1 

forgalmi sávos Carl Lutz rakpart (forgalma 13.000 

E/nap/2 irány) a pesti alsó rakpart északi 

szakasza. Az alsó rakpart a Dráva utcai, a Szent 

István parki és a Jászai Mari téri csomópontjaival 

kapcsolódik a közúthálózathoz. Kialakítását az 

mintakeresztszelvény mutatja be 

 
A Carl Lutz rakpart a Margithídi lehajtónál 

A Dráva utca – a vizsgált területen kívül 

csatlakozó Dózsa György úttal Budapest egyik 

Duna-híd nélküli, a településszerkezetet 

befolyásoló körirányú eleme – part közeli 

szakasza 2x2 forgalmi sávos keresztmetszettel és 

13.000 E/nap/2 irány forgalomterheléssel 

rendelkezik. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Hung%C3%A1ria_k%C3%B6rgy%C5%B1r%C5%B1


DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

 

88 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

 

 

 

 

Az 1876-ban épített Margit híd a pesti Nagykörút 

– Budai körút jelentette II. rendű főútvonal 

része, 2x2 forgalmi sávval és középfekvésű 

villamos pályával rendelkezik. Forgalmi terhelése 

55.000 E/nap/2 irány. A híd 2008-2011 között 

teljes felújításon esett át, melynek során a 

Margitszigeti felőli járdája terhére önálló, 

kétirányú kerékpárút épült. A közúti pálya északi 

és déli szélső forgalmi sávban kerékpáros nyom 

került kijelölésre. 

 

A Margit híd szerkezete 

A Duna-part XIII. kerületi szakaszán három 

folyami átkelő található, amelyek Buda és Pest 

közötti közlekedési kapcsolatokat biztosítanak. A 

Margit híd és az Árpád híd elsősorban a 

közösségi (kötöttpályás) közlekedés és az egyéni 

személygépjármű közlekedés terén tölt be 

jelentős szerepet, az Újpesti vasúti híd az 

országos vasúti hálózat (kis jelentőségű) eleme, 

közúti forgalmat nem bonyolít. Az Óbuda és 

Újpest közötti egyvágányú Duna-hidat (Újpesti 

vasúti híd) 1896-ban adták át a forgalomnak. Az 

1955-ben újjáépített műtárgyat 2008-ban 

felújították, melynek során a Duna főága feletti 

teljes hídszerkezetet kicserélték, a pilléreket 

megerősítették. Az átépítés óta a hídon a 

vonatok 80 km/h sebességgel haladhatnak. A híd 

déli oldalán járda, északi oldalán kerékpárút 

található. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

https://hu.wikipedia.org/wiki/2008
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pill%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ker%C3%A9kp%C3%A1r%C3%BAt
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A kerület Duna-parti területeinek közlekedését 

meghatározó útvonalak fontosabb csomópontjai 

a jellemzően több sávos keresztmetszet és a 

nagy forgalomterhelés következtében általában 

jelzőlámpás forgalomirányítással rendelkeznek. 

A körutak nyomvonalát a fontosabb part menti 

úthálózati elemek (Carl Lutz rakpart, Népfürdő 

utca) a hídfőkben külön szintben keresztezik. 

A vizsgált terület közúthálózatának forgalmi 

rendjét a Környezeti vizsgálat helyszínrajz 

szemlélteti. 

A vizsgált terület (és annak környezete) változó 

sűrűségű beépítéssel rendelkezik, a térségében 

számos forgalomvonzó létesítmény található: 

 irodaházak (Duna Tower, Europe Tower, 

Gateway) 

 sport-létesítmények (Elektromos 

sporttelep, Dagály), 

 szálloda (Danubius Hotel Helia), 

 hivatalok (Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.). 

 parkok, (Szent István park). 

1.5.2. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A közösségi közlekedési hálózat a kerület magas 

beépítési sűrűséggel rendelkező területeit 

megfelelően feltárja, a kötöttpályás vonalak 

utasforgalmi kapcsolódási pontjai 

általánosságban könnyen elérhetőek. 

A vizsgált területet érintő, vagy azon áthaladó 

közösségi közlekedési járatok hétköznap reggeli 

időszakban biztosított legkisebb követési ideje, 

és legnagyobb kapacitása az alábbi táblázatban 

kerül bemutatásra: 

járat követési 

idő reggel 

irányonkénti 

kapacitás 

9-es autóbusz 7,5 perc 960 utas/óra 

15-ös autóbusz 20 perc 225 utas/óra 

26-os autóbusz 15 perc 300 utas/óra 

34-es autóbusz 10 perc 720 utas/óra) 

91-es autóbusz 15 perc 300 utas/óra 

106-os autóbusz 10 perc 720 utas/óra 

115-ös autóbusz 20 perc 225 utas/óra 

75-ös trolibusz 5 perc 1.440 utas/óra 

76-os trolibusz 4-6 perc 900 utas/óra 

191-es autóbusz 15 perc 300 utas/óra 

M3 metró 3-5 perc 28.200 utas/óra 

1-es villamos 3 perc 7.300 utas/óra 

4-es villamos 4 perc 5.295 utas/óra 

6-os villamos 4 perc 5.295 utas/óra 

1.5.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A tervezési területet keresztező, gyűrű irányú 

közúti közösségi közlekedési kapcsolatokat a 

Margit hídon, valamint az Árpád hídon áthaladó 

viszonylatok (9, 26, 91, 191, és a 26, 34, 106-os 

járatok) biztosítják. Ezek szerepe jellemzően 

Buda lakó területeinek Pesthez, illetve az M3 

metró vonalhoz (Árpád híd és Nyugati tér 

megállók) kapcsolása. 

A vizsgált terület autóbusz és trolibusz 

közlekedése belvárosi kapcsolatokat biztosít. Az 

V. és a XIII. kerület Dunához közeli területeit 

tárja fel a 15-ös és 115-ös autóbuszjárat. A 15-ös 

jelzésű autóbusz a Boráros tér-Gyöngyösi utca 

metróállomás viszonylatban közlekedik, útvonala 

az összes metróvonalat érinti. 

A Jászai Mari térnél végállomásozó 75-ös és 76-

os trolibusz viszonylatok a XIII. kerületet és a VI., 

VII., VIII., XIV. kerületeket kapcsolják össze 

(Keleti pályaudvar, Stadionok).  

1.5.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS 

Az M3 metróvonalnak a vizsgált területen 

Újpest-Városkapunál található megállója (a Váci 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A1ros_t%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_metr%C3%B3
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úti metrószakasz további 6 megállója nem esik a 

vizsgált terület közelébe). A városi gyorsvasúti 

hálózatba tartozó észak-déli metróvonal Újpest-

központ és Kőbánya-Kispest között biztosít 

eljutási lehetőséget. A 16,3 km hosszú vonalon – 

amely főként a Váci út és az Üllői út alatt épült 

meg – 20 állomás található, ezzel a fővárosi 

metróhálózat leghosszabb és legforgalmasabb 

eleme. 

A Margit hídon közlekedő nagykörúti villamos a 

budapesti villamoshálózat legfontosabb eleme, a 

Széll Kálmán tér és Újbuda-központ, illetve a 

Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér 

között közlekedő 4-6 viszonylat máig Európa 

legterheltebb villamos-vonalának számít. A 

Margit hídon a keresztmetszeti terhelése 

120.000 utas/nap, eléri egy metró vonal 

esetében is elfogadható értéket.  

 
A 4-6-os vonalon közlekedő Siemens Combino Supra 

villamos a Margit hídon 

Az Árpád-hídnál keresztezi a tervezési területet a 

Hungária-gyűrűn közlekedő 1-es villamos, amely 

a Bécsi út/Vörösvári út és az Etele út/Fehérvári 

út között közlekedik. A vonal a közelmúltban 

került felújításra, a Közvágóhíd – Etele 

út/Fehérvári út közötti szakaszát 2015-ben adták 

át. A vonalon a TATRA T5C5 szerelvényeket 

felváltották az 56 m hosszúságú CAF Urbos 3 

járművek. Keresztmetszeti utas terhelése eléri a 

43.000 utas/nap értéket. 

1.5.3. HAJÓZÁS 

A Duna XIII. kerületi partvonalán a Margit hídtól 

északra összesen 27 úszómű biztosítja a kikötést 

a XIII/1-114 raszterekben. A Carl Lutz rakpart 

melletti partszakasz Budapest egyik 

meghatározó jelentőségű kikötői területe a 

személyhajózásban. 

 
Úszómű a Garam utca térségében 

A Duna-hidak pillérei melletti partszakaszok – a 

Margit híd, az Árpád híd és az Újpesti vasúti híd 

esetében is – valamint a FOKA-öböl és az Újpesti-

öböl (Téli kikötő) torkolatának környezete a 

településszerkezeti terv 6. Védelmi, korlátozási 

területek tervlapja szerint ún. hajóbiztonsági 

szempontból tiltott területek (tájékoztató elem), 

ahol kikötő létesítése nem javasolt. 

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 a 

vizsgált területet érintő partvonalat öt szakaszra, 

ún. „partterületre” osztja. A rendelet húsz kikötő 

típust nevesít, melyek közül a XIII. kerületben az 

alább kikötő típusok létesíthetők: 

Az Újpesti öböl Zsilip utca és Meder utca között: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  

 vízitaxi kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 motoros kishajó kikötő, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 rendezvényhajó kikötő, 

 csónak kikötő, 

 ellátó kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 sportlétesítmény, 

 közhasználatú rekreációs létesítmény. 

A Meder utca és a Révész utca között: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  

 vízitaxi kikötő, 

 kabinos turistahajó kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 motoros kishajó kikötő, 

 rendezvényhajó kikötő, 

 csónak kikötő, 

 honvédelmi, rendészeti, kitűző vagy VIP 

kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 sportlétesítmény. 

A Révész utca és a Margit híd között: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő,  

 vízitaxi kikötő, 

 kabinos turistahajó kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 rendezvényhajó kikötő, 

 tároló és karbantartó kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 úszó szálloda, 

 múzeumhajó, 

 irodahajó. 

A hivatkozott rendelet alapján a XIII. kerületet 

érintő partszakaszon ipari és kereskedelmi 

teheráru kikötő, valamint kábeles vízisí és 

wakeboard pálya nem helyezhető el. 

 
Kikötő a Szent István parknál 

A 2012 júliusától újraindított, a Duna budapesti 

szakaszán a Haller utca és a Római fürdő, illetve 

Újpest Árpád út között közlekedő 

menetrendszerinti D11, D12, D13 hajójáratok a 

XIII. kerületi partszakaszon a Jászai Mari térnél 

(Margit híd), a Dráva utcánál, a Népfürdő utcánál 

(Árpád híd), és a Meder utcánál rendelkeznek 

megállóval.  

A hajójáratokról a Jászai Mari térnél a Szent 

István körúti (4-6-os), a Népfürdő utcánál a 

Róbert Károly körúti (1-es) villamos-közlekedésre 

biztosított az átszállás.  

1.5.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS 
KÖZLEKEDÉS 

1.5.4.1. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS  

A Duna bal partján lévő kerékpáros 

infrastruktúra része az EuroVelo 6 nemzetközi 

kerékpárútnak, ugyanakkor az országos kerékpár 

úthálózat a Felső-Dunamente kerékpárút eleme, 

azon belül az 1. C Dunakeszi-Budapest szakaszt 

alkotja.  

A IV. kerület irányából a Váci út – Meder utca –

Cserhalom utca – Vizafogó utca – Népfürdő utca 

szakaszon a Dunavirág utcáig, valamint a Dráva 

utcától a Kossuth térig (Garibaldi utcáig) az 

Újpesti rakparton önálló kerékpáros 

infrastruktúra épült, azonban a meglévő 

szakaszok kialakítása általában nem felel meg a 

nemzetközi és az országos törzshálózati 

kerékpárutak által megkívánt műszaki 

paramétereknek (elsősorban a szükséges 

szélességnek). 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Elválasztott gyalog- és kerékpárút az Újpesti 

rakparton 

A Duna-part mentén lévő kerékpárútnak a többi, 

településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 

infrastruktúra elemekkel a Rákos-patak mentén, 

a Róbert Károly körút–Szegedi út nyomvonalon, 

valamint a Dráva utcánál van kapcsolata.  

A budai oldallal a kerékpáros kapcsolatot az 

Újpesti vasúti híd északi oldalán kialakított 

kerékpárút biztosítja. Az Árpád híd esetében az 

északi oldali egykori gyalogos járda ma kizárólag 

a kerékpárosokat szolgálja, míg a Margit hídon –

annak felújításakor – a gyalogosok és a 

kerékpárosok között megosztott északi oldali 

járda, valamint az északi és déli útpálya szélső 

sávjában kijelölt kerékpáros nyom is a 

kerékpáros forgalmat szolgálja. A hidak 

kerékpáros forgalmát az alábbi táblázat mutatja: 

kp/óra/2 irány   8h-9h 13h-14h 17h-18h 

vasúti híd  30 90 

Árpád híd 110 60 190 

Margit híd 240 110 260 

2014 évben kezdte meg az üzemszerű 

működését a főváros közösségi közlekedésének 

részét képező MOL BuBi közösségi kerékpáros 

rendszer, amelyet 2015-ben 20, majd 2016-ban 

újabb 16 dokkoló állomással bővítettek, így 

jelenleg 112 állomással szolgáltat 11 kerületben. 

A dokkoló állomások közül 2 található a vizsgált 

területen 

 a Jászai Mari téren 

 a Szent István parknál. 

 
BUBI dokkoló-állomás a Szent István parkban 

1.5.4.2. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A Duna-part Margit híd és Dráva utca közötti 

mintegy 1.600 m hosszúságú rézsűs partfalú 

szakasza jellemzően kikötőként és parkolóként 

üzemel. Az alsó és felső rakpart közötti gyalogos 

kapcsolatot megközelítőleg 100-120 

méterenként kialakított nagyvonalú lépcsők 

biztosítják, azonban a Carl Lutz rakpart 

útpályájának a biztonságos keresztezését 

lehetővé tevő kijelölt gyalogátkelőhely csak a 

Katona József utca, a Victor Hugo utca, illetve a 

Vág utca térségében található. Az alsó rakparton 

a partvonal és az útpálya közötti burkolt felület 

lényegében parkolóként funkcionál, ezért 

érdemben a gyalogos közlekedés számára nem 

alkalmas, csak a hajók megközelítését biztosítja.  

A vizsgált területen lévő Szent István park a 

kerület egyik legnépszerűbb pihenőhelye, ennek 

megfelelően jelentős látogatóforgalmat vonz. 

A felső rakpart Dráva utca – Bessenyei utca 

közötti szakaszán csak gyalog- és kerékpárút 

található, gépjármű közlekedés nincsen. 

A Dráva utca és a Vizafogó utca között a 2017 évi 

FINA világbajnoksághoz kapcsolódóan épült meg 

a Moszkva sétány a folyó parton. 

A Meder utcától északra a közvetlen parti 

gyalogosforgalmi létesítmények csak a FOKA-

öböl és a Hajkókovács utca (Meder utca) között, 

valamint a Marina Part lakópark beruházásához 

kapcsolódóan mintegy 700 m hosszúságban 

létesültek. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Sétány a Marina Part lakóparkban 

A Margitsziget – az intenzíven beépített pesti 

belvárosi területek közparkja – csak a 

szigetcsúcsokon lévő, Buda és Pest közötti 

hidakon keresztül érhető el gyalogosan.  

Gyalogos forgalmat szolgáló – amely elsősorban 

az érintett villamos-vonalak megállóinak elérését 

biztosítja – különszintű kapcsolat az Árpád híd 

pesti hídfőjében működik, a Margit hídnál lévő a 

híd legutolsó felújításkor megszüntetésre került. 

Újpest-városkapunál az M3 metróvonal és a 

Budapest-Esztergom vasútvonal állomásai 

közötti különszintű átszállási kapcsolat – a 

helyszín tervezett intermodális központi 

státusszal összhangban – minimális gyaloglási 

távolságot eredményezve került kialakításra. 

A Margit híd esetében – a tavaszi hétköznap 

felvett forgalmi adat ellenére is – jól látható a 

zöldterület-hiányos nagyvárosi beépítéssel 

rendelkező területek és a Margitsziget, mint 

közpark közötti kapcsolati igény. 

A Duna hidak gyalogos forgalmát (2016 

tavasszal) az alábbi táblázat mutatja be: 

fő/óra/2 irány   8h - 9h 13h-14h 17h-18h 

vasúti híd 60 30 100 

Árpád híd 20 90 150 

Margit híd 240 110 260 

    

 

 

1.5.5.  PARKOLÁS 

1.5.5.1. TELKEN BELÜLI PARKOLÁS 

2017. januárja óta érvényes Budapest Főváros 

XIII. Kerület Építési Szabályzata, melynek 5. sz. 

melléklete rendelkezik a személygépjármű-

elhelyezési kötelezettségekről.  

Az országos normatívák alapján számított 
értékektől, a területi sajátosságok alapján 
lehetséges eltérést 7 terület alkalmazásával 
szabályozza az előírás, jelentős részben a 
korábbi, 22/2008. sz. kerületi parkolási 
rendeletet tovább éltetve. A vizsgált terület 
egyes részei az 1-es, 2-es, a 3-as, 4-es és a 6-os 
zónába tartoznak. 

 
Budapest Főváros XIII. Kerület Építési Szabályzat 5.a 

sz. melléklete (forrás: XIII. kerületi Önkormányzat 

honlapja) 

A területi differenciálás szerint az 1. és 2. 

területen, a Dózsa György úton, illetve a Róbert 

Károly körúton belül általánosan 50%-os 

csökkentés biztosított, míg a 3-as terület 

esetében csak a helyi igények ellátását biztosító 

funkciók esetében kívánatos a csökkentés. A 4-es 

területen szinte teljes mértékben az OTÉK 

szerinti értékeknek megfelelően kell biztosítani a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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parkolók számát, míg a 6-os területen 

elsősorban a domináns funkciók esetében 

indokolt az általánosan meghatározott értékek 

25-50 %-os növelése.  

A vizsgált terület zárt sorú, sűrű beépítésű 

területein (elsősorban Újlipótváros) a telken 

belüli parkolási lehetőségek jelentős mértékben 

elmaradnak a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges mennyiségtől, ennek következtében a 

közterületi parkolók fontos szerepet töltenek be 

gépjármű-tárolási igények kielégítésében.  

1.5.5.2. FIZETŐ PARKOLÁS 

A vizsgált terület közterületei a Vizafogó utca –

Váci út – Újpesti vasúti híd – Duna által határolt 

(jelentős részben beépítetlen) terület, illetőleg 

az Újpest-Városkapu helyközi autóbusz-állomás 

térségének kivételével a Budapest főváros 

közigazgatási területén a járművel várakozás 

rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 

díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

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

szerint ún. várakozási övezetbe tartoznak. Itt a 

közterületi parkolók használata időben 

korlátozott és térítés köteles. 

 

Közterületi parkolás az Újpesti rakparton 

Az Újpesti rakparton (felső rakparton) található 

parkolók (Újlipótváros) az ún. 2-es korlátozott 

várakozási övezetbe, míg a közvetlen mellette 

elhelyezkedő Carl Lutz rakpart (alsó rakpart), 

illetőleg a Róbert Károly körúton kívül eső 

területek az 5-ös övezetbe tartoznak.  

 

Parkolás a Carl Lutz rakparton 

A Népfürdő utca térségében a Dráva utca és a 

Róbert Károly körút közötti szakaszon – 

beleértve a lakótelep területét is – 4-es övezet 

szerinti időkorlátok és díjtételek érvényesek. 

A vizsgált területen mintegy 3.550 

személygépjármű várakozóhely és 29 autóbusz 

parkoló működik.  

1.5.5.3. P+R PARKOLÁS  

A fővárosban a hatályos településszerkezeti terv 

szerint lényegében a Hungária-gyűrű vonalán 

kívül kell az eszközváltást biztosító P+R parkolók 

hálózatát kialakítani és fenntartani. 

A vizsgált területen Újpest-városkapu metró 

megállóhoz kapcsolódva egy 120 férőhelyes 

őrzött felszíni létesítmény áll rendelkezésre 

(valamint a Váci út térségében az Árpád híd 

metró megállónál további 160 közterületi 

férőhely). 

A vizsgált terület közútjait és lakótelepeken lévő 

egyéb közterületi parkolókat a fizető rendszert 

jelentő korlátozott várakozási övezet 

fokozatosan kiterjesztett határa lényegében 

mára már mentesíti a P+R rendszerű parkolás 

alól. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.6. KÖZMŰVESÍTÉS 

1.6.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.6.1.1. 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 az északi 
vízbázisok (Szentendrei-sziget, Káposztásmegyeri 
Duna-part) felől történik, ahonnan a kitermelt, 
majd a Káposztásmegyeri gépházak által 
továbbított ivóvíz nagy átmérőjű 
főnyomóvezetékeken jut el a tározó-, és 
ellennyomó medencék, illetve nyomásfokozó 
gépházak felé, valamint a felhasználók ellátását 
biztosító gerinc-, és elosztóhálózathoz. 

A vizsgált területen a 20. számú Pesti alap, és a 
47. számú Üteg utcai nyomászóna vezetékei 
találhatóak. A Pesti alapzóna hálózati nyomását 
a Gellérthegyi medencék biztosítják, melyek 
fenékszintje 137,9 m Bf. Az Üteg utcai 
nyomásfokozó fordulatszám-szabályozott 
szivattyúi biztosítják a lakótelepen szükséges 
magasabb nyomást. 

A vizsgálati terület elhelyezkedéséből adódóan 
területén számos nagy átmérőjű vezeték (>DN 
1000 mm) halad keresztül, melyek nyomvonala a 
következő: 

 DN 1600 mm sb-a-sb Népszigeti út – 
Danubius utca – Turóc utca – Cserhalom utca 
– Rákos-patak északi partja – Népfürdő utca 
(Róbert Károly körútig) 

 DN 1400 mm sb Népfürdő utca (Róbert 
Károly körúttól) – Újpesti rakpart 

 DN 1000 mm sb Gogol utca (Újpest rakpart – 
Váci út között) 

A nagy átmérőjű vezetékek jellemzően sentab 
(sb) anyagúak, azonban a Népsziget – Danubius 
utca között, valamint a Rákos-patak keresztezése 
acél (a) anyagú vezetékekkel lett kiépítve. A 
kisebb méretű vezetékek gömbgrafitos öntöttvas 
(göv), öntöttvas (öv), eternit (ac), acél (a) és KPE 
anyagú vezetékekkel létesültek. 

A vizsgált területen 8 db ivókút található: 

 Úszódaru utca – Marina sétány 
találkozásánál 2 db 

 Népfürdő utca 19. számú épületek 
mögötti parkban 

 Népfürdő utca zöld sétányon a Latorca 
utca környékén 

 Duna-parti sétányon a Vág utca 
vonalában 

 Szent István park területén 3 db 

Tűzoltóvíz ellátás 

Az oltóvízigényeket az ivóvízhálózatról biztosítják 
70 db földalatti és 35 db földfeletti tűzcsap 
segítségével. 

A 100 m-es ellátási körzeteit megvizsgálva 
kijelenthető, hogy a Meder utca és Paduc köz 
között, a FOKA-öböltől keletre, valamint a Dagály 
Strandfürdő, és a Viza utca közötti szakaszon a 
Duna-part menti területek 100 m-es körzetében 
nem található tűzcsap. 

Öntözővíz ellátás 

Öntözővíz hálózat a vizsgált területen nem 
található. 

A Dagály Strandfürdő területén két hidegvizű kút 
található, amiket időszakosan, a fürdő 
zöldfelületeinek locsolására használnak. 

Termálvíz ellátás 

A Dagály Strandfürdő területén található a Béke-
kút (kataszteri száma: B-14), melyet 1944-ben 
fúrtak, és a mai napig a strandmedencéket és 
úszómedencéket innen látják el. A kút 
talpmélysége 125,90 m, vize 37°C-os vízhozama 
2700 l/perc, kalcium-magnézium hidrogén 
karbonátos kénhidrogén tartalmú gyógyvíz. Az 
összes oldott ásványi anyag tartalma 1037,74 
mg/l. 2014-ben a kitermelt vízmennyisége 1550 
904 m3 volt, ami a kitermelhető vízmennyiség (1 
642 500 m3) közel 95%-a. A fürdőbe az aktuális 
igényeknek megfelelően a Margitszigetről a nyári 
időszakban, amikor a Béke-kút vize általában 
megfelelő hőmérsékletű, hidegvizet, a téli 
időszakban pedig termálvizet szállítanak az 
Árpád híd szerkezetében vezetett vezetéken 
keresztül. 

A Margit hídtól északi folyásiránnyal, a Jászai 
Mari tér – Szent István park nyomvonalon 
magánvezeték szolgáltatja a Danubius Hotel 
Helia számára a termálvizet. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Ugyancsak a vizsgált területen található az 
Elektromos sporttelep I., illetve az Elektromos 
sporttelep II. megnevezésű termálkutak. Az 
Elektromos sporttelep I. kutat 1947-ben, míg a 
másik kutat 1973-ban létesítették. 

1.6.1.2. CSATORNÁZÁS  

A vizsgált területen a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. (FCSM) üzemeltetésében lévő 
elválasztott, és egyesített rendszerű 
csatornahálózat kiépült, a Marina Part egyes 
szakaszinak kivételével, ami biztosítja a szenny- 
és csapadékvizek elvezetését. A Dráva utcától 
északra fekvő területek az Angyalföldi, míg a 
délre fekvő területek a Ferencvárosi 
szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik. Az 
Angyalföldi szivattyútelep az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító telepre, míg a Ferencvárosi 
szivattyútelep a Budapest Központi 
Szennyvíztisztító telepre (BKSZT) továbbítja a 
szennyvizeket. 

A Vizafogó utcában található Angyalföldi 
szivattyútelep, valamint az egyesített rendszerű 
csatornahálózat miatt, a vizsgált területen több, 
jelentős méretű gyűjtőcsatorna található, 
melyek a következők: 

 60/90 téb tojásszelvényű (T) egyesített 
csatorna a Népfürdő utcában (Révész 
utca – Dunavirág utca) 

 ø 100 b csapadék és kondenzvíz vezeték 
a Népfürdő utcában (Révész utca – 
Dráva utca) 

 100/150 té T - ø 120 b egyesített 
rendszerű csatorna a Dráva utcában 

 130/180 té függőleges oldalfalú szekrény 
(SZ1) szelvényű csapadékcsatorna a 
Dráva utcában 

 ø 140 vb – 120/180 ÜPE tojásszelvény (T) 
a Kárpát utcában (Dráva utca – Victor 
Hugo utca) 

 ø 80 b a Pozsonyi úton (Ipoly utca – 
Victor Hugo utca) 

 230/270 ÜPE párizsi szelvény (P1) – 
126/184 PVC T a Victor Hugo utca – 
Pozsonyi út nyomvonalon a Jászai Mari 
térig 

 60/90 b tojásszelvény (T) az Újpesti 
rakpart - (Balzac utca) Jászai Mari tér 
nyomvonalon 

A tervezési területen a Jászai Mari téri gyalogos 
aluljáróban egy 8 l/s-os névleges üzemi 
kapacitással rendelkező szennyvízátemelő 
található. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat 
tehermentesítésének céljára záporkiömlőket 
alakítottak ki, amiken egy adott vízmagasság 
felett a kevert, szenny- és csapadékvíz átbukik, 
és rövid úton a befogadóba, jelen esetben a 
Dunába jut. Ilyen záporkiömlőt a vizsgálati 
területen a következő helyeken található: 

 Meder utca közcsatorna vészkiömlő – 
130/195 té tojásszelvény (T) - ø 160 vb 

 Angyalföldi szivattyútelep Rákos-patak 
vészkiömlő – 260/260 té békaszáj 
szelvény (B1) 

 Angyalföldi szivattyútelep Duna-parti 
kiömlő – 400/470 b parabolaszelvény 
(PB1) 

 Dráva utcai záporkiömlő - ø 120 b 
 Victor Hugo utcai záporkiömlő - ø 120 

ÜPE 
 Jászai Mari téri záporkiömlő - ø 140 vb 

A Rákos-patak a vizsgálati területen, a Vizafogó 
utcától északra torkollik a Dunába. A torkolattól 
kb. 6 km-es szakaszon beszűkített, egyenes 
betonmederben halad, ahol mederfejlesztésre 
nincs lehetőség. Ezen a szakaszon a Duna árvizei 
visszahatnak. 

1.6.2. ENERGIA 

A térség energiaellátása a jelenlegi 
energiaigényeknek megfelelően teljesen 
kiépítettnek tekinthető. 

1.6.2.1. Villamosenergia-ellátás 

A térség középfeszültségű ellátását az ELMŰ 
10 kV-os kábelhálózat biztosítja, amelynek 
táppontjai az Angyalföld, Katona József, Kőtér 
alállomások. 

A 120 kV-os elosztóhálózat földkábelei az alábbi 
nyomvonalakon létesültek a vizsgálati területen: 

 Kárpát utca – Révész utca – Népfürdő 
utca – Róbert Károly körút; 

 Cserhalom utca – Meder utca. 
 120 kV-os légvezetékes hálózat üzemel 
 a Balzsam utca – Népsziget utca; 
 a Dugonics utca – Balzsam utca 

nyomvonalakon. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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 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 nagyfeszültségű légvezetékes hálózatok 
kiváltásának műszakilag akadálya nincs, a 
földkábellé történő átépítés azonban jelentős 
költségvonzata miatt jellemzően csak egy-egy 
rövidebb szakaszt érintő korrekciója képzelhető 
el, teljes rendszerek átépítése hosszabb távon 
sem reális, mivel a felszabaduló terület 
értéknövekedése a költséget nem tudja 
kompenzálni. 

 
ELMŰ 120 kV-os légvezetékes hálózat rácsos 
tartóoszlopa 

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

 
0927-es sz. épületben elhelyezett 10/0,4 kV-os 
transzformátor a Katona József utcában 

A kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási 
hálózat vegyes képet mutat, jellemzően 
földkábeles kiépítésű, de az alábbi helyeken 
légvezetékes kialakítású: 

 Pozsonyi út 
 Katona József utca 
 Radnóti Miklós utca 
 Balzac utca 
 Ipoly utca 
 Népfürdő utca egyes szakaszai 
 Viza utca 
 Vizafogó utca 
 Meder utca 
 Gács utca 
 Toborzó udvar 
 Árva utca 
 Tilinkó köz 

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

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

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

 
Légvezetékes kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási 
hálózat az Árva utcában 

1.6.2.2. Gázellátás  

 Budapest gázhálózata MOL üzemeltetésű 
gázátadó állomásokon keresztül csatlakozik az 
országos földgázhálózathoz, a vizsgálati 
területen a gázigényeket a FŐGÁZ 
nagyközépnyomású hálózata biztosítja. A 
nagyközépnyomású hálózat táppontjai az Óbudai 
gázgyár, és a Zách utcai 
nagy/nagyközépnyomású gáznyomásszabályzó. 
A nagyközépnyomású rendszer gerinciránya DN 
400 mm mérettel létesült, a vizsgálati területre a 
Jászai Mari téren lép be és halad észak felé a 
Pesti alsó rakparton, majd a Gogol utcánál 
átvezetésre kerül a felső rakpartra és itt elágazik. 
Egyik leágazása halad észak felé DN 300 mm 
mérettel, a másik irány a Gogol utcában DN 400 
mm mérettel létesült. Egy további leágazása az 
MNV Zrt. épületének ellátását végzi DN 50 mm 
mérettel. Az északi irányba haladó 
nagyközépnyomású hálózat DN 100 mm 
mérettel a jut el Népfürdő utcán a Vizafogó 
sétány melletti nagyközép/kisnyomású 
gáznyomásszabályzóhoz. Emellett a Révész 
utcában a hálózatnak DN 200 mm-es leágazása 
van a Párkány utcai gáznyomásszabályzók 
megtáplálására.  

Az innen észak felé induló középnyomású 
hálózat a Párkány utca (DN 1000) – Róbert 
Károly körút (DN 600) – Árpád híd (DN 600) 
nyomvonalon létesült. 

 
Süllyesztett gáznyomásszabályzó és kapcsolódó 
korrózióvédelmi berendezés 

A Párkány utcai szabályzóból dél felé is létesült 
középnyomású hálózat, ez a Révész utca – 
Kárpát utca – Garam utca – felső rakpart – Jászai 
Mari tér nyomvonalú, DN 600 HA 1 bar nyomású 
rendszer található, 2011 óta üzemen kívül van.   

A vizsgálati terület a Jászai Mari tértől a Vizafogó 
utcáig kisnyomással ellátott. 

A Rákos patak és a Meder utca közti terület 
gázfogyasztói növelt kisnyomáson vételeznek, az 
ellátást biztosító földbe süllyesztett 
gáznyomásszabályzó a Turóc utcában 5 méteres 
biztonsági övezettel létesült. 

 
Turóc utcai nagyközép/növelt kisnyomású földbe 
süllyesztett gáznyomásszabályzó 

Kisnyomású hálózat üzemel továbbá a Váci út 
mentén, ez biztosítja többek között a vizsgálati 
terület északi részének ellátását a Juta utcától a 
Balzsam utcáig. 
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Nagyközép/kisnyomású gáznyomásszabályzó a 
Vizafogó sétány mellett 

A gázvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó 
előírások magasabb rendű jogszabályban 
rögzítettek. A földgáz elosztóvezetékek és azok 
környezetének zavartalan üzemeltetése, 
ellenőrzése, karbantartása, javítása és az 
üzemzavar-elhárítás biztosítása érdekében 
biztonsági övezetet kell megállapítani, melyet a 
bányakapitányság határozatban rögzít. A 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. 
rendelet tartalmazza többek között, a biztonsági 
övezetben tiltott tevékenységeket. 

A 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. 

1.6.2.3. Távhőellátás  

A vizsgálati területen jelen van a Fővárosi 
Távhőszolgáltató Észak-Pesti távhőrendszere. A 
távhőkörzet hőbázisa az Újpesti Erőmű és a 
rákospalotai Hulladékhasznosító Mű, amelyek 
rendelkeznek szabad kapacitásokkal nagyobb 
hőigények kielégítés esetén is. 

A Budapesti Erőmű Zrt. (BERT) tulajdonában álló 
XIII. kerület, Révész utcai fűtőműben a 
hőtermelési tevékenység megszűnt, a termelő 
berendezéseket leállították, a területen 
energiatermelési tevékenységet a továbbiakban 
nem tervezett. A Révész utcai fűtőmű 
távhőkörzete átszakaszolásra került az Újpesti 
Erőműre. 

A fővárosi távhőhálózat független 
távhőkörzeteinek összekapcsolása céljából 
kooperációs gerinchálózat kialakítása tervezett 
DN 600–800 mm átmérővel, amelynek elemei 
ütemezetten, különböző prioritással épülhetnek 
meg. A megváltozott jogszabályi környezet (KÁT 
megszűnése, miniszteri rendelettel bevezetett 
távhő-árszabályozás) és a folyamatosan készülő 
résztanulmányok aktualizálják a prioritásokat. Az 
észak-pesti vezetékszakasz megvalósításának 
sürgőssége csökkent a Tahi utcai 
serkentő/visszaemelő szivattyúállomás 
nemrégiben történt üzembe helyezésével, csak 
jelentős fogyasztó igény növekedés esetén 
kerülhet ismét előtérbe. 

A távhőellátáshoz hasonlóan a hűtési igények is 
kielégíthetők központosítottan a fogyasztók 
sokaságánál, távhűtő hálózatok létesítésével, 
amelyek még nem kellőképpen elterjedtek. 

1.6.2.4. Megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

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

A vízienergia számottevőbb hasznosítására a 
Duna budapesti szakasza nem kimondottan 
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 
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lehetőség van alacsony hőfokú fűtési rendszerek 
létesítésére, új beruházások esetében.  

Ugyancsak lehetőséget hordoz a geotermikus 
energia vagy földhő hasznosítása, amely a 
hazánkra általánosságban jellemző, viszonylag 
magas geotermikus gradiens miatt veendő 
figyelembe. Hasznosítása ugyanakkor részletes 
megalapozó vizsgálatokat és jelentős beruházást 
igényel. 

Az épületállomány energiaigényének (elsősorban 
az együttes fűtési, hűtési hőigény) csökkentése, 
az energiahatékonyság mára alapvető 
követelmény. Emellett az optimális 
primerenergia-struktúra kialakítása szintén 
fontos kérdés. A megújuló energiaforrások 
részarány-növelésének kedvező társadalmi 
hatását is számos szakirodalom említi. 
Lehetőségeinket reálisan értékelve elmondható, 
hogy a földgáz továbbra is az energiaszektor 
meghatározó energiahordozója marad még 
hosszú távon, ugyanakkor a megújuló 
energiaforrások hasznosítási technológiák 
folyamatosan fejlődnek és válnak elérhetővé.  

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

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

1.6.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra egyrészt 
a távközlési szolgáltatások elérhetőségét, 
másrészt a műsorszórás, kábel TV szolgáltatások 
nyújtását biztosítja. A vezetékes elektronikus 
hírközlési hálózatok a közmű infrastruktúrához 
hasonlóan műszaki megjelenésében vezetékes 
hálózatokból és kapcsolódó létesítményekből 
tevődnek össze. Az üzemeltetést szolgáltatók 
végzik, a közmű infrastruktúra ellátással 
ellentétben viszont az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás alanyi jogú. A hálózatfejlesztéseket 
igény megjelenése esetén a szolgáltatók 

jellemzően saját beruházásban végzik. 
Ingatlanfejlesztések esetében ugyanakkor 
lehetőség van – és javasolható is – az 
elektronikus hírközlési hálózatok 
alépítményének beruházók általi létesítésére, a 
védőcsövek lefektetésére. 

1.6.3.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

A térség a Magyar Telekom Nyrt. (volt MATÁV 
Rt.) ellátási területéhez tartozik. A kerületi 
felhasználókat az Angyalföld EWSD Host szolgálja 
ki kültéri elosztós rendszerű, rézkábellel kiépített 
hálózaton keresztül. A központról csatlakozó 
kihelyezett fokozatok a kerület nagy 
kiterjedéséből adódó távolságok miatt kerültek 
telepítésre, a koncentrált nagyobb igények 
megfelelő minőségű biztosítása céljából. A 
kiépült hálózat jellemzően földalatti kivitelű, 
alépítményben, helyenként közvetlenül 
földbefektetett kábeles rendszerű, és 
valamennyi ingatlan önálló csatlakozással 
rendelkezik. A hagyományos rézkábellel kiépült 
hálózat mellett számos optikai kábeles fejlesztés 
és kiépítés is történt. A Telekom a kerületben 
KTV (kábel TV) hálózatot is üzemeltet. 

A fejlesztések eredményeként a digitális KTV 
hálózat ma már az összes távközlési szolgáltatás 
nyújtására képes, beleértve a hang- és az 
adatátvitel csomagkapcsolt átvitelt is, 
köszönhetően a hálózat kétirányúságának és a 
hibrid optikai-koaxiális hálózatok elterjedésének. 
A nagyobb KTV szolgáltatók saját optikai 
gerinchálózattal rendelkeznek, így a forgalom 
egy részét saját hálózatukon belül igyekeznek 
tartani és csak egy felsőbb koncentrált ponton 
létesítenek kapcsolást más szolgáltatók 
hálózatával. 

A szolgáltatók ma több technológia között is 
választhatnak a szélessávú hírközlési hálózatuk 
fejlesztéséhez, ma a szakma az IP alapú, 
végpontok között optikai hálózati technológiát 
preferálja (FTTH), ez biztosíthatja a jövőben az 
egyre növekvő sávszélesség-igények hosszú távú 
kielégítését. 

A kiépült hálózat jellemzően földalatti kivitelű, 
alépítményben, helyenként közvetlenül 
földbefektetett kábeles rendszerű, és 
valamennyi ingatlan önálló csatlakozással 
rendelkezik. A hagyományos rézkábellel kiépült 
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hálózat mellett számos optikai kábeles fejlesztés 
és kiépítés is történt. 

1.6.3.2. Vezeték nélküli elektronikus 
hírközlés 

A vezetékes ellátáson kívül a kerületben a 
mikrohullámú rendszerek mellett a mobil 
telefonszolgáltatók is létesítettek 
bázisállomásokat. A kerületben mindhárom 
mobil szolgáltató hálózata a jelenlegi igényeknek 
megfelelően kiépült. 

Mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
tekintetében a szolgáltatók hálózataik 
fejlesztését új igények megfejelésével és új 
szolgáltatások nyújtásának céljából saját 
beruházásban végzik. 

A megfelelő minőségű mobil szolgáltatás 
biztosítására a belső, magasabb beépítésű 
területeken épületek homlokzatára, 
tetőszerkezetére helyezik el az antennákat. A 
mobil ellátás piaci alapokon és saját szolgáltatói 
előírásokon keresztül létesül, amelynek a 
törvényi háttere biztosított. 

 
Szektorsugárzók közvilágítási oszlopon elhelyezve 
Árpád híd Pesti oldalán 

Elméleti magassági korlátozásként van jelen a 
vizsgálati területen a Magyar Telekom Gödöllő 9 
– János-hegy 1 pont-pont összeköttetése, 
amelynek mértéke 100 m-es építési korlátozás, 
50 m széles sávban. 

Ugyancsak magassági korlátozást jelent az 
Antenna Hungária OMK – Gödöllő 30 m feletti 
korlátozása. 
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1.7. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.7.1. FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ  

A kerület földtani felépítésére jellemzőek az Ős-
Duna által lerakott üledéken kialakult rétegek. A 
fedetlen földtani alapot a Dráva utcától délre 
foraminiferás agyagmárga, agyag („Kiscelli 
agyag”), attól északra homok, homokos agyag 
alkotja. A terület északi részén (Szekszárdi 
utcától északra) kőzetlisztes agyag, foraminiferás 
agyagmárga található. Ezekre a rétegekre 
kőzetlisztes homok, kőzetliszt, agyag és 
mesterséges feltöltés települt. Az eredeti 
talajtípus bolygatatlan formában szinte sehol 
nem található meg, mesterséges feltöltés borítja 
a talajképző kőzeteket. 

A jelenlegi és korábbi területhasználat 
meghatározza a szennyezettség lehetőségét. A 
vizsgált terület talajainak állapotára vonatkozó 
teljes átfogó, aktuális felmérés nem áll 
rendelkezésre. A felszín alatti víz és a földtani 
közeg veszélyeztetésével, terhelésével, 
szennyezésével és kármentesítésével összefüggő 
információk és adatok gyűjtésére és 
nyilvántartására fejlesztették ki a Felszín alatti 
vizek és a földtani közegek környezetvédelmi 
nyilvántartási rendszerét (FAVI). A szennyezett 
területek nyilvántartása a FAVI Kármentesítési 
Információs alrendszere (FAVI-KÁRINFO) 
alkalmazásával történik. 

A 2013-as adatbázisban szerepel a vizsgált 
területen található szennyezett terület: 

A 25964/17 hrsz.-ú telken részletes tényfeltárást 
végeztek. A vizsgálati eredmények szerint összes 
alifás szénhidrogén (TPH), cink, réz, ólom és 
nikkel szennyezést találtak talajban illetve a 
talajvízben. 

A Meder utca 9., valamint Meder utca 25964/28 
hrsz.-ú telken sikeres kármentesítést hajtottak 
végre, a korábbi szennyezettséget felszámolták. 

A Rákos-pataktól északra lévő részen a fenti 
adatbázisban szereplő vizsgálatok alapján 
feltételezhető, hogy az egykori területhasználat 
(ipari kikötő és hozzá kapcsolódó létesítmények, 
a hajógyárhoz kapcsolódó funkciók (hajójavító), 
valamint erőmű) következtében kialakult egyéb, 
potenciális talajszennyezett területek is vannak. 

Potenciális talajszennyezettséggel érintett 
területek: egykori fűtőmű a Révész utca mellett, 
egykori ipari kikötő és hajójavító, téli kikötő 
területe (FOKA-öböl, Újpesti-öböl térsége) a 
Rákos-pataktól északra eső területen. 

Fedetlen földtani térkép 
(forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 

 

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

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.7.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A vizsgált területen meghatározó felszíni 
vízfolyás a Duna és a Rákos-patak. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) a fővárosi Duna-szakasz 
vízminőségét három országos törzshálózati 
mintavételi helyen méri, a vonatkozó 
jogszabálynak megfelelően. 

A tervezési területhez legközelebb fekvő újpesti 
szakaszon 2007 és 2014 közötti időszakban mért 
adatok alapján megállapítható, hogy a Duna 
vízminősége néhány paramétertől eltekintve 
megfelel a jogszabályban előírt határértékeknek, 
de az oxigénháztartás jellemzői tekintetében az 
utóbbi években kedvezőtlen értékek mérhetők. 
Az újpesti szakaszon a víz minősége valamivel 
kedvezőbb a Nagytéténynél 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 (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 Rákos-patak tervezési területtel érintett 
szakaszára vonatkozóan nem áll rendelkezésre 
friss mérési adat, de a Pécelnél mért adatok 
(2009-2012.) alapján elmondható, hogy 
vízminőségi paraméterei kevés kivételtől 
eltekintve nem felelt meg a vonatkozó 
határértékeknek, így a vize gyakorlatilag már 
szennyezetten érkezett a fővárosba. Budapest 
területén számos csapadékvíz csatorna, víznyelő 
és egyesített rendszerű csatorna 
záporkiömlőjének befogadójául szolgál a patak. 
A csapadékvízzel elsősorban nehézfémek és 
olajszármazékok jutnak a patakba, melyet az 
esővíz a burkolt, közlekedési felületekről ragad 
magával (Buzás, 2009; Budai, 2011).  

A vizsgált terület a felszín alatti vizek állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet értelmében „érzékeny” 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába 
tartozik. Az érzékeny területek közé a jogszabály 
szerint a 100 m-nél kisebb vastagságban fedett 
karszt, és az 50-100 m-nél kisebb vastagságban 
fedett fő vízadó, törmelékes medenceüledékek 
elterjedési területek tartoznak. A területre az 
utóbbi jellemző. A legközelebbi hidrogeológiai 
védőterületek a Margit-szigeti kutak körül 
találhatók, a vizsgált területet nem, csak a Duna 
telkét érintik. 

A Dagály Strandfürdő területén található 
termálvizes Béke-kút látja el a 
strandmedencéket és az úszómedencét. A kút 
vize 37 °C-os, kalcium-magnézium hidrogén 
karbonátos kénhidrogén tartalmú gyógyvíz. A 
kút belső védőterülete telken belül található. A 
külső védőterület részlegesen ráfed a Duna és a 
Népfürdő utca túloldalán található egykori 
Erdért Sporttelep telkére (25872/2 hrsz.). A 
védőterületre vonatkozó előírásokat és 
korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

A talajvíz mélysége a Dráva utcától északra 1 és 5 
méter közötti, a Dráva utcától délre eső terület 
nagy részén 5 és 7,5 méter között változik. 

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

 

 

1.7.3. LEVEGŐMINŐSÉG  

A vizsgált területen és közelében 
légszennyezettségi automata mérőállomás nem 
található, így pontos levegőminőségi adatok nem 
állnak rendelkezésre. A XIII. kerületi Honvéd 
sporttelepnél elhelyezkedő mérőállomás 
immissziós adatai a több mint 1 km-es távolság 
és a jelentősen eltérő környezeti adottságok 
miatt nem vonatkoztathatók a Duna menti 
térségre. A Duna-völgy kedvező átszellőzési 
viszonyai és az északi szélirány vonalában 
elhelyezkedő térség jelentős növényborítottsága 
kedvezően befolyásolják a levegő minőségét. 

A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer 
(LAIR) adatai alapján elmondható, hogy a vizsgált 
területen jelentős helyhez kötött légszennyező 
forrás nem található. 

A kereskedelmi, szolgáltató létesítmények, 
intézmények, lakóépületek fűtési eredetű 
légszennyezése jellemző. A vizsgált területen a 
gázhálózat kiépített, az itt található lakótelepek 
és Lipótváros vizsgált területtel határos része 
pedig a távhőhálózatba bekapcsolt, így a fűtési 
eredetű légszennyezés mértéke mérsékelt. 

Mozgó forrásokat tekintve a gépjárművek 
nitrogén-oxid, szén-monoxid és szálló por 
emisszióját kell megemlíteni, különösen a 
legforgalmasabb Váci út, Szent István körút, 
Róbert Károly körút mentén (a jelentős terhelésű 
útvonalak jól kirajzolódnak a Stratégiai 
zajtérképen). A Váci út szennyezettségére 
vonatkozóan információul szolgálnak az OLM 
manuális mérőhálózat Váci út 172-176. szám 
alatt található pontjának mérési eredményei, 
ahol napi rendszerességgel vizsgálják a levegő 
nitrogén-dioxid koncentrációját. Az éves 
átlagkoncentrációk 10 éves átlaga 70 µg/m3, az 
NO2-re vonatkoztatott légszennyezettségi index 
rendszeresen „szennyezett” (4). 

1.7.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A vizsgált terület egyik legmeghatározóbb 
környezeti konfliktusa a Váci út és a Róbert 
Károly körút – a főváros legnagyobb forgalmú 
útjainak – forgalmi zajterhelése. A 2007-es 
stratégiai zajtérkép alapján mindkettő 
egyértelműen küszöbérték feletti sávba eső 
zajterheléssel érintett, az egész napi terhelés 
(Lden) 75-80 dB közötti. A Népfürdő utca északi 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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szakasza, Árpád-hídi lehajtó környezete szintén 
terhelt, ugyanakkor kedvező, hogy az út mentén 
és közvetlen környezetében kevés lakóépület 
található. A környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. 
melléklete alapján nagyvárosias lakóterületen, 
vegyes és gazdasági területek esetében a 
gyorsforgalmi utaktól és elsőrendű főutaktól 
valamint gyűjtőutaktól származó közlekedési zaj 
terhelési határértéke nappal 65 dB éjjel 55 dB.  

A vizsgált területen nem található jelentős 
zajkonfliktust eredményező telephely.  

Lakossági panaszokat generáló üzemi zajforrás a 
légtechnikai berendezések okozta zajterhelés. 
Szintén ebbe a kategóriába sorolhatók a 
szabadidős zajforrások, közterületi 
rendezvények, amelyekre viszont nem terjed ki a 
jogszabályi hatály. A kerületi önkormányzathoz 
2010 és 2012 között beérkezett lakossági 
panaszok több mint fele szabadidős zajforrás 
miatt történt. Főként nyári időszakban zavaró 
zajhatásként jelentkeznek, illetve 
nagyrendezvényekhez kapcsolódóan (Sziget 
Fesztivál). 

Közúti forgalom zajterhelése – 
nappal (06-22 h)                         

 

Közúti forgalom zajterhelése – éjszaka (22-06 h) 

 
forrás: Budapest stratégiai zajtérképe (2007.) 

1.7.5. HULLADÉKKEZELÉS 

A vizsgált területen keletkezett hulladékok 
gyűjtése és kezelése megoldott. A telephelyeken 
keletkező veszélyes hulladékokat átmeneti 
üzemi gyűjtőhelyeken tárolják az elszállításig.  

A kommunális hulladékok gyűjtését a Fővárosi 
Önkormányzat közszolgáltatójaként az FKF Zrt. 
végzi. Az elmúlt években jelentősen fejlődött a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a 
különösen a szelektív hulladékgyűjtés 
infrastruktúrájának terén. A házhoz menő 
szelektív gyűjtés kiterjesztésével a közterületi 
gyűjtőpontok (hulladékgyűjtő szigetek) száma 
csökkent, a vizsgált területen kívülre szorultak. 
Lakossági hulladékgyűjtő udvar legközelebb a 
Tatai út 96. szám alatt áll rendelkezésre. 

A legjelentősebb hulladékkezelési/köztisztasági 
probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból 
fakad: a felhagyott, rendezetlen területeken 
gyakori az illegális hulladék elhelyezés, amelyek 
felszámolása a felelős hiányában az érintett 
önkormányzatokat terheli.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

108 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.8. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, 
valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
módosításáról” szóló 61/2012. (XII. 11.) BM 
rendelet I-III. katasztrófavédelmi osztályba 
sorolja a településeket, Budapesten külön-külön 
a kerületeket is. A XIII. kerület elsősorban a 
fennálló árvízveszély miatt a 
legveszélyeztetettebb I. osztályba került 
besorolásra. 

1.8.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK  

Építési alkalmasság 

 
(forrás: map.mfgi.hu/mernokgeologia) 
A vizsgált térséget alábányászottság nem érinti, 
jellemzően sík terület, kedvezőtlen morfológiai 
adottsággal nem bír. 

Az építési alkalmassági térkép alapján a vizsgált 
terület beépíthetősége korlátozott (jelentősebb 
forrásigényű) az árvízveszély és a magas talajvíz 
miatt. 

1.8.2. ÁRVÍZVÉDELEM 

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 zonációja 

A hullámtérben, mely a Duna és a fővédmű 
vonala közötti terület, a TSZT 2015 alapján 
beépítésre szánt területfelhasználási egységek 
közül mellékközpont területe (Vt-M), intézményi 
(Vi), nagyvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterület (Ln-3) és rekreációs (K-Rek) 
területfelhasználási egységek találhatóak. 
Továbbá a hullámtérben jelenleg kettő, részben 
beépített terület található, amelyek így az 
árhullámoknak fokozottan ki vannak 
szolgáltatva. Ez a két létesítmény a Dagály 
Strandfürdő, valamint az ELMŰ Sporttelep. A 
fürdőnél árvíz idején a fő feladat a medencék 
fertőtlenítésére használt vegyszerek biztonságba 
helyezése, elszállítása. A sporttelep árvízi 
időszakban csak a napozó területe és a gépház 
veszélyeztetett. A gépház árvíz elleni 
bevédésében a sporttelep munkatársai már 
gyakorlattal rendelkeznek, a napozó területén 
pedig nincs szükség védekezésre. 

A Rákos-patak töltése a Béke utcáig ki van 
építve. A kerülettől kapott információk alapján a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 109 
 

8 métert meghaladó dunai vízszint esetében már 
komoly problémákat okoz a patak 
visszaduzzasztása, mivel megnő a talajvíz szintje, 
így a patakhoz közeli ingatlanok pincéi elöntésre 
kerülnek. 

Figyelmet igényel, hogy árvíz idején a Dunához 
közel eső területeken az ingatlanok pincéiben és 
mélygarázsaiban (Duna Pláza, Marina-part, 
Révész utca, Rákos-patak mente) megjelenik a 
talajvíz, ami károkat okoz. 

Árvízvédelmi művek 

Az érintett védelmi-szakasz töltés-hossza 7 784 

(szelvényezés szerint 6+650 – H10+400 tkm; az 

ábrán 6+705 – 14+489 tkm) méter. 

Különös figyelmet érdemel a töltés két, 105 és 
490 méter hosszú szakasza, amelyek még a 
MÁSZ szintet sem érik el: 

 a kerület északi határánál, az ábrán 
6+705 - 6+810 

 a Rákos-patak jobb parti töltése, az 
ábrán 10+120 – 10+610 tkm 

A töltés magassága két szakaszon, 610 és 570 

méter töltéshosszon, emelkedik az előírt 

MÁSZ+1,3 m szint fölé: 

 a Juta utca – Paduc köz közötti 

szakaszon, az ábrán 7+310 – 7+920, 

 az Árpádhíd északi és déli hídfőjénél, az 

ábrán 11+420 – 11+990 tkm között. 

Ezeken a szakaszokon árvíz esetén további 

intézkedésre nincs szükség. 

 

 
Árvízvédelmi védmű a Carl Lutz rakparton 
(forrás: maps.google.com) 
 

 

 

 

A védelmi-szakasz többi része a MÁSZ+1,3 m 
szint alatt van 0-258 cm-rel, jellemzően 100 cm-
rel. Itt árvíz esetén a töltés magassághiányát 
megszüntetendő, ideiglenes védekezésre van 
szükség. 

 

A 2016-ban készült árvízkockázati térképezés 
(ÁKK) alapján a térképen jelölt helyeken 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. 

Vizsgálati területen a MÁSZ és MÁSZ +1,3m szintek és töltésmagasság Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A 2015. évi XXXIII. törvény 6. §-a rendelkezett a 

Dagály Strandfürdő árvízvédelmének érdekében 

az Újpesti rakparton, a 25666/2 helyrajzi számú 

ingatlanon létesítendő, elsőrendű árvízvédelmi 

mű megépítéséről. A védmű a 

létesítményfejlesztési ingatlanon létesített 

épületre vonatkozó használatbavételi engedély 

kiadásának feltételét képezte. A védmű 

megépítésével az elsőrendű védvonal, ami 

korábban a Népfürdő utca vonalában haladt, 

átkerült az Újpesti rakpartra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 840 m hosszú védműszakasz a Rákos-patak bal 

partján a Népfürdő utcától az uszoda 

telekhatárához igazodva annak Duna-parti 

oldalán haladva az Árpád híd pesti oldali 

hídfőjének északi oldaláig tart. A Rákos-patak és 

az újonnan létesült úszókomplexum DNY-i sarka 

között a védvonal vízzáró vasbeton támfalként 

került kialakításra 106,30 mBf-i magassággal. A 

védmű további szakaszán mobil árvízvédelmi 

falrendszer került kiépítésre, jellemzően 220 cm-

es magassággal. 

Vizsgálati területen a MÁSZ és MÁSZ +1,3m szintek és töltésmagasság 

Keresztszelvény a Dagály Strandfürdő mentén 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK  

A jelen vizsgálat során a XIII. kerületre vonatko-
zóan az alábbi fővárosi és kerületi településren-
dezési eszközök kerültek elemzésre: 

 Budapest főváros településszerkezeti 
terve (TSZT) 

 Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) 
 XIII. kerületi településrendezési eszközök 

1.9.1. A HATÁLYOS TSZT ÉS FRSZ VONAT-
KOZÓ 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 szabályzat-
ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletet 
(FRSZ). Ezek részletes bemutatására az I. kötet, 
1.6.1. Hatályos településszerkezeti terv és a Fő-
városi rendezési szabályzat főbb megállapításai 
fejezetében került sor, jelen fejezetben a XIII. 
kerület tekintetében releváns előírások kerülnek 
ismertetésre. 

1.9.1.1. TSZT 2015 

Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás  

A belső zónában a Budapest 2030 által kijelölt 
fejlesztési irányok a tradicionális történeti város-
részek szerkezetét számottevő átalakulásával 
nem számolnak, a közterületek minőségi fejlesz-
tése fog hosszú távon érvényesülni. A zónában 
kiemelt cél a Dunával való kapcsolat megerősíté-
se, amelynek során növekszik a lakosság által 
aktívan használható partszakaszok hossza. To-
vábbi szempont a rakpartok forgalmi terhelésé-
nek csökkentése, a karakteres és értékes város-
részeket jelentő területek építészeti jellemzőinek 
megőrzése. 

A belső és az átmeneti zónában a terv szerint 
nem telepíthető a meglévő területhasználatot 
zavaró, környezeti terheléssel járó gazdasági 
funkció. Urbánus, élhető új lakóterületek építé-
sére az átmeneti zóna területén található bar-
namezős és alulhasznosított térségeket kell fel-
használni. Magasépületek elsődleges elhelyezési 
területét az átmeneti zónában jelöli ki a terv, 
elsősorban a városfejlesztési célterületeken, a 
mellékközpontok környezetében.  

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a DÉSZ és DKÉSZ 
területen az alábbi területfelhasználási egységek 
jelennek meg: 

Beépítésre nem szánt területek: 

Folyóvizek medre és partja (Vf) olyan vízgazdál-
kodási területek, amely magában foglalja az ár- 
és hullámterek, partvédő művek és árvízvédelmi 
létesítmények területét is. A területegységre 
vonatkozó, általános érvényű előírásokon túl 
(árterek, hullámterek, védművek) a területhasz-
nálatot a hajózásra vagy a nemzetközi hajózóút-
ra érvényes előírások is szabályozzák. 

Közúti közlekedési terület (KÖu), mint jelentős 
szerkezet alkotó és szerkezet tagoló elem a vizs-
gált területen a nagy forgalmú, izoláló hatású 
rakparti utakat foglalja magába. A vizsgált terüle-
ten található még kötöttpályás közlekedési terü-
let (KÖk) is. 

Közkert, közpark (Zkp) területfelhasználási egy-
ségbe a 25 hektárnál kisebb városi és lakóterületi 
közparkok, közkertek, a jelentősebb fásított köz-
terek és az egyéb szerkezetileg meghatározó 
zöldfelületek tartoznak. A XIII. kerület dunai 
partszakasz közparkjai, közkertjei a sűrű városi 
szövet fellazítása mellett, a mindennapi haszná-
lati igények kielégítésében játszanak szerepet 
(pl. Szent István Park). Rekreációs értéküket a 
vízpartra szervezés növeli (fizikai kapcsolatot 
nem biztosítanak a vízfelülettel), a városi sziluett, 
partvonal látványa egyedi városképi értéket hor-
doz. 

Beépítésre szánt területek: 

Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület (Ln-3) területfelhasználási egységbe 
azok a szabadonálló jelleggel épített lakóterüle-
tek tartoznak, ahol általában több azonos jellegű 
épület áll egy telken, de nem úszótelkes a kiala-
kítás. Ezek a lakóterületek nagyrészt elkerítettek, 
zöldfelületük jellemzően nem képezi a közhasz-
nálatú zöldfelületek részét.  

A mellékközpont (Vt-M) területfelhasználási egy-
ségbe soroltak a Budapest 2030 koncepció céljai 
között szereplő differenciált központrendszernek 
– jellemzően az átmeneti zónában tervezett – 
elemei, amelyek ma még nem érték el azt a sű-
rűséget és minőséget, amely alapján kivehetnék 
részüket a főközpont tehermentesítésében. Ezek 
a mellékközpontok – különösen az intermodális 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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szereppel is rendelkezők – szerkezetileg a legki-
válóbb nagykapacitású kötöttpályás tömegközle-
kedési átszállóhelyeket (elővárosi vasút, metró, 
HÉV) is magukba foglalják, ezért sűrűségük a 
belső főközponti intézményi sűrűséghez hasonló. 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület 
(Vi-1) területfelhasználási egységbe a jelentős 
közlekedési nyomvonalak mentén elhelyezkedő 
területek tartoznak, ahol az irodafunkció megha-
tározó, de részt vesznek a lakosság ellátásában, 
kiszolgálásában. A jellemzően szabadonálló jelle-
gű intézményterület (Vi-2) a Vi-1-hez hasonló 
vegyesség jellemzi, azonban a városszerkezetben 
való elhelyezkedése, a kialakult környezethez 
való igazodás alapján sűrűsége alacsonyabb, 
lazább.  

A nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terü-
let (K-Rek) területfelhasználási kategóriába a 
nagy zöldfelülettel rendelkező, a lakosság és a 
turizmus számára jelentős, az aktív pihenést 
szolgáló területek tartoznak.  

Területfelhasználási egységek a tervezési területen a 
Duna és Rákos-patak vízfelülete nélkül 

 

A fentebbi diagramon jól látható, hogy a terve-
zési terület (DKÉSZ, DÉSZ) ~70%-át közterületek, 
beépítésre nem szánt területek teszik ki. A 
fennmaradó ~30% elsősorban intézményterület, 
valamint különleges (rekreációs és szabadidős 
terület) 

A vizsgált területen a fentebb említett 
területfelhasználási egységeken kívül nagyváros-
ias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakó-
teret (Ln-2), nagyvárosias telepszerű lakóterület 
(Ln-T) és városközpont területe (Vt-V) található. 

 

 

 

Területfelhasználási egységek a vizsgált területen a 
Duna és Rákos-patak vízfelületével 

 

 

Területfelhasználási egységek a vizsgált területen 
vízfelület nélkül 

 

Területfelhasználási egységek megoszlása 
XIII. kerület a vizsgált területén  

Területfel-
használási 
egység 

Kialakult 
terület 

(ha) 

Változással 
érintett 

(ha) 

Összes 
terület 

(ha) 

XIII. kerületben 

Ln-2 5,263 0 5,263 

Ln-3 4,218 8,754 12,872 

Ln-T 7,816 0 7,816 

Vt-V 2,513 0 2,513 

Vt-M 2,478 5,483 7,961 

Vi-1 3,870 0,939 4,809 

Vi-2 4,599 2,838 7,437 

K-Rek 16,046 0 16,046 

KÖk 0,844 0 0,844 

KÖu-2 5,894 0,141 6,035 

KÖu-3 9,823 0 9,823 

Vf 136,113 0 136,113 

Zkp 23,065 0 23,065 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési infrastruktúra 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapja szerint a XIII. kerület a 
megközelítőleg 4,5 km hosszú, Duna fő ágával 
közvetlen kapcsolatban álló partszakaszon a 
Margit, Árpád és az Újpesti vasúti híddal kapcso-
lódik a budai partszakaszhoz, valamint a Népszi-
gethez és a Margitszigethez. A Dráva utca meg-
hosszabbításaként a Margitszigetre, míg a Gács 
utca vonalában a Népszigetre tervezett gyalo-
goshidat jelöl a terv. 

A szerkezeti tervlap alapján a rakpart a vizsgált 
terület teljes hosszában településszerkezeti je-
lentőségű gyűjtőút kategóriába sorolt. 

Meglévő kötöttpályás közlekedés Újpest és a XIII. 
kerület kerülethatárán lévő vasúti híd és –pálya 
vonala, valamint térszín alatt az M3-as metró 
vonala (Újpest-Városkapu metróállomás és köz-
vetlen környezete). Tervezett kötöttpályás vo-
nalként a 2-es villamos meghosszabbítása jelenik 
meg a tervlapon. További tervezett elem az 
Észak-déli regionális gyorsvasút vonala, amely-
nek egyik állomásaként a Szent István parkot 
jelöli ki. 

Tervezett nyomvonallal jelöli a rakparton a Rá-
kos-patakig vezetett településszerkezeti jelentő-
ségű kerékpáros infrastruktúrát.  

Szerkezeti tervlap 3. Az épített környezet értékei-
nek védelme 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 3. Az épített kör-
nyezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi 
elemek tervlapja szerint elsősorban a vizsgált 
terület újlipótvárosi szakaszán találhatók véde-
lem alatt álló építmények, épületek, épület-
együttesek.  

Műemléki védelem alá esik a Jászai Mari tértől a 
Dráva utcáig húzódó épített rakpart, valamint az 
Újpest-Városkapunál található egykori villamos 
kocsiszín (jelenleg kereskedelmi funkciót lát el), 
valamint az egykori Lovasút indóház.  

A vizsgált terület Margit-híd pesti hídfője világ-
örökségi helyszín területe, a Katona József utcáig 
pedig a világörökségi helyszín védőövezetének 
és az országos műemléki jelentőségű terület 
határa húzódik.  

A vizsgált terület egyes részeit az épített környe-
zet védelmével kapcsolatos magassági korlátozás 
érinti. Kiemelten védendő karakterű területként 

(I. párkánymagassági kategória) jelöli meg a 
Margit hídtól a Gogol utcáig terjedő részt, vala-
mint karakterőrző területként (II. párkánymagas-
sági kategória) a Gogol utcától Bessenyei utcáig 
terjedő szakasz. A FOKA-öböl, valamint a Meder 
utcától északra lévő jellemzően alulhasznosított 
területeket új beépítésű, magassági szabályozást 
igénylő területekként jelöli (III. párkánymagassá-
gi kategória) a terv. Az Árpád híd kétoldali hídfő-
je magasépítmények számára igénybe vehető 
területként van kijelölve (ahol az épület legma-
gasabb pontja max. 65,0m). 

Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, táj- és termé-
szetvédelem 

A TSZT 4. tervlapja tartalmazza az Országos Öko-
lógiai Hálózat: Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna 
vonalára vonatkozó ökológiai folyosó területeit. 
A vizsgált területen – a rakpart mentén egészen 
a Dagály-fürdőig, valamint a Váci úton – 
településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor 
található. A partszakasz egésze tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület öveze-
tébe sorolt. A Szent István Park karakterében 
megőrzendő közpark/köztér, míg a Dagály-fürdő 
déli, Árpád hídhoz közele eső területe karakte-
rében megőrzendő temető, és jelentős zöldfelü-
letű intézményterületként jelölt. 

Szerkezeti tervlap 5. Környezetvédelem, veszé-
lyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek  

A TSZT 5. számú szerkezeti tervlapja a vizsgált és 
tervezési terület egy része (Meder utcától észak-
ra) potenciális talajszennyezett területként jelöli. 
A Margit hídtól az Árpád hídig a terv kibocsátás-
csökkentési zónát jelöl. 

Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlátozási terüle-
tek 

A TSZT 6. számú szerkezeti tervlapja alapján a 
vizsgált terület nagy kiterjedésű víztermelő kút 
külső és belső védőterületét jelöli ki. A hullámtér 
a rakpart végétől (Dráva u.) az Újpesti vasúti 
hídig terjed. 
Újpest-Városkapunál a vasútvonal védőtávolsága 
és a metró védelmi zónája jelenik meg. 
A Duna vonalát és a rakparti szakaszokat a 
Nagyvizi meder és az árvízvédelmi védvonal ha-
tárolja, mindemellett hajózásbiztonsági szem-
pontból tiltott területekkel a hídfők környezeté-
ben találkozhatunk. A Dagály-fürdő területén 
víztermelő kút védőterületei találhatóak. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A mikrohullámú összeköttetés magassági korlá-
tozása a Jászai Mari tér és Szent István park kö-
zött került megállapításra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9.1.2. BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI 
SZABÁLYZATA (FRSZ) 

A beépítési sűrűségek, infrastruktúra elemek 

Az FRSZ feladata az OTÉK és a TSZT 2015 figye-
lembevételével a fővárosban a településrende-
zés és az építés összehangolt rendjének biztosí-
tása, aminek érdekében meghatározza 

 a területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségét, 

 meghatározott területek beépítési magas-
ságát és 

 a fővárosi infrastruktúra terület-biztosítását  

oly módon, hogy rendeletként telekalakítási és 
építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle érték-
re tagolódik annak érdekében, hogy a terület-
használat kiszolgálásához szükséges parkolási 
infrastruktúra épületen belüli biztosítása tovább-
ra is támogatott legyen. Ennek értelmében az 
FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű általános sűrűségi 
érték az általánosan elhelyezhető funkciók szá-
mára – így a parkolás céljára is – igénybe vehető, 
a bsp jelű parkolási sűrűségi érték viszont kizáró-
lag az épületen belüli parkolás céljára vehető 
igénybe. Kiemelendő, hogy a bsp érték kifejezet-
ten a parkolás épületen belüli támogatása céljá-
ból kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket je-
lent a beépítési sűrűség értékébe beépülve. A 
bsá és a bsp érték együtt képezik a bs jelű beépí-
tési sűrűség értéket az OTÉK szerinti meghatáro-
zással. 

Minden építésjogi követelményt a kerületi sza-
bályozás szintjén kell meghatározni, illetve jelen 
esetben a Duna-parti építési szabályzatban 
(DÉSZ), a fővárosi településrendezési eszközök-
kel összhangban. 

Az FRSZ 1. melléklet „A területfelhasználási egy-
ségek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 
elemek” tervlapja alapján a XIII. kerület tervezési 
területén ~30%-a beépítésre szánt terület. A 
beépítésre szánt területeken a sűrűségi értékek 
differenciáltan kerültek meghatározásra. Az FRSZ 
a területek városszerkezeti elhelyezkedésük, 
szerepük, kialakult állapotuk és a kerületi szabá-
lyozási terv alapján különbözteti meg értékeit, 
melyek északról délre haladva az alábbiak: 

  

 

területfelhasználási  
egység 

bs bsá bsp 

Újpest-Városkapu 
(kelet) 

Vt-M 5,75 4,0 1,75 

Újpest-Városkapu 
(nyugat) 

Vt-M  5,25 3,75 1,5 

Hajókovács utca Ln-3 4,25 3,0 1,25 

FOKA-öböl (dél) Vi-2 3,5 2,5 1,0 

Dagály-fürdő K-Rek 1,25 1,0 0,25 

Árpád-híd pesti 
hídfő 

Vi-1 5,75 4,0 1,75 

Viza u.–Révész u. Vi-2 3,5 2,5 1,0 

Az FRSZ tartalmazza a tervezett kötöttpályás 
nyomvonalas elemek rendszerét. A vizsgált terü-
leten megjelenik a tervezett gyorsvasút (metró), 
és villamos pálya hosszabbítás.  

Mindezeken felül a Dráva és Meder utcától 
északra a meglévő kerékpáros nyomvonal meg-
hosszabbítása tervezett. A TSZT-vel összhangban 
a Dráva, illetve Gács utcánál tervezett gyalogos 
hidat jelöl a terv a szigetek irányába.  

Beépítési magasságok 

Az FRSZ 3. melléklet „Egyes területek beépítési 
magassága és magasépítmények számára kije-
lölt területek” alapján a tervezési terület kis ré-
szét az épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozás érinti. Az FRSZ az 
újlipótvárosi területrészt kiemelten védendő 
karakterű, valamint karakterőrző területként 
jelöli meg (I. és II. párkánymagassági kategória). 

A helyenként a feszítettebb utcai légtérarányban 
megmutatkozó történeti városrészben az FRSZ 
általános megállapításokat tesz a megengedett 
legnagyobb párkánymagasság, az e feletti tér és 
további kiegészítő szabályokra. Megállapítja, 
hogy a Világörökségi területre eső Dunára néző 
épületsorok esetében a légtérarány helyett a 
kialakult párkánymagasság tekintendő mérvadó-
nak, amelyek értéke különleges engedmények 
kivételével sem Pesten, sem Budán nem növel-
hető. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9.2. HATÁLYOS KERÜLETI TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÓ MEG-
ÁLLAPÍTÁSAI 

1.9.2.1. A DÉSZ KÉSZÍTÉSEKOR HATÁLYOS TELE-
PÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A kerület területén hatályos városrendezési és 
építési szabályzatot (KVSZ) 56/2001.(XII.20.) 
rendelettel hagyta jóvá a kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete.  

A szabályzatot jóváhagyását követően 2016 má-
jusáig 59 alkalommal módosították. A vizsgált 
területen több KSZT is hatályban van.  

A DÉSZ készítésének idején a XIII. kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 
Budapest Főváros XIII. Kerület Építési Szabályza-
táról (KÉSZ) szóló 19/2016. (XI. 15.) ÖK rendele-
tet, amely 2017. január 1-én lép hatályba. Terü-
leti hatálya a XIII. kerület közigazgatási területére 
terjed ki, a KÉSZ 1. § (2) bekezdésében foglaltak 
a DÉSZ és DKÉSZ területének kivételével, ame-
lyekre azok hatályba lépéséig a KVSZ hatályban 
marad. 

A tervezési és vizsgált területre egyaránt vonat-
kozó kerületi szabályozási tervek a Budapest 
Főváros XIII. ker. Önkormányzat Képviselő-
testületének: 

 3/2000. (I.17.) sz. rendelete a Dráva u. – 
Kárpát u. – Révész u. – Párkány u. – Viza 
u. – Népfürdő u. – Latorca u. – Duna fo-
lyam által határolt területre; 

 37/2001. (X.20.) sz. rendelete (módosít-
va 31/2015. (XI. 17.) rendelettel) Duna 
folyam – Meder u. – Cserhalom u. – Rá-
kos-patak mente által határolt területre; 

 26/2008. (X.18.) sz. rendelete a Váci út – 
Meder u. – Duna folyam – északi össze-
kötő vasúti híd által határolt területre. 

A KVSZ és a tervezési területen hatályos KSZT-k 
az alábbi, sajátos előírásokat adják a DKÉSZ terü-
letére: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – VII. ütem XIII. kerület 

134 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

3/2000. (I.17.) sz. rendelet tervezési területet 
érintő paragrafusai, bekezdései: 

„I-XIII/I-2 övezet 

 Az övezet területén zártsorú és szabadon 
állóan is elhelyezhetők épületek. 

 Az övezet területén csak teljesen közműve-
sített telken lehet új épületet elhelyezni. 

 Az övezet területén az alábbi környezet-
terhelési határértékeket kell betartani: 

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági 
határérték) 

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os 
OKTH határértékeket. 

- Az övezet területén terepszint alatt gépko-
csi tároló építményei és közmű műtárgyai 
helyezhetők el. 

5. § (1) I. jelű Népfürdő és Duna-parti sétány 
között a Révész utca vonalában fekvő területre 
vonatkozó előírások. 

1.1 A terület I-XIII/I-2 övezetbe sorolt. 

1.2 A terület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 
1-2 (kivétel kereskedelem), -3-9 pontja, valamint 
a BVKSZ 36. § 3-a, b, c, d szerinti funkciók he-
lyezhetők el, elsődlegesen szállodák - 
apartmanházak - irodaházak. 

1.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint 
építhető be. 

1.4 A szabályozási terven jelölt kötelezően par-
kosítandó terület - és a Déli épületszárny terüle-
téből a be nem épített terület közcélú használa-
tát biztosítani kell - időbeni korlátozás nélkül - a 
szolgalmi jogot az építési engedély kiadása előtt 
telekkönyvbe be kell jegyeztetni. 

1.5 A telek területe kerítéssel le nem határolha-
tó. 

1.6 A terület legfeljebb 2 építési telekre osztható 
a két telek közt húzódó szabályozási terven jelölt 
szélességű - közterület kiszabályozása után, ezen 
közterület alatt mélygarázs építhető. 

1.7 A területen elhelyezendő épületek építészeti 
karaktere - anyag-használata - tető kialakítása - 
KÖTELEZŐEN a II. jelű tömbbel azonos kell, hogy 
legyen. 

1.8 A területre geodéziai felmérés alapján készí-
tett favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó 
kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni. A 
telekre építési engedély csak jóváhagyott kert-
építészeti terv alapján adható ki. 

(2) II. jelű Népfürdő utca és Duna-parti sétány 
között a Viza utca vonalában fekvő területre 
vonatkozó előírások. 

2.1 A terület I-XIII/I-2 övezetbe sorolt. 

2.2 A terület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 
1-2 (kivételt képez kereskedelmi), 3-9 pontja, 
valamint a BVKSZ 36. § 3a-b-c-d szerinti funkciók 
helyezhetők el, elsődlegesen szállodák, 
apartmanházak, irodaházak. 

2.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint 
építhető be. 

2.4 A szabályozási terven jelölt kötelezően par-
kosítandó terület és a Északi II/2 telek terület be 
nem épített részének közcélú használatát biztosí-
tani kell - időbeni korlátozás nélkül - a szolgalmi 
jogot az építési engedély kiadása előtt a telek-
könyvbe be kell jegyeztetni. 

2.5 A telkek területe kerítéssel le nem határolha-
tó. 

2.6 A telkek tovább nem oszthatók. 

2.7 A két telek közötti közterület alatt mélyga-
rázs építhető. 

2.8 A területen elhelyezendő épületek építészeti 
karaktere - anyag-használata - tető kialakítása - 
KÖTELEZŐEN azonos kell, hogy legyen az I. jelű 
tömbével. 

2.9 A területre geodéziai felmérés alapján készí-
tett favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó 
kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni. A 
telekre építési engedély csak jóváhagyott kert-
építészeti terv alapján adható ki. 

37/2001. (X.20.) sz. rendelet tervezési területet 
érintő paragrafusai, bekezdései 

„IZ-XIII Jelentős zöldfelületű intézmény terület 

9. § (1) Az övezet, a szabadon álló intézmények 
elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terü-
let. 

(2) Az IZ-XIII. jelű övezet területén 

a) lakóépület, 

b) szálláshely, szolgáltató épület, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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c) közintézmény épület, 

d) közösségi, szórakoztató épület, 

e) vendéglátási, 

f) kulturális, művelődési és oktatási, 

g) egészségügyi, szociális, 

h) egyházi, 

i) kiskereskedelmi, 

j) iroda, 

k) sportolási 

épület, illetve rendeltetési egység helyezhető el, 
a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épüle-
tekkel. 

(3) Az övezet területén 

a) üzemanyagtöltő állomás, 

b) önálló parkolóház, 

c) 1000 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű 
kereskedelmi célú építmény önállóan, vagy 
egyéb rendeltetésű épületen belül önálló 
rendeltetési egységként, 

d) nagykereskedelmi rendeltetési egység 

nem létesíthető. 

(4) Az övezet területén az elhelyezkedő funkciók 
OTÉK szerint előírt parkolószáma telken belül 
biztosítandó. 

(5) A telken belüli parkolás részben épület alatt, 
másrészt fásított felszíni parkolóban is biztosít-
ható. 

(6) Az övezet területén csak teljes közműves tel-
ken lehet épületet elhelyezni. 

(7) Az övezet területén az alábbi környezetterhe-
lési határértékeket kell betartani: 

a) imisszió - MSZ 21865-1990 (levegőtiszta-
sági hat.ért.) 

b) emisszió - 21/1986-MT rendelet és a 
4/1986-os OKTM határértékeket. 

Z-KK-XIII Közkert 

10. § (1) A Z-KK-XIII közkert területén játszókertet 
és pihenőkertet lehet létesíteni. 

(2) A kerület területén az övezetbe tartozó terü-
leteken további telket alakítani nem lehet. 

(3) Az övezet területén közhasználat elől elzárt 
területet kialakítani nem lehet. 

(4) Az övezet területén az elhelyezhető építmény 
bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 
100 m2-nél. 

(5) Az övezet területén építményként, illetve épü-
letként 

a) vendéglátás építményei, illetve közte-
rületi pavilonjai közül cukrászda, fagylal-
tozó, 

b) terepszint alatti gyalogos aluljáró, 

c) terepszint alatti nyilvános illemhely 

létesíthető. 

(6) A Z-KK-XIII övezet területén 

a) a beépítés legnagyobb mértékét, 

b) a terepszint alatti beépítés megenge-
dett legnagyobb mértékét, 

c) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelü-
let mértékét, 

d) és a területen építhető építmény 
építménymagasságának előírt legkisebb 
vagy legnagyobb értékét az alábbi táblá-
zat határozza meg. 

Z-KP-XIII Közpark 

11. § (1) A Z-KP-XIII közpark területén játszóker-
tet, sportkertet és pihenőkertet lehet létesíteni. 

(2) Az övezetbe tartozó területeken további tel-
ket alakítani nem lehet. 

(3) Az övezet területén közhasználat elől elzárt 
területet kialakítani nem lehet. 

(4) Az övezet területén az elhelyezhető építmény 
bruttó alapterület nem lehet nagyobb 100 m2-
nél. 

(5) Az övezet területén terepszint alatti építmény 
legfeljebb a terület 10 %-án létesíthető. 

(6) Az övezet területén építményként, illetve épü-
letként 

a) a vendéglátás építményei, illetve köz-
területi pavilonjai közül cukrászda, fagy-
laltozó, 

b) terepszint alatti gyalogos aluljáró, 

c) terepszint alatti nyilvános illemhely 

d) esőtető 

létesíthető. 

(7) A Z-KP-XIII övezet területén 

a) a beépítés legnagyobb mértékét, 

b) a terepszint alatti beépítés megenge-
dett legnagyobb mértékét, 
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c) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület 
mértékét, 

d) és a területen építhető építmény épít-
ménymagasságának előírt legkisebb vagy 

legnagyobb értékét a táblázat alkalmazásával 
kell meghatározni. 

15. § (1) A fák kivágása csak kertészeti szakvé-
lemény által igazolt fakivágási engedély alapján 
lehetséges. Azok pótlásáról az Önkormányzat 
által meghatározott módon kell gondoskodni. A 
fapótlási kötelezettség minimális mértéke a ki-
vágott törzsátmérő mennyisége. Pótlás előnevelt 
faiskolai fákkal (Ø 5 cm). 

(2) Az új építésű járda és közút közötti közterüle-
teken közműmentes fasori sávot kell létesíteni, 
melyet a használatba adásig fásítani kell - dupla 
fasor ültetésével. 

(3) A Duna-parti Z-KP-XIII. övezet FOKA-öblöt 
érintő területén közterületi sétány létesítendő 
85%-os zöldfelületi aránnyal. 

(4) A 42-es tömbön a (8+330)-(8+900) m közötti 
Duna-parti szakaszon árvédelmi töltés építendő 
6,0 m széles koronszélességgel 4,0 m széles fenn-
tartó úttal. 

(5) A tervezési területen csak tájbaillő növény 
telepíthető. Az örökzöldek aránya - tekintettel a 
Duna-part közelségére - nem haladhatja meg a 
20%-ot. A Duna-parton javasolt növények: Alnus-
égerfa; Platanus-platánfa; Salix-fűzfa (nem a 
csavartágú változat!); Betula-nyírfa; Acer-juhar. 

(6) Szint alatti építmények tetején a terepszinttel 
azonos magasságban min. 0,5 m-es földtakarás-
sal kell zöldfelületet kialakítani fásítással, az 
intenzív tetőkertépítés szabályai szerint. 

(7) A Rákos-patak jobbparti töltése tervezett 
árvízvédelmi fővédvonal, melyet további feltöl-
téssel kell kialakítani. A Rákos-patak tervezett 
revitalizációját és a fővédvonal kiépítését együt-
tesen kell már tervezés szintjén is megoldani. 

(8) A parkolók fásítandók: minden négy parkoló 
mentén egy db fa ültetendő az erre a célra kiala-
kított fasori sávban. 

(9) Az L2-XIII. K építési övezetben a tömbbelsőket 
összefüggő zöldfelületként kell kialakítani. 

 

 

 

26/2008. (X.18.) sz. rendelet tervezési területet 
érintő paragrafusai, bekezdései 

„I-XIII-VD Duna-parti vegyes, jellemzően zártsorú 
beépítésű, magasház elhelyezését is lehetővé 
tevő intézményterület 

66/E. § (1) Az építési övezet területe jellemzően 
zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére 
szolgál a Duna-part mentén. 

(2) Az építési övezet területén a parkolást terep-
szint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani. 
Parkolóház létesítése esetén a földszinten a köz-
területi határvonal mentén közönségforgalmú 
helyiségeket kell elhelyezni. 

(3) Önálló parkolóház és/vagy mélygarázs P+R 
rendszerű parkoló céljára létesíthető. 

(4) A területen lakás létesíthető, de nem helyez-
hető el épület földszintjén. Lakás helyiségeinek 
ablakai a Váci útra nem tájolhatók. 

(5) Amennyiben az építési övezetben lévő telken 
megvalósuló épületben a szintterület 50 %-át 
meghaladó mértékben lakások létesülnek, a 
szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken. 

(6) A földszinti homlokzatok hosszának legalább 
60 %-án közönségforgalmú helyiségeket kell 
kialakítani. 

(7) A 27-30, 32, 36, 39/a és 39/b jelű tömbökben 
az épület(ek) földszintjén, vagy első emeletén a 
megengedett beépíthető alapterület 10%-ának 
megfelelő épület-szintterületet alapfokú ellátást 
biztosító létesítmény számára kell fenntartani a 
településrendezési szerződésben rögzítettek sze-
rint. 

(8) Az építési övezet területén kereskedelmi ren-
deltetésű egység az egyéb jogszabályokban 
meghatározottak szerint helyezhető el. 

(9) Magasház létesítését lehetővé tévő építési 
helyen kívül elhelyezkedő épület, vagy épületrész 
antenna nélkül mért legmagasabb pontja 31,0 m 
lehet, de az építési hely Duna felöli határvonalá-
tól számított 10,0 m széles területsávban, 
magasház létesítését lehetővé tévő építési he-
lyen kívül elhelyezkedő épület legnagyobb hom-
lokzatmagassága 22,0 m lehet. 

(10) Magasépület 30 métert meghaladó épület-
részének legnagyobb vízszintes vetületi átlagér-
téke nem haladhatja meg a más jogszabályban 
meghatározott, az épület legmagasabb pontja 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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által meghatározott magasság (M) felét (M/2). 
Amennyiben egy épülettömeg egynél több 30 
métert meghaladó épületrésszel rendelkezik, az 
épületrészek közötti távolság minimum M/4. 

(11) Az építési övezetben új épület csak építészeti 
tervpályázat eredménye alapján helyezhető el. 

(12) Közterületi telekhatáron kerítés nem létesít-
hető. 

(13) Az I-XIII-VD építési övezet telkeinek: 

a) legkisebb kialakítható méreteit, 

b) a beépítés legnagyobb mértékét, 

c) a megengedett legnagyobb szintterületi 
mutató értékét, 

d) a terepszint alatti beépítés megengedett 
legnagyobb mértékét, 

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület 
mértékét, 

f) a telken építhető épület építménymagas-
ságának előírt legkisebb és legnagyobb ér-
tékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben 
foglaltak figyelembevételével, az 21/D szá-
mú táblázat alkalmazásával kell meghatá-
rozni. 

A szabályozás kiegészítő elemei: 

1.4. Zártsorú beépítési módú építési övezetekben 
az épületek zárt sora helyenként legalább 10 m-
es épületközzel megszakítható. 

3.2. A Cserhalom utca északi meghosszabbítása 
(Meder utcától a Váci útig), Meder utca Váci út - 
Cserhalom utca közötti szakasza, és a Gács utca 
vonalában lévő közterület hálózati szerepe gyűj-
tő út, tervezési osztálya B.V.c.B. 

3.3. A Meder utca Cserhalom utca - Duna part 
közötti szakaszának hálózati szerepe gyalogos- 
kerékpárút, tervezési osztálya B.IX. - B.X. 

3.4. A 3.2. és 3.3. pontokban nem szereplő közte-
rületek hálózati szerepe kiszolgáló út, tervezési 
osztálya B. VI. d. C. 

3.7. A Váci úton közvetlen ingatlan kiszolgálás 
biztosítására új kapubehajtó, útcsatlakozás nem 
hozható létre. Az új beépítések közúti kiszolgálá-
sát a gyűjtőútról és a kiszolgáló utakról kell biz-
tosítani. 

4.1. A Téli kikötő öblének a tervezési területre 
eső szakaszán kikötő és veszteglő hely csak olyan 
partszakaszon létesíthető, mely a vonatkozó 

jogszabályokon túlmenően az alábbi előírások-
nak is megfelel: 

a) Tömegközlekedési és turisztikai célú 
közforgalmú kikötő, valamint csónak kikö-
tő az öböl teljes partvonalán létesíthető. 

b) Állóhajó számára kikötő vagy veszteg-
lőhely az öböl 32.-jelű és 39b.-jelű tömbjei 
közötti partvonalon nem létesíthető. 

4.3. Kikötőhöz tartozó önálló épület nem létesít-
hető. 

4.4. Úszóművön közlekedést nem szolgáló fel-
építmény nem helyezhető el.” 

KVSZ 

„38.§ (4) (4) A Duna-folyam – Rákos patak – ke-
rület határ – Váci út – Szent István körút által 
határolt terület ingatlanain – a kötöttpályás 
közösségi közlekedés megállóitól számított 300 
m-en belül fekvő ingatlanok kivételével - legfel-
jebb 6000 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi 
funkciót tartalmazó, vagy ilyen méretű önálló 
kereskedelmi funkciójú létesítmények helyezhe-
tők el. A kerület egyéb területein a létesíthető 
legnagyobb kereskedelmi célú bruttó szintterület 
mértékét az övezetek határozzák meg, melyek az 
egyes területekre készülő KSZT-ben szigoríthatók. 

 

Kizárólag a vizsgált területre vonatkozó kerületi 
szabályozási tervek a Budapest Főváros XIII. ker. 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 

 6/2005. (III.21.) sz. rendelete a Váci út – 
Gács u. – Balzsam u. – Árva u. által hatá-
rolt területre; 

 18/2014. (VII.2.) sz. rendelete a Dagály 
fürdő területére; 
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A tervezési területen az alábbi építési övezetek találhatóak: 

Övezet 

az építési telek az épület 

legkisebb kialakítható legnagyobb megengedett 
legkisebb 
kötelező 

legkisebb 
kötelező 

legnagyobb 
megengedett 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 
alatti beépítési 

mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

építménymagassága 

m2 m % m2/m2 % % m 

L2-XIII-K2 - - 40 1,0 - 40 - 4,5 

I-XIII/I-2 1.400 - 40 3,0+0,5 - 40 15 25 

I-XIII-V (szabadonálló) 1.500 30 60 3,0 65 35 16 30** 

I-XIII-VD 4.000 40 
75/ 

40*** 
4,0  

(4,4)**** 
80 20 18 

30  
(45)***** 

IZ-XIII 2.000 30 35 2,4 35 50 4,5 25 

K-SP-XIII KSZT* KSZT* 30 KSZT* 30 35 KSZT* KSZT* 

*KSZT határozza meg 
**az építménymagasság mértéke a KVSZ 4. számú melléket szerinti területeken a 8. §-ban előírtak alapján magasház esetén 
növelhető. 
***földszint/emeleti szinteken 
****közhasználatra átadandó terület átadása esetén 
*****az építési hely azon részén, ahol magasház létesítése megengedett 
 

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

 L1-XIII-VD / L1-XIII-ZU / L1-XIII-R – nagyvárosias lakóterület 

 L2-XIII-K – keretes, zártsorú beépítésű városias lakóterület 

 L7-XIII-2 – lakótelep területe 

 VK-XIII-KK2 / VK-XIII-ZU – városközponti terület 

 I-XIII-V / I-XIII/V-100 / I-XIII-VV1 / I-XIII-V,1-3 / I-XIII-V,1-4 / I-XIII-SZ – intézményi terület 

 IZ-XIII-ST/D – Dagály fürdő területe 

 KV-EN-XIII/1 – energiaszolgáltatás különleges városüzemeltetési területe 

 

 Z-KP-XIII / Z-KP-XIII-1 – közpark 

 Z-KK-XIII – közkert 

 Z-FK-XIII – fásított közterek 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9.2.2. AZ ÚJ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
(HATÁLYOS 2017. JANUÁR 1-TŐL) 

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a Budapest Főváros XIII. Kerület Épí-
tési Szabályzatáról (KÉSZ) szóló 19/2016. (XI. 15.) 
ÖK rendeletet. A KÉSZ a 2012. január 1-én mó-
dosult és hatályba lépett új jogszabályi környe-
zetnek megfelelően készül a hatályos fővárosi 
településrendezési eszközökkel (TSZT 2015 és 
FRSZ) összhangban. Területi hatálya a XIII. kerü-
let közigazgatási területére terjed ki, a KÉSZ 1. § 
(2) bekezdésében foglaltak kivételével:  

„(2) A Rendelet hatálya nem terjed ki a 8. 
mellékletben ábrázolt alábbi területekre 

a) az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 14/B.§ szerinti Duna-parti 
Építési Szabályzat (a továbbiakban: DÉSZ) 
hatálya alá tartozó területre és  

b) az a) pont szerinti területet kiegészítő 
területekre, továbbá  

c) a Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi 
utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca 
által határolt Kertváros területre, valamint 

d) a kiemelt beruházássá nyilvánított 
területek közül a Budapesten megrendezendő 
Úszó- Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvénnyel (továbbiakban: FINA 
Világbajnokság) érintett Dagály strand és 
környezetének területére.” 

 
A KÉSZ a fentiek szerint kivételként említett DÉSZ 
és DKÉSZ területekre vonatkozóan javaslatot ad 
azok építési övezeteinek, illetve övezeteinek 
meghatározására – nem lépnek hatályba -, annak 
érdekében, hogy az e területekre elfogadásra 
kerülő építési szabályzatok illeszkedjenek a KÉSZ 
rendszerébe. A KÉSZ erre vonatkozó javaslatait a 
DÉSZ és DKÉSZ során célszerű figyelembe venni. 
 
A XIII. kerületi Duna menti partszakaszának 
vizsgálati területére azonban kiterjed a KÉSZ 
szabályozása és e területre 2017. január 1-én 
hatályba is lép.   

 
 
 

 

 

 
 

KÉSZ 8. melléklet 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A vizsgált területen a KÉSZ az alábbi építési övezeteket/övezeteket határozza meg: 

Beépítésre szánt építési övezetek: 

Vt-M/SZ-1 - Szabadonálló beépítésű mellékközpont építési övezete 

Vt-M/Z-4 -  Zártsorú beépítésű mellékközpont építési övezete 

Vt-M/Z-5 -  Zártsorú beépítésű mellékközpont építési övezete 

Vt-M/Z-7 -  Zártsorú beépítésű mellékközpont építési övezete 

Vt-V/ZU-1 - Zártudvaros beépítésű városközpont építési övezete 

Vt-V/ZU-2 - Zártudvaros beépítésű városközpont építési övezete 

Vi-1/Z-8   -   Intézményi jellemzően zártsorú beépítésű építési övezet 

Vi-1/Z-18  -  Intézményi jellemzően zártsorú beépítésű építési övezet 

Vi-1/Sz-4  -   Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet 

Vi-2/Sz-1  -   Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet 

Vi-2/Sz-4  -   Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet  

Vi-2/Sz-5  -   Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet 

Vi-2/Sz-6  -   Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet 

Vi-2/Sz-9  -    Intézményi jellemzően szabadonálló beépítésű építési övezet 

Ln-2/ZSz-3  -  Nagyvárosias, szabadonáló jellegű, zártsorú beépítésű lakóterület 

Ln-2/A-2  -  Nagyvárosias, zártsorú, keretes beépítésű lakóterület 

Ln-3/ZSz-2  -  Nagyvárosias, zártsorú, szabadonálló jelleggel beépíthető lakóterület 

Ln-3/ZSz-1-AI -Nagyvárosias lakóterület alapintézmények elhelyezésére szolgál 

Ln-3/ZSz-3 -  Nagyvárosias, zártsorú, szabadonálló jelleggel is beépíthető lakóterület 

Ln-3/Sz-1  -   Nagyvárosias, szabadonálló beépítésű lakóterület 

Ln-T/T-1 -      Nagyvárosias, telepszerű, úszótelkes beépítésű lakóterület 

Ln-T/Sz-1 -    Nagyvárosias, nem telepszerű, szabadonálló beépítésű lakóterület intézmények elhelyezé-
sére szolgál 

Ln-T/Sz-2-AI Nagyvárosias, telepszerű, szabadonálló beépítésű lakóterület, alapintézmények elhelyezé-
sére szolgál 

Beépítésre nem szánt övezetek: 

KÖu-2 -I. rendű főút 

KÖu-3 -II. rendű főút 

KÖu-4 -Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút 

Zkp-Kk -Közkert övezete 
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A KÉSZ építési övezetekre vonatkozó előírásai: 

Az Ln-2 jelű építési övezetek előírásai 

41. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 39.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 2. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) Az Ln-2 jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek zártsorú keretes elhelyezésére szolgálnak, 
melyben elhelyezhetők a 39.§-ban foglalt rendeltetések. 

(6) Az Ln-2/A-1, Ln-2/A-2, Ln-2/A-3, Ln-2/A-4, Ln-2/A-5 jelű építési övezetek területén  
a) a telek a zártsorú beépítésre vonatkozó 19.§ és 24-28.§  szerinti általános rendelkezések, valamint 

a 21-22.§ szerinti „A” típusú keretes beépítés szabályai szerint építhető be, kivéve 
aa) ha a Szabályozási terv, vagy  
ab) ha a VII. Fejezet Kiegészítő előírása 

 másként rendelkezik; 
b) a hátsókert  

ba) 35 méternél kisebb telekmélység esetében 0 méter, 
bb) 35 méternél mélyebb telek esetében legalább 6,0 méter,  
bc) 50 méternél mélyebb telek esetében legalább 12,0 méter,  
bd) területén teljesértékű zöldfelületet kell kialakítani,  
be) területén épület nem létesíthető, épületrész nem nyúlhat be, csak kerti építmény helyezhető 

el, 
c) új épület elhelyezése során 

ca) épületköz létesíthető, épülethézag nem létesíthető, 
cb) pinceszint feletti 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 25 %-án in-

tenzív zöldtetőt kell létesíteni; 
d) az új épület nem utcai homlokzatára vonatkozó párkánymagassága az utcai járdatőtől mért Pmu 

értéket legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg, amennyiben az udvari 
térarány értéke nem lesz 1,5-nél nagyobb;  

e) meglévő épület padlásterének beépítése során az épület legfeljebb egy önálló lakószinttel 
beépíthető, mely esetben az általános szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni; 

f) meglévő épület tetőtér beépítése érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 0,8 
méterrel növelhető akkor, ha az nem haladja meg 

fa) a Pmu értéket, és 
fb) a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát; 

g) meglévő épület legfeljebb egy visszahúzott tetőemelettel bővíthető 
ga) ha az utca felé a magassági idom 35-36.§ szerinti szabályainak megfelel, és 
gb) ha a létesülő tetőemelet udvari párkánya a meglévő udvari párkány vonalára emelt legfel-

jebb 60 º-os sík alatt marad;  
h) a földszinten  

ha) az utca felé lakás nem létesíthető, 
hb) teremgarázs létesítése során az utcai homlokzat felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételé-

vel egyéb rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a garázsfal tömör utcai hom-
lokzata nem haladhatja meg a telekszélesség egyharmadát; 

i) kereskedelmi rendeltetés  
ia) csak az épület pinceszintjén, földszintjén és a földszinttel összekötve az I. emeletén létesíthe-

tő,  
ib) legnagyobb bruttó alapterülete legfeljebb 3000 négyzetméter lehet; 

j) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban vagy földszinti teremgarázsban 
történhet; 

k) parkolóház létesítése esetén a parkolási szintterületi mutató és az általános szintterületi mutató 
figyelmen kívül hagyandó; 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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l) a tömbbelsőben önálló mélygarázs létesíthető a 13.§ rendelkezései szerint, melynek esetében a 
mélygarázs telekméreténél nem kell figyelembe venni az előírt telekméretet; 

m) a 3. melléklet 2. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint,  

ma) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
mb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra.  

 

2. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 
elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 
megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Ln-2 beépítettsége szintterületi mutatója 

3 építési övezet jele 
területe 

széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

31 Ln-2/A-2 ZK-A 0 18 - - - - 0 
párkány-

magasság 

56 Ln-2/ZSz-3 Z/Sz 
1500/ 

5000 § 
30 65 70 

3,5  

 0,5 KH 
2 35 

épület-

magasság 

68 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  keretes 

„C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

69 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

70 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

71 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

72 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

73 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

74 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

75 § előírásban foglalt feltétel esetén 

76 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás  

77 KA kialakult állapot 

 

 

Az Ln-3 jelű építési övezetek előírásai 

42. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 39.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 3. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) Az Ln-3 jelű építési övezetek jellemzően szabadonálló, vagy zártsorú építési helyen belül 
szabadonállóan elhelyezett lakóépületek elhelyezésre szolgálnak, ahol elhelyezhetők a 39.§-ban foglalt 
rendeltetések is.  

(3) Az Ln-3/ZSz-1 és Ln-3/ZSz-2 jelű építési övezetek területe a 23.§ szerinti, a zártsorú beépítési módú 
építési helyen belül szabadonálló jelleggel elhelyezhető épületek létesítésére szolgál  

a) új épület a Szabályozási terven meghatározott építési hely figyelembevételével létesíthető; 
b) az épületek magasságára vonatkozó rendelkezések 

ba) magasház építési helyén kívüli épület legnagyobb párkánymagassága a Duna felé 22 mé-
ter,  

bb) épület legmagasabb pontja 31 méter, 
c) a magasház elhelyezést lehetővé tevő Ln-3/ZSz-1 jelű építési övezetek területén    

ca) a Duna-part felőli párkány magassága legfeljebb 22 méter lehet, kivéve ahol a Szabályozási 
terv az építési hely magasépület céljára kijelölt részét rögzíti, 

cb) a magasház számára kijelölt területen egynél több 30 métert meghaladó épületrészek kö-
zötti távolság legalább a létrejövő legmagasabb pont egynegyede legyen; 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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d) az épületrészek felsőbb szintekről látható tetőfelületein tetőkertet, vagy legalább biológiailag 
aktív tetőt kell létesíteni; 

e) a földszinten vagy az I. emeleten – a beépítettség 10%-ának megfelelő szintterületet alapfokú 
ellátást biztosító létesítmény számára kell fenntartani; 

f) kereskedelmi rendeltetés  
fa) csak az épületek földszintjén és a gyűjtőút menti épülettraktusban, az I. emeleten létesíthe-

tő, 
fb) legnagyobb bruttó alapterület legfeljebb 3000 négyzetméter; 

g) a 3. melléklet 3. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint,  

ga) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
gb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra. 

(4) Az Ln-3/ZSz-3 jelű építési övezet területén 
a) a zártsorú építési helyen belül szabadonálló jelleggel is elhelyezhetők az épületek a 23.§ szerint;  
b) új épület  

ba) a Szabályozási terven meghatározott építési helyen, a bb) alpont figyelembevételével léte-
síthető, 

bb) településrendezési szerződés sajátos jogintézmény alkalmazásával érintett területen a 
tömb egészére vonatkozó beépítési tervvel összhangban telepíthető; 

c) a telektömb megosztása esetén 
ca) szabadonálló jellegű beépítés esetén a terepszint felett, de legalább az I. emelet felett a te-

lekhatár mentén az épületmagasság felének megfelelő méretű oldalsó távolságot kell tartani, 
vagy  

cb) a telekhatáron a keretes beépítés „B” típusának 22.§ szabályait kell alkalmazni az épületek 
csatlakozása esetén, a földszinten és legfeljebb az I. emeleti szinteken; 

d) földszinti kialakítás 
da) a földszinten az utca felé lakás nem létesíthető, 
db) földszinti teremgarázs utcai homlokzata felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével üzlet-

helyiséget, vendéglátóegységet, közforgalmú irodát, vagy egyéb közhasználatra alkalmas közös-
ségi helyiségeket kell létesíteni, 

dc) a földszinti beépítési mérték kedvezménye akkor használható ki, ha a földszinten az utca fe-
lől legalább 50% hosszban a db) szerinti rendeltetések kerülnek megvalósításra; 

dd) a kiemelt gyalogos nyomvonal mentén a Szabályozási terv szerint kizárólag földszinten be-
építhető épületrészek zárófödémének legalább felén tetőkerti zöldfelületet kell létesíteni; 

e) telektömbönként, legalább négy helyen kell az épületek összezáródását megszakítani  
ea) 1,0-nél nem nagyobb térarányú és legalább 16 méter szélességű épületközzel vagy  
eb) az ca) alpont szerinti oldalsó távolság betartásával a telekhatár mentén; 

f) az épület legmagasabb pontja az épületmagasság értékénél legfeljebb 7,0 méterrel lehet 
magasabb  

g) az első lakószint padlóvonala a közterület felé 
ga) előkert hiányában a járdaszinttől mérten legalább 3 méter,  
gb) 3,0 méter, vagy a feletti előkertméret esetén a járdaszinttől mérten legalább 1,5 méter; 

h) kereskedelmi rendeltetés  
ha) az épületek földszintjén, és a gyűjtőút menti épülettraktusban a földszinten és az I. emele-

ten létesíthető, 
hb) legnagyobb bruttó alapterülete a hc) alpont kivételével legfeljebb 4000 négyzetméter, 
hc) bruttó alapterülete lakóépületben legfeljebb 1000 négyzetméter lehet; 

i) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban vagy földszinti teremgarázsban 
történhet; 

j) a Cserhalom utca mentén fekvő telkek esetében 0,25 általános szintterületi mutató kedvezmény 
adható, amennyiben a telkek beépítéséig a távvezeték földkábeles kiváltása a fejlesztés terhére 
megtörténik a Cserhalom utca és az Esztergomi út Árpád hídtól északra eső teljes hosszában. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(5) Az Ln-3/SZ-1 jelű építési övezet területén  
a) a szabadonálló beépítés általános szabályait kell betartani; 
b) épület legmagasabb pontja 28 méter, 
c) az épület földszintjén nem létesíthető  

ca) lakásrendeltetési egység és 
cb) sorgarázs, továbbá  
cc) teremgarázs,  

d) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban történhet. 
(10) Az Ln-3/SZ-1-AI jelű építési övezet területe a Váci út és a Duna közötti lakóterület 

alapintézményeinek elhelyezésére szolgál, melyen 
a) a szabadon álló beépítés általános szabályait kell betartani; 
b) lakóépület nem létesíthető; 
c) az alapintézmények közül elsődlegesen 

 ca) oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális,  
 cb) hitéleti, 
 cc) kulturális, 
 cd) sport 

rendeltetésű intézmény létesíthető. 

 

3. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 
beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Ln-3 beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-
sége  

terepszint 
felett  

terepszint 
alatt 

általános parkolási 
zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

6 Ln-3/ZSz-2 Z/Sz 4000 - 
40  

75 F 
80  

3  
 0,25 KH  

0,25 E 

2 20 
épület-

magasság 

7 Ln-3/ZSz-3 Z/Sz 600 18 
60  

65 S  

70 F 

70  

100 G 

3  

0,25 §  
2 30 

épület-

magasság 

8 Ln-3/SZ-1 SZ 600 18 
60  

65 S  

70  

100 G 
3 2 25 

épület-

magasság 

12 Ln-3/SZ-1-AI  SZ 3000 30 50 60  1,5 1,2 35 
épület-

magasság 

13 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

14 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

15 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

16 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

17 G a 100 % terepszint alatt csak a Garázs funkció esetében 

18 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

19 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

20 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

21 § előírásban foglalt feltétel esetén 

22 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

23 KA kialakult állapot 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az Ln-T jelű építési övezetek előírásai 

 44. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 43.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 4. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) Az Ln-T jelű építési övezetek előírásainak területi vonatkozásai 
a) az előírásokat az úszótelkes kialakítású Ln-T/T-1 és Ln-T/T-2 övezetekben a Szabályozási terven 

jelölt övezet területének egészére vonatkozóan kell alkalmazni, ahol az építési övezetek lehatárolásai 
magukba foglalják a lakótelepi épületek úszótelkeit és az azokat körülvevő közterületeket is az 
övezethatáron belül, 

b) az a) pontba nem tartozó építési övezetbe sorolt területeken az előírásokat a telekre vonatkozóan 
kell alkalmazni. 
(3) Az Ln-T jelű nagyvárosias területen – az Ln-T/T-1 és Ln-T/T-2 , valamint az Ln-T/Z-1 építési 

övezetek kivételével – az építési helyet a szabadonálló beépítésre vonatkozó 18.§ szerinti rendelkezések 
alapján kell meghatározni, kivéve, ha a Szabályozási terv, vagy ha a VII. Fejezet szerinti Kiegészítő 
előírások másként rendelkeznek; 

(4) Az Ln-T/SZ-1 és Ln-T/SZ-3, Ln-T/SZ-4, Ln-T/SZ-5 jelű építési övezetek területe a nem telepszerű, 
szabadonálló beépítésű intézményi épületek elhelyezésére szolgál. 

(7) Az Ln-T/SZ-2-AI jelű építési övezetek területén  
a) a telken új épület építése, a meglévő bővítése a szabadonálló beépítési mód alapján történhet, 
b) az épület magassági bővítése legfeljebb egy szint lehet, 
c) ahol az előkert nincs meghatározva a Szabályozási terven, ott előkert nélkül is lehet építeni. 
 

4. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-
engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 
szerint 

2 Ln-T beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya  

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

7 Ln-T/SZ-1 SZ 1500 30 65 70  4 0,75 35 
épület-

magasság 

10 Ln-T/SZ-2-AI SZ 1500 30 65  70  2 0,5 35 
épület-

magasság 

14 Ln-T/T-1 T - - - - - - 35 
párkány-

magasság 

16 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

17 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

18 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

19 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

20 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

21 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

22 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

23 § előírásban foglalt feltétel esetén 

24 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

25 KA kialakult állapot 

 
 
 
 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Vt-V, Vt-M, Vt-H településközponti építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai 

47. § (1) A Vt-V, Vt-M, Vt-H jelű településközponti területek övezetei a sűrű beépítésű, - az építési 

övezettől függően zártsorú vagy szabadon álló -, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 

elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgálnak, 

amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

(2) Az épület: 

a) lakás, ha az építési övezet előírása nem tiltja, továbbá 

b) igazgatási, irodai, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, 

d) szállás jellegű, 

e) kulturális és egyéb közösségi szórakoztató,  

f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

g) sport 

rendeltetés, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású  

h) vendéglátó, 

i) közösségi közlekedést és saját igényen felüli közösségi parkolást (P+R, B+R) szolgáló,  

j) önálló parkolóház, mélygarázs, valamint a lakosság napi igényeit kielégítő, zavaró hatással nem 

járó  

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.  

(3) A főrendeltetésű épületet kiszolgáló rendeltetésű épület, továbbá a hátsókertben az OTÉK szerint 

megengedett épület nem létesíthető, az önálló terepszint alatt létesíthető mélygarázs kivételével.  

(4) A melléképítmények közül kizárólag 

a) a közmű-becsatlakozás építménye, 

b) kerti építmény,  

c) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

helyezhető el.  

(5) Lakás rendeltetési egység létesítése során  

a) az újépítésű lakások esetén  

aa) a lakások nettó területének átlaga nem lehet kisebb, mint 50 négyzetméter, és  

ab) legfeljebb a lakások 20%-a lehet 35 négyzetméter nettó alapterületnél kisebb és 

ac) nettó 30 négyzetméter alapterületnél kisebb lakás nem létesíthető; 

b) az újépítésű, 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy legalább 4 

négyzetméteres tárolót kell biztosítani; 

c) nem létesíthető lakás 

ca) a közterülettel határos földszinti traktusban, továbbá 

cb) olyan udvarból nyílóan, amelyről más közforgalmú rendeltetési egységek is nyílnak; 

d) földszinti udvarra nyíló lakás rendeltetése nem módosítható közhasználatú rendeltetésre, ha 

ugyanazon udvarra még más lakások nyílnak.  

(6) Az építési övezetek területén  

a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem 

helyezhető el önálló parkolóterület és garázs, 

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet 

zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát, 

c) nem létesíthető gyalogosutca felől nyíló 50 férőhelynél nagyobb kapacitású garázs. 

 

A Vt-V jelű építési övezetek előírásai 

48. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 47.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 6. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) Az Vt-V jelű építési övezetek a városközponthoz tartozó funkciók mellet jellemzően lakóépületek 
zártsorú elhelyezésére szolgálnak, ahol elhelyezhetők az 47.§-ban foglalt rendeltetések.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(3) A Vt-V/ZU-1 jelű építési övezetek kialakult állapotú zártudvaros beépítésű területén, ha a 3. 
melléklet 6. számú táblázata a kialakult állapot miatt a beépítettség mértékére és az általános és 
parkolási szintterületi mutatóra nem rögzít határértéket, az épületek átalakítása, bővítése a következők 
szerint történhet 

a) a meglévő épület padlástere tetőtérként legfeljebb egy lakószinttel beépíthető – galériás lakás 
létrehozható,  

b) a tetőtéri hasznosítás feltétele az eredeti tetőidom, torony, tetődísz visszaépítése,  
c) földszinten a belső udvar beépíthető az épületközök kivételével, 
d) a pinceszintek parkolás céljából összeköthetők a megfelelő tűzrendészeti előírások és átjárási 

szolgalmak biztosítása mellett. 
(4) Az Vt-V/ZU-2, Vt-V/ZU-3 és Vt-V/ZU-4 jelű építési övezet területén  

a) a telek a zártsorú beépítésre vonatkozó 19.§ és 24-28.§ szerinti általános rendelkezések, és a 20.§ 
szerinti zártudvaros beépítés szabályai szerint építhető be, kivéve 

aa) ha a 20.§ alapján a keretes beépítés indokolt, továbbá  
ab) ha a Szabályozási terv, vagy a VII. Fejezet Kiegészítő előírása másként rendelkezik; 

b) hátsókert – a 20.§ szerinti zártsorú zártudvaros beépítésnél 
ba) új épület zártudvaros kialakítása esetében 0 méter, 
bb) meglévő épület kialakult hátsókertje a terepszint felett nem építhető be; 

c) hátsókert - a 21-22.§ szerinti keretes beépítésnél  
ca) 35 méternél kisebb telekmélység esetében 0 méter,  
cb) 35 méternél mélyebb telek esetében legalább 6,0 méter,  
cc) 50 méternél mélyebb telek esetében legalább 12,0 méter,  
cd) területén teljesértékű zöldfelületet kell kialakítani, 
ce) területén épület nem létesíthető, épületrész nem nyúlhat be, csak kerti építmény létesíthe-

tő; 
d) új épület elhelyezése során 

da) épületköz a Szent István körút és a Váci út felől nem létesíthető, épülethézag nem létesíthe-
tő, 

db) a pinceszint feletti zárófödém 50 négyzetmétert meghaladó területének minimum 15 %-án 
legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni, 

dc) szintterületi mutató kedvezmény adható a közhasználatú terület kialakítása esetén; 
e) az udvari térarány értéke 

ea) lakóépület, vagy az általános (garázst nem tartalmazó) szintterület legalább 50%-ában la-
kásrendeltetésű épület esetében nem lehet nagyobb 1,5-nél az udvar egyik irányában sem, 

eb) az ea) alponttól eltérő rendeltetésű épület esetében 1,8-nál; 
f) a földszinti és I. emeleti beépítési mérték elérheti a 100%-ot, amennyiben az alábbiak teljesülnek 

fa) a földszinten a következő funkciók kerülnek elhelyezésre: kereskedelemi, vendéglátási, szol-
gáltatási, szórakoztatási, kulturális- vagy sport rendeltetési egység, közhasználatú iroda, szállás-
szolgáltatáshoz, irodaházhoz tartozó kiegészítő rendeltetések (nagy területet igénylő helyiségek 
és funkciók, valamint ezek működését szolgáló kiegészítő helyiségek), az épület közösségi terei, 
továbbá a földszint területének legfeljebb 25%-án garázsrendeltetés, és 

fb) önálló raktározás nem létesíthető, és 
fc) a 100%-osan beépített szint feletti szintek beépítési mértéke – a már meglévő épületek utó-

lagos udvarbeépítése, udvarlefedése kivételével – nem haladja meg a 70%-ot, továbbá 
fd) a földszintes, vagy egyemeletes épületrész feletti zárófödém területének minimum 50 %-án 

legalább 50 centiméter termőréteg vastagsággal legalább kétszintes növényállományú intenzív 
zöldtető létesül, kivéve, ha üvegtetővel fedett a földszinti vagy az I. emeleti épületrész területé-
nek legalább 50%-a; 

g) a telek beépítési mértéke 100%-ig növelhető az épület egésze tekintetében, amennyiben   
ga) a Váci út menti telkek esetében kulturális, művelődési, kereskedelmi épület kerül elhelyezé-

se, vagy meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása történik  és  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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gb) ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 15%-a, amely legalább 
10 méteres szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez;  

gc) a ga) - gb) alpontoktól függetlenül, ha az udvar üvegtetővel kerül lefedésre az épület bár-
mely szintjén, mely esetben a lefedett udvarra nem nézhet lakásrendeltetési egység; 

h) az udvari épületszárnyak létesítésére és csatlakozására vonatkozó szabályok: 
ha) azon a telekhatáron, ahol a szomszédos telken nem áll épület, új épületszárny - az utcai 

épületszárny kivételével - nem létesülhet; 
hb) az épület kizárólag akkor csatlakozhat tűzfalasan a szomszédos telekhatáron (oldalsó és 

hátsó telekhatár), amennyiben az ott lévő épület tűzfalának magassága legalább a telekre vona-
tozó Pmu értéket eléri és a tömb egészére a zártudvaros beépítés a jellemző; 

hc) az épület tetőgerince, vagy lapostető esetén az attikája a hb) alpont szerinti szomszédos 
csatlakozó épület tűzfalának magasságát legfeljebb 1,0 méterrel haladhatja meg; 

i) meglévő épület padlásterének beépítése során az épület legfeljebb egy önálló lakószinttel 
beépíthető, mely esetben az általános szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni, 

j) meglévő épület tetőtér beépítése érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 0,8 
méterrel növelhető, ha az nem haladja meg 

ja) a Pmu értéket, és 
jb) a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát; 

k) a zöldfelület kialakítása meglévő épület bővítése esetén 
ka) az előírt zöldfelületet nem kötelező kialakítani, amennyiben annak műszaki akadálya van, 

vagy az udvar kialakult használatát az ellehetetleníti, 
kb) az udvar utólagos földszinti vagy I. emeleti beépítése esetén legalább az fd) alpont szerinti 

zöldtetőt ki kell alakítani; 
l) a földszinten  

la) az utca felé csak a városközponti területhez illő közforgalmú és közhasználatú rendeltetési 
egységek, továbbá irodák létesíthetők, 

lb) új lakás nem hozható létre, 
lc) teremgarázs létesítése során az utcai homlokzat felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételé-

vel egyéb rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a garázsfal tömör utcai hom-
lokzata nem haladhatja meg a telekszélesség egyharmadát; 

m) kereskedelmi rendeltetés  
ma) más rendeltetésű épületben csak az épület pinceszintjén, a földszintjén továbbá az I. és II. 

emeletén alakítható ki, legfeljebb 4000 négyzetméter kereskedelmi célú bruttó alapterülettel, 
mb) a Váci út menti épület egésze kereskedelmi rendeltetésű lehet, melynek legnagyobb bruttó 

alapterülete legfeljebb 10.000 négyzetméter, a 15.§ figyelembevételével;  
n) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban, vagy földszinti teremgarázsban 

történhet, 
o) parkolóház  

oa) létesítése során a parkolási szintterületi mutató és az általános szintterületi mutató figyel-
men kívül hagyandó, 

ob) a Váci út és a Szent István körút menti telken nem létesíthető;  
p)  a tömbbelsőben önálló mélygarázs létesíthető a 13.§ rendelkezései szerint, melynek esetében a 

mélygarázs telekméreténél nem kell figyelembe venni az előírt telekméreteket;  
q) az épület általános szintterületi mutatója 0,5 (négyzetméter/négyzetméter) értékkel csökken, 

amennyiben az épület általános szintterületének több mint 50%-a lakást és azokhoz tartozó kiszolgáló 
helyiségeket foglal magába; 

r) a 3. melléklet 6. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint,  

ra) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
rb) ha a Váci út menti telek esetében közhasználatú terület kerül kialakításra. 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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6. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 
a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Vt-V beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

4 Vt-V/ZU-1 ZU 800 18 
 -  

100 F 
100  - - - 

párkány-
magasság 

5 Vt-V/ZU-2 ZU 800 18 
80  

100 F 
100  5,5 - 5,0L 3 10 

párkány-

magasság 

16 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

17 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

18 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

19 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

20 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

21 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

22 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

23 § előírásban foglalt feltétel esetén 

24 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

25 KA kialakult állapot 

 
 

 

A Vt-M jelű építési övezetek előírásai 

49. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 47.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 7. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) Az Vt-M jelű építési övezetek a kerület mellékközpontjainak területei, melyek a kerületi, a fővárosi, 
valamint az országos szintű igazgatási és kulturális intézmények, a gazdasági élet irányításában szerepet 
játszó üzleti központok irodaházak, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló épületek elhelyezésére 
szolgálnak, amelyek mellett lakóépületek és lakások is létesíthetők, és elhelyezhetők az 47.§-ban foglalt 
rendeltetések.  

(3) A Vt-M jelű mellékközponti területek építési övezeteire vonatkozó általános rendelkezések  
a) a kerület mellékközpontként fejlesztendő területein elhelyezhetők 

aa) a jelentős napi átutazást is kiszolgáló központi létesítmények, valamint  
ab) az városközponti intézmények, igazgatási központok, irodaházak, kereskedelem és ezekhez 

kapcsolódó vendéglátás, szolgáltatás, közösségi és közhasználatú intézmények a 47.§ szerint,  
ac) lakások, amennyiben az építési övezet előírása nem tiltja; 

b) a közterülettel határos telekrészeken  
ba) a közhasználatú területeket közterülettel közvetlen kapcsolatban kell kialakítani, 
bb) a kiemelt városközponti szerepnek megfelelő magas minőségű közterület-arculati kialakí-

tást kell biztosítani, 
bc) az épületek környezetében az elhelyezhető funkciók jellegének megfelelő, igényesen kialakí-

tott, legalább kétszintű növényállományú zöldfelületekkel jól tagolt burkolt köztéri jellemzőket 
kell biztosítani, 

bd) közhasználatra szánt zöldfelület esetében biztosítani kell a közterületről, vagy más köz-
használatú területről való megközelítést; 

c) zöldfelületek kialakítása 
ca) tetőkerti kialakítás esetén a zöldtető területének legalább felét a háromszintes növényál-

lomány kialakításának lehetőségét biztosító zöldtetőként kell kialakítani, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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cb) a zöldfelületek a funkcionális egységeknek megfelelően emeleti szinteken is kialakíthatók,  
cc) az épület magasabb szintjeiről látszó 50 négyzetméternél nagyobb területű lapostetők ese-

tén azokon legalább biológiailag aktív zöldtetőt kell létesítetni. 
 

(11) A Vt-M/Z-4, Vt-M/Z-5, és Vt-M/Z-6 jelű építési övezetek területén  
a) meglévő épület bővítése, vagy új épület elhelyezése a zártsorú beépítésre vonatkozó 19.§ és 24-

28.§ szerinti általános rendelkezései, valamint a 20.§ szerinti általános zártsorú beépítés szabályai 
szerint, kivéve,  

aa) ha a Szabályozási terv, vagy 
ab) ha a VII. Fejezet Kiegészítő előírása másként rendelkezik, 

b) lakás nem létesíthető, 
c) kereskedelmi rendeltetés legnagyobb bruttó alapterülete legfeljebb 10.000 négyzetméter,  
d) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban történhet, továbbá 
e) a 3. melléklet 7. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 

szerint,  
ea) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
eb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra. 

(12) A Vt-M/Z-7 jelű építési övezet területén  
a) új épület elhelyezése a zártsorú beépítésre vonatkozó 19.§ és 24-28.§ szerinti általános 

rendelkezések, valamint a 20.§ szerinti általános zártsorú beépítés szabályai szerint, kivéve,  
aa) ha a Szabályozási terv, vagy 
ab) ha a VII. Fejezet Kiegészítő előírása  

másként rendelkezik, 
b) lakás nem létesíthető, 
c) a megengedett beépíthető alapterület 10%-ának megfelelő épület-szintterületet alapfokú ellátást 

biztosító létesítmény számára kell fenntartani a településrendezési vagy más szerződésben rögzítettek 
szerint, 

d) a c) pont szerinti alapfokú ellátást biztosító létesítmény az épület(ek) földszintjén, vagy I. 
emeletén is elhelyezhető más rendeltetésű épületben, továbbá 

e) a 3. melléklet 7. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint, ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett.  

 
(15) Vt-M/SZ-1 jelű építési övezet területén az intermodális csomópont létrehozása érdekében a 

közlekedésfejlesztésekkel együtt kidolgozott terv szerint lehet épületet létesíteni és a 
közlekedésfejlesztéseket megvalósítani. A terület távlati szabályozását a Juta utcától északra eső 
területre vonatkozóan az intermodális csomópont és a hozzá csatlakozó létesítmények számára a távlati 
Aquincumi híd és lehajtó részletes tanulmánytervének figyelembevételével kell meghatározni.  

a) a területen lévő lakóépületek  
aa) tetőtéri bővítése megengedett, 
ab) beépítésbe beszámító alapterülete legfeljebb 2%-kal növelhető, 
ac) helyükön új fő rendeltetésű épület nem létesíthető; 

b) kereskedelmi rendeltetés legnagyobb bruttó alapterülete 10.000 négyzetméter;  
c) a 3. melléklet 7. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 

szerint,  
ca) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
cb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra. 
 
 
 
 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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7. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 
módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 
legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Vt-M beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-
sége  

terepszint 
felett  

terepszint 
alatt 

általános parkolási 
zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

9 Vt-M/Z-4 Z 2000 40 65 70  
4  

0,5 KH  
2,2 35 

párkány-

magasság 

10 Vt-M/Z-5 Z 1500 30 65 70  4 3 35 
párkány-
magasság 

12 Vt-M/Z-7 Z 4000 40 
75  

0,75 F 
80  

4  

0,25 E 
1,75 20 

párkány-

magasság 

18 Vt-M/SZ-1 SZ 4000 18 60 100  

4  

0,25 KH  

0,25 E 

2 30 
épület-

magasság 

22 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  
keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

23 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

24 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

25 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

26 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

27 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

28 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

29 § előírásban foglalt feltétel esetén 

30 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

31 KA kialakult állapot 

 
 
 

A Vi-1, Vi-2, Vi-3 intézményi építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai 

51. § (1) A Vi-1, Vi-2, Vi-3 jelű intézményi terület övezetei - az építési övezettől függően zártsorú vagy 
szabadon álló -, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban a lakossági intézményi 
ellátását szolgáló, valamint a gazdasági élet igazgatását és irányítását szolgáló irodai épületek 
elhelyezésére szolgálnak. 

(2) Az épület: 
a) igazgatási,  
b) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) hitéleti, 
d) kulturális, és egyéb közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű,  
f) irodai,  
g) kereskedelmi, szolgáltató, 
h) sport, 
i) vendéglátó, 
j) önálló parkolóház, mélygarázs 

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.  
(3) Lakás rendeltetési egység akkor létesíthető, ha azt az építési övezet nem tiltja, és amelynek során  

a) az újépítésű lakások esetén  
  aa) a lakások nettó területének átlaga nem lehet kisebb, mint 50 négyzetméter, és  
  ab) legfeljebb a lakások 30%-a lehet 35 négyzetméter nettó alapterületnél kisebb és 
 ac) nettó 30 négyzetméter alapterületnél kisebb lakás nem létesíthető; 
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b) az újépítésű, 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy legalább 4 
négyzetméteres tárolót kell biztosítani; 

c) nem létesíthető lakás 
 ca) a közterülettel határos földszinti traktusban, továbbá 
 cb) olyan udvarból nyílóan, amelyről más közforgalmú rendeltetési egységek is nyílnak; 

d) földszinti udvarra nyíló lakás rendeltetése nem módosítható közhasználatú rendeltetésre, ha 
ugyanazon udvarra még más lakások nyílnak.  
(4) Ahol az építési övezet előírásai nem tiltják, és az a terület rendeltetésszerű használatát nem 

zavarja, ott  
a) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, és az ezt 

szolgáló raktározás, továbbá  
b) a lakosság igényeit kiszolgáló egyéb szolgáltatás, 
c) a fentiekben felsorolt rendeltetést tartalmazó épületekben a tulajdonos és a személyzet számára 

szolgáló lakás 
rendeltetés is létesíthető, 
d) a c) pont szerinti lakás akkor is létesíthető, ha az építési övezet előírása általánosan tiltja lakás 

létesítését. 
(5) A fő rendeltetést szolgáló épületen belül a (2)-(4) bekezdésben felsorolt rendeltetések együtt is 

kialakíthatók. 
(6) A főrendeltetésű épületet kiszolgáló rendeltetésű épületen kívül a hátsókertben az OTÉK szerint 

megengedett épület nem létesíthető, az önálló terepszint alatt létesíthető mélygarázs kivételével.  
(7) A melléképítmények közül kizárólag 

a) a közmű-becsatlakozás építménye,  
b) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,  
c) kerti építmény, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, és zászlótartó oszlop 

helyezhető el. 
(8) Az építési övezetek területén  

a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem 
helyezhető el önálló parkolóterület és garázs, 

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet 
zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű 
használatát, 

c) nem létesíthető gyalogosutca felől nyíló 50 férőhelynél nagyobb kapacitású garázs. 
 

A Vi-1 jelű építési övezetek előírásai 

52. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni az 51.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 9. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

(2) A Vi-1 jelű intézményi terület jellemzően zártsorú beépítési módú építési övezetei több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban a lakosság intézményi ellátását szolgáló, valamint a 
gazdasági élet igazgatását és irányítását szolgáló irodai épületek elhelyezésére szolgálnak, melyek 
területén az 51.§-ban foglalt rendeltetés, továbbá az övezetekben külön meghatározott esetben 
lakásrendeltetés is létesíthető. 

(3) A Vi-1/Z-1, Vi-1/Z-2, Vi-1/Z-3, Vi-1/Z-4, Vi-1/Z-5, Vi-1/Z-6, Vi-1/Z-7, Vi-1/Z-8, Vi-1/Z-9, Vi-1/Z-10, 
Vi-1/Z-11, Vi-1/Z-12, Vi-1/Z-13, Vi-1/Z-14,  Vi-1/Z-15, Vi-1/Z-16, Vi-1/Z-17, Vi-1/Z-18, Vi-1/Z-19, Vi-1/Z-
20, Vi-1/Z-21, Vi-1/Z-22, Vi-1/Z-23, Vi-1/Z-24, Vi-1/Z-25, Vi-1/Z-26,  Vi-1/Z-27, Vi-1/Z-28, Vi-1/Z-29, Vi-
1/Z-30, Vi-1/Z-31,Vi-1/Z-32, Vi-1/Z-33, Vi-1/Z-34, Vi-1/Z-35, Vi-1/Z-36, Vi-1/Z-37, Vi-1/Z-38, Vi-1/Z-39, 
Vi-1/Z-40, Vi-1/Z-41  jelű építési övezetek területén 

a) a telek a zártsorú beépítésre vonatkozó 19.§ és 24-28.§ szerinti általános rendelkezések, és a 20.§ 
szerinti általános zártsorú beépítés szabályai szerint építhető be, kivéve,  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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aa) ha a 20.§ alapján a keretes beépítés indokolt, továbbá  
ab) ha a Szabályozási terv, vagy a VII. Fejezet Kiegészítő előírása másként rendelkezik; 

b) hátsókert – a 20.§ szerinti zártsorú beépítésnél 
ba) új épület zártudvaros kialakítása esetében 0 méter, 
bb) meglévő épület kialakult hátsókertje a terepszint felett nem építhető be; 

c) hátsókert - a 21-22.§ szerinti keretes beépítésnél  
ca) 35 méternél kisebb telekmélység esetében 0 méter,  
cb) 35 méternél mélyebb telek esetében legalább 6,0 méter,  
cc) 50 méternél mélyebb telek esetében legalább 12,0 méter,  
cd) területén teljesértékű zöldfelületet kell kialakítani, 
ce) területén épület nem létesíthető, épületrész nem nyúlhat be, csak kerti építmény létesíthe-

tő; 
d) új épület elhelyezése során 

da) épületköz létesíthető, épülethézag nem létesíthető, 
db)az épületek zárt sora épületközzel megszakítható, kivéve, ha a Szabályozási terv attól eltérő 

építési vonalat határoz meg, 
dc) a pinceszint feletti 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 25 %-án 

legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni; 
e) lakás létesítése 

ea) nem létesíthető lakás az övezetek Váci út, Róbert Károly körút, Dózsa György út felőli telke-
in, 

eb) amennyiben az épületben a garázs nélküli általános szintterület 50%-át meghaladó mér-
tékben lakások létesülnek, az általános szintterületi mutató 0,5-tel csökkentett értékét kell figye-
lembe venni,  

ec) az övezetek területén létesíthető lakások a közterület felé eső földszinten, magasföldszinten 
nem helyezhetők el; 

f) az épület párkánymagassága nem lehet kisebb, mint 
fa) 20 méter, a Róbert Károly körút és a Váci útnak a Lehel tértől a Rákos patakig terjedő sza-

kasza menti telkeken,  
fb) 18 méter, a Váci útnak a Rákos patak és az északi kerülethatár közötti szakasza menti tel-

keken, 
fc) a fa) és fb) alpontoktól legfeljebb a közterület felé eső homlokzathossz 20%-a térhet el; 

g) az udvari térarány értéke 
ga) lakóépület, vagy az általános (garázst nem tartalmazó) szintterület legalább 50%-ában la-

kásrendeltetésű épület esetében nem lehet nagyobb 1,5-nél az udvar egyik irányában sem, 
gb) a ga) alponttól eltérő rendeltetésű épület esetében  nem lehet nagyobb 1,8-nál az udvar 

egyik irányában sem; 
h) az udvar az épület bármely szintjén lefedhető üvegtetővel, amennyiben az épületben az így 

lefedésre kerülő udvarra nem néz lakásrendeltetési egység;  
i) a földszinti beépítés mértéke elérheti a 100%-ot, kivéve, ha a Szabályozási terv másként 

rendelkezik, és ha az alábbiak teljesülnek  
ia) a földszinten a következők funkciók kerülnek elhelyezésre: kereskedelemi, vendéglátási, 

szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális vagy rendeltetési egység, közhasználatú iroda, szállás-
szolgáltatáshoz, irodaházhoz tartozó kiegészítő rendeltetések (nagy területet igénylő helyiségek 
és funkciók, valamint ezek működését szolgáló kiegészítő helyiségek), az épület közösségi terei, 
továbbá a földszint területének legfeljebb 25%-án garázsrendeltetés, de önálló raktározás nem 
létesíthető, és 

ib) a 100%-osan beépített szint feletti szintek beépítési mértéke - a már meglévő épületek utó-
lagos udvarbeépítése, udvarlefedése kivételével – nem haladja meg a 70%-ot, továbbá 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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ic) a földszintes, vagy egyemeletes épületrész feletti zárófödém területének minimum 35 %-án 
legalább 50 centiméter termőréteg vastagsággal legalább kétszintes növényállományú intenzív 
zöldtető létesül, kivéve, ha üvegtetővel fedett a földszinti vagy az I. emeleti épületrész területé-
nek legalább 50%-a; 

j) a telek beépítési mértéke 100%-ig növelhető az épület egésze tekintetében, amennyiben   
ja) a Váci út és a Róbert Károly körút menti telkek esetében kulturális, művelődési, kereskedel-

mi épület kerül elhelyezésre, vagy meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása 
történik  és  

jb) ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 
10 méteres szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, 

jc) a ja) - jb) alpontoktól függetlenül, ha az udvar üvegtetővel kerül lefedésre az épület bármely 
szintjén, mely esetben a lefedett udvarra nem nézhet lakásrendeltetési egység; 

k) udvari épületszárnyak létesítésére és csatlakozására vonatkozó szabályok: 
ka) azon a telekhatáron, ahol a szomszédos telken nem áll épület, új épületszárny - az utcai 

épületszárny kivételével - nem létesülhet, 
kb) az épület kizárólag akkor csatlakozhat tűzfalasan a szomszédos telekhatáron (oldalsó és 

hátsó telekhatár), amennyiben az ott lévő épület tűzfalának magassága legalább a Pmu értéket 
eléri és a tömb egészére a zártudvaros beépítés a jellemző, 

kc) az épület tetőgerince, vagy lapostető esetén az attikája a kb) alpont szerinti szomszédos 
csatlakozó épület tűzfalának magasságát legfeljebb 1,0 méterrel haladhatja meg; 

l) meglévő épület padlásterének beépítése során az épület legfeljebb egy önálló lakószinttel 
beépíthető, mely esetben az általános szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni; 

m) meglévő épület tetőtér beépítése érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 
0,8 méterrel növelhető, ha az nem haladja meg 

ma) a Pmu értéket, és 
mb) a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát; 

n) földszinten 
na) az utca felé csak a környező területhez illő közforgalmú és közhasználatú rendeltetési egy-

ségek, továbbá irodák létesíthetők, földszinten lakás nem hozható létre, 
nb) teremgarázs létesítése során az utcai homlokzat felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételé-

vel egyéb rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a garázsfal tömör utcai hom-
lokzata nem haladhatja meg a telekszélesség egyharmadát; 

o) kereskedelmi rendeltetés  
oa) az épület pinceszintjén, földszintjén és I. és II. emeletén alakítható ki, legfeljebb 6.000 négy-

zetméter bruttó kereskedelmi szintterülettel,   
ob) az épület minden szintjén legfeljebb 10.000 négyzetméter összes bruttó kereskedelmi szint-

területtel létesíthető, a 15.§ figyelembevételével; 
oc) az épület minden szintjén a Róbert Károly körút menti telkek esetében legfeljebb 15.000 

négyzetméter kereskedelmi célú alapterülettel létesíthető; 
p) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése  

pa) mélygarázsban, vagy részben földszinti teremgarázsban, 
pb) a Vi-1/Z-26 és a Vi-1/Z-39 építési övezet területén a létesítendő parkolók legfeljebb 25%-a 

számára – az előkert területének kivételével – felszíni parkolóban 
történhet; 
q) parkolóház létesítése esetén a parkolási szintterületi mutató és az általános szintterületi mutató 

figyelmen kívül hagyandó;  
r) további előírások a Vi-1/Z-37 és a Vi-1/Z-39 jelű építési övezetek területén, melyeken a korábbi 

ipari, raktározási területek átalakulása jellemző: 
ra) az általános zártsorú és a keretes beépítés is megengedett a zártsorú építési helyen belül, 

kivéve, ahol a Szabályozási terv vagy a VII. Fejezet Kiegészítő előírásai eltérően rendelkeznek, 
rb) ha a Szabályozási terv nem rögzít építési helyet, a zártsorú keretes beépítés „B” típusa alap-

ján lehet új épületet elhelyezni, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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rc) az övezetek területén lakóépület nem létesíthető a Váci út menti telkeken; 
s) az épület általános szintterületi mutatója 0,5 (m²/m²) értékkel csökken a Vi-1/Z-41 építési övezet 

kivételével, amennyiben az épület általános szintterületének több mint 50%-a lakást és azokhoz 
tartozó kiszolgáló helyiségeket foglal magába;  

t) a 3. melléklet 9. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint,  

ta) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
tb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra. 
 

(5) A Vi-1/SZ-2, Vi-1/SZ-3, Vi-1/SZ-4  és Vi-1/SZ-5  jelű építési övezet területén  
a) a telek a szabadonálló beépítés szabályai szerint beépíthető,   
b) önálló lakóépület nem létesíthető, 
c) kereskedelmi rendeltetés a telken nem létesíthető, 
d) a személygépjárművek telken belüli elhelyezését mélygarázsban kell biztosítani, felszíni parkoló 

legfeljebb a parkolóigény 25%-a számára létesíthető. 
 

9. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 
a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Vi-1 beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

11 Vi-1/Z-8 Z 4000 40 
65  

0,75 F 
80  

4,0 - 3,5L  

0,25 KH  
0,25 E 

3 30 
párkány-

magasság 

21 Vi-1/Z-18 Z 4000 40 
40  

75 F 
100  

3,75 - 

3,25L  
0,25 E 

3 20 
párkány-

magasság 

49 Vi-1/SZ-4 SZ 1500 30 65 70  3,25 2,2 30 
épület-

magasság 

52 Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

53 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

54 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

55 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

56 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

57 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

58 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

59 § előírásban foglalt feltétel esetén 

60 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

61 KA kialakult állapot 

 

 
A Vi-2 jelű építési övezetek előírásai 

53. § (1) Az építési övezetek területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni az 51.§-
ban meghatározott rendeltetésre vonatkozó előírásokkal, és a 3. melléklet 10. számú táblázatában 
rögzített paraméterekkel, továbbá a Szabályozási tervvel és a VII. Fejezet Kiegészítő előírásaival. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(2) A Vi-2 jelű intézményi terület jellemzően szabadonálló beépítési módú építési övezetei több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban a lakosság intézményi ellátását szolgáló, valamint a 
gazdasági élet igazgatását és irányítását szolgáló irodai épületek elhelyezésére szolgálnak, melyek 
területén az 51.§-ban foglalt rendeltetés, továbbá ahol az övezetek előírása nem tiltja, lakásrendeltetés 
is létesíthető. 

(3) Az Vi-2/SZ-1 jelű építési övezet területén  
a) az övezet telkei a szabadonálló beépítési módú építési helyen belül jellemzően lakóépület 

elhelyezésére szolgálnak; 
b) az előkert 3,0 méter; 
c) az épület földszintjén nem létesíthető  

ca) lakásrendeltetési egység és 
cb) sorgarázs, továbbá 
cc) teremgarázs, a megközelítés épületrészei kivételével; 

d) az épület földszintjén a c) pontban foglaltak kivételével az 51.§-ban foglalt további rendeltetések 
elhelyezhetők; 

e) kereskedelmi rendeltetés legnagyobb bruttó alapterülete 10.000 négyzetméter; 
f) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése mélygarázsban történhet. 

 
(4) Vi-2/SZ-2, Vi-2/SZ-3, Vi-2/SZ-4, Vi-2/SZ-5, Vi-2/SZ-6, Vi-2/SZ-7,Vi-2/SZ-8,Vi-2/SZ-9,Vi-2/SZ-10,Vi-

2/SZ-11, Vi-2/SZ-12 jelű építési övezetek területén 
a) a telek a szabadonálló beépítésre vonatkozó 18.§ szerint építhető be, kivéve,  

 aa) ha a Szabályozási terv, vagy  
 ab) ha a VII. Fejezet szerinti Kiegészítő előírása  

másként rendelkezik; 
b) az építési hely határait – ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik – a 18.§ szerint kell 

megállapítani a hátsókert kivételével; 
c) a hátsókert mérete 12,0 méter, kivéve, ha a Szabályozási terv azt más mérettel határozza meg; 
d) lakás létesítése 

da) nem létesíthető lakás az övezetek Váci út, Róbert Károly körút, Dózsa György út felőli telke-
in, 

db) az övezetek területén létesíthető lakások a közterület felé eső földszinten, magasföldszin-
ten nem helyezhetők el; 

e) az épület párkánymagassága nem lehet kisebb, mint 
ea) 20 méter, a Róbert Károly körút menti telkeken és a Váci útnak a Lehel tértől a Rákos pata-

kig terjedő szakasza menti telkeken,  
eb) 18 méter, a Váci útnak a Rákos patak és az északi kerülethatár közötti szakasza menti tel-

keken, 
ec) az ea) - eb) alpontoktól legfeljebb a közterület felé eső homlokzathossz 20%-a térhet el; 

f) kereskedelmi rendeltetés az épület pinceszintjén, földszintjén és első és második emeletén 
alakítható ki, legfeljebb 4000 négyzetméter bruttó kereskedelmi szintterülettel; 

g) a személygépjárművek telken belüli elhelyezése  
ga) mélygarázsban, 
gb) a Vi-2/SZ-4 és a Vi-2/SZ-7 építési övezetben a létesítendő parkolók legfeljebb 25%-a számá-

ra – az előkert területének kivételével – felszíni parkolóban 
történhet; 

h) parkolóház létesítése esetén a parkolási szintterületi mutató és az általános szintterületi mutató 
figyelmen kívül hagyandó; 

i) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg az építménymagasság (Ém) +7,0 méter 
értéket; 

j) az épület általános szintterületi mutatója 0,5 (m²/m²) értékkel csökken  a Vi-2/SZ-12 építési övezet 
kivételével,  amennyiben az épület általános szintterületének több mint 50%-a lakást és azokhoz 
tartozó kiszolgáló helyiségeket foglal magában;  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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k) a 3. melléklet 10. számú táblázatában szereplő szintterületi mutató kedvezmény adható a 33.§ 
szerint,  

ka) ha az épület nem lakóépület és környezeti minősítőrendszer szerint tervezett, vagy  
kb) ha közhasználatú terület kerül kialakításra. 
 

10. számú táblázat kivonata 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 
módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 

legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 

legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 
szerint 

2 Vi-2 beépítettsége szintterületi mutatója 

3 
építési övezet 

jele 

területe 
széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya 

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²)  (%) 

6 Vi-2/SZ-1 SZ 2000 30 60  70  3,5 1,35 25 
épület-

magasság 

9 Vi-2/SZ-4 SZ 2000 30 35 35  
2,5 - 2,0L  

0,25 E 
1,35 50 

épület-
magasság 

10 Vi-2/SZ-5 SZ 1500 30 65 70  
2,25  - 
1,75L 

 0,25 KH  
2 35 

épület-
magasság 

11 Vi-2/SZ-6 SZ 1500 30 65 70  2,5 - 2,0L 1,4 35 
épület-

magasság 

14 Vi-2/SZ-9 SZ 4000 30 45 70  2,4 - 1,9L 1,4 35 
épület-

magasság 

18 Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

19 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

20 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

21 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

22 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

23 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

24 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

25 § előírásban foglalt feltétel esetén 

26 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

27 KA kialakult állapot 

 
 
 
A KÉSZ beépítésre nem szánt övezetekre vonatkozó előírásai: 
 

A KÖu, Kt és KÖk közlekedési területek övezetei  

60. § (1) A KÖu (KÖu-2, KÖu-3 és KÖu-4 övezetek) közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési 
területek és a KÖk kötöttpályás közlekedési területek övezeteiben, valamint a Szabályozási terven jelölt 
kerületi jelentőségű közutak területein a közlekedés, a közművek és a hírközlés építményei, területei 
helyezhetők el.  

(2) A jelen paragrafust együtt kell alkalmazni a Rendelet közterületekre vonatkozó 3-5.§-ainak 
rendelkezéseivel. 

(3) A KÖu-2, KÖu-3 és KÖu-4 és a Kt-kk jelű övezetek területén elhelyezhetők 
a) a közutak és azok szervízútjainak felszíni és különszintű létesítményei – a hálózatban betöltött 

szerep szerinti kialakítással (út, csomópont, műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszerek), 
b) kötöttpályás közlekedés közúti gyorsvasúti (villamos) építményei, 
c) a kerékpáros és gyalogosforgalom céljára kijelölt építmények és területek,  
d) a gépjármű várakozás létesítményei – építményként vagy felszíni parkolóként, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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e) közművek, hírközlési létesítmények felszíni és felszín alatti építményei, 
f) zöldfelületi elemek, továbbá kertépítészeti és szabadtér építészeti tárgyak, műtárgyak, 
g) köztárgyak, valamint 
h) ahol a Rendelet azt lehetővé teszi 

ha) közterületi pavilon, 
hb) vendéglátó terasz 

i) a közúti űrszelvény figyelembevételével létesülő építmény a terepszint alatt vagy felett, ahol a 
Szabályozási terv lehetővé teszi. 
(4) A KÖu-2, KÖu-3 és KÖu-4 jelű övezetek területén 

a) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársávként) létesíthető, 

b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető, 
c) nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom, az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások 

kivételével, 
d) az építési telek gépjárművel való kiszolgálását az arra alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű 

közúti területről kell biztosítani, ha a KÖu-2 övezettel határos telek több közterülettel is határos. 
(5) KÖu-2 jelű övezet (I. rendű főutak) területén  

a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően, vagy önálló parkolási létesítményként valósítható 
meg, 

b) épületként kizárólag a közlekedés szolgáló várólétesítmény és üzemanyagtöltő állomás 
létesíthető,  

c) közterületi pavilon, vendéglátó terasz nem létesíthető. 
(6) KÖu-3 jelű övezet (II. rendű főutak) területén  

a) épületként kizárólag a közlekedést szolgáló várólétesítmény létesíthető, 
b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki. 

(7) KÖu-4 jelű övezet (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak) területén  
a) épület nem létesíthető, 
b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki. 
 
 

A Zkp zöldterületek övezetei 

61. § (1) A Zkp jelű zöldterület övezete állandóan növényzettel fedett olyan közterület (közpark, 
közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének 
védelmét, a pihenést és a testedzést szolgálja. 

(2) A jelen paragrafust együtt kell alkalmazni a Rendelet közterületekre vonatkozó 3-5.§-ainak 
rendelkezéseivel és az övezetekhez tartozó 3. melléklet 15. számú táblázatában foglalt beépítési 
paraméterekkel. 

(3) A zöldterületek  
a) Zkp-Kp közpark övezetbe és 
b) Zkp-Kk közkert övezetbe  

soroltak. 
(4) A Zkp-Kp és a Zkp-Kk jelű övezet területén elhelyezhető  

a) a fenntartáshoz szükséges építmény, 
b) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény,  
c) kerti építmény, 
d) épületnek nem minősülő sportépítmény, 
e) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület. 

(5) A Zkp-Kp és a Zkp-Kk zöldterületek övezeteire vonatkozó általános rendelkezések: 
a) közhasználat elől elzárni nem lehet, de sötétedés után közbiztonsági okból a területük lezárható, 
b) a zöldterületek területén csak áttört kerítés létesíthető, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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c) terepszint alatti beépítés csak a Szabályozási terven jelölt „terepszint alatti parkolólétesítmény 
céljára kijelölt hely telken, vagy közterületen” lehatároláson belül létesíthető, 

d) terepszint alatti beépítés zárófödémén háromszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell 
létesíteni a zárófödém legalább 65%-án, 

e) a fásítottság mértéke legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100 négyzetméter. 
(6) A Zkp-Kp közpark övezetbe az 1 hektárnál nagyobb rekreációs zöldterületek tartoznak, melyeken az 

elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem 
lehet nagyobb 100 négyzetméternél. 

(7) A Zkp-Kk közkert övezetbe az 1 hektárnál kisebb rekreációs zöldterületek tartoznak, melyeken az 
elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem 
lehet nagyobb 50 négyzetméternél. 

(8) Zöldfelületként szabályozott területen parkoló átmenetileg sem működtethető. 
 

15. számú táblázat 

 A B C D E F G H I J 

1 
területfelhasználási 

kategória 

a telek 

beépítési 

módja /  

 

az épület 

elhelyezés 

módja 

a kialakítható telek 

megengedett 
legkisebb 

a telek megengedett legnagyobb a telek meg-

engedett 
legkisebb 

az épület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magassága 

4. melléklet 

szerint 

2 Zkp beépítettsége szintterületi mutatója 

3 övezet jele 
területe 

széles-

sége  

terepszint 

felett  

terepszint 

alatt 
általános parkolási 

zöldfelületi 

aránya  

(m²) (m) (%) (%) (m²/m²) (m²/m²) (%) 

4 Zkp-Kp SZ 10000 - 2 20  - - 70 Ém=7,5 

5 Zkp-Kk SZ - - 2 20  - - 60 Ém=4,5 

6 
Z –általános zártsorú  o  ZU – zárt udvaros  o  ZK-A – zártsorú  keretes „A” típus  o  ZK-B – zártsorú  keretes „B” típus  o  ZK-C – zártsorú  

keretes „C” típus  o  SZ – szabadonálló  o  Z/SZ – zártsorú, szabadonálló jellegű épületelhelyezéssel o T – telepszerű o KA – kialakult állapot 

7 1500/5000§ a legkisebb telekterület – telekhatár-rendezés esetén / legkisebb telekterület - a telek megosztása esetén 

8 S kizárólag saroktelek esetén alkalmazható mérték 

9 F, F+I kizárólag Földszint, Földszint + I. emelet 

10 KH szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, közhasználatú terület kialakítása esetén 

11 E szintterületi mutató kedvezmény:  a 33. § szerint, energiaminősítéssel rendelkező épület esetén 

12 L lakófunkció meghatározott aránya esetén 

13 § előírásban foglalt feltétel esetén 

14 (+5)+5% Fa 
biológiai aktivitást növelő kötelező fásítás területi aránya  o    

(x )% többlet zöldfelület, ha nem jön létre az előírt  x %-os fásítás 

15 KA kialakult állapot 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



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

2.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

2.1.1.1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Városszerkezeti kapcsolatok 

A XIII. kerület Duna-partja a Duna menti zóna 
belső és az átmeneti zónához kapcsolódó 
szakaszán helyezkedik el.  

A Népsziget partjait is számolva (amely azonban 
nem képezi jelen tervezés tárgyát), ez a második 
leghosszabb budapesti kerületi vízpart.  

A terület egyedi természetföldrajzi adottságú, 
amely a folyam páratlan szépségű szakasza 
mentén helyezkedik el. A természeti táj 
változatos – a víz, ligeterdők, zöldfelületek 
látványának szépségét északi irányból a Pilisi 
hegyek, déli irányban a történeti belváros, a 
Budai-vár látványa koronázza. 

 

 

 

 

 

 

 

A Duna-parti látvány a városközpont irányába 

A partszakasz geomorfológiai változatosságát 
elsősorban az Újpesti és a FOKA öblök, valamint 
a Rákos-patak torkolatának tagolása adja.  

A vizsgált Duna menti terület jellemzően egy-két 
tömb szélességű és nagyjából a vasút – Váci út – 
Cserhalom utca – Népfürdő utca – Kárpát utca – 
Pozsonyi út vonalától nyugatra elhelyezkedő 
részeket foglalja magába. A Váci út, a Népfürdő 
utca és a Carl Lutz rakpart a terület jelentős 
észak-déli tengelyei, amelyek külső 
kapcsolatokat nyújtanak. A Dunára merőleges, 
városi gyűrűirányú közlekedési forgalmat, 
valamint Buda és Pest között közvetlen 
kapcsolatot az Árpád híd és a Margit híd, 
valamint az Újpesti vasúti híd biztosít.  

A város fejlődése során – alapvetően az elmúlt 
évszázadban – a Duna-parton és a Váci út menti 

területsávban markáns átalakulási és fejlődési 
folyamatok mentek végbe és ez a folyamat 
napjainkban tovább folytatódik. Jelenleg már 
kialakult városi struktúrák jellemzőek a vizsgált 
terület déli, a Dráva utca alatt található részén, 
illetve az azzal határos területeken. Mára ez a 
térség gyakorlatilag a belvárosba integrálódott. 
Az északi területrészen még nagy kiterjedésű, 
egykori ipari területek állnak kihasználatlanul és 
beépítetlenül, ezek hatalmas tartalékot 
jelentenek a városfejlődés számára. Az átalakuló, 
barnamezős területrészen még nem alakult ki 
megfelelő közterületi struktúra. 

Területhasználat 

Miközben a víz közeli elhelyezkedés 
nyilvánvalóan nagy érték és előnyt jelent a 
fejlődésben, a vizsgált terület part menti 
részeinek jelentős része még hasznosítatlan és 
rendezetlen, vagy kedvezőtlen kialakítású. A 
közvetlen vízpart kihasználtsága – különösen a 
kitűnő adottságok tükrében – rossz. 

A korábban jellemzően ipari használat az elmúlt 
évtizedek városfejlődése során végleg 
felszámolásra került. Vegyes használat alakult ki. 
Az átalakulásnak ez az iránya, az aktuális tervek 
alapján, tovább folytatódik.  

Az Újpest városkapu térségébe nyúló parti 
szakaszon – a Váci út nagy forgalmi terhelése 
miatt – jellemzően intézményfejlesztés 
lehetőségei adottak. Itt vegyes területhasználat 
kialakítása javasolt lakófunkció kizárásával. Ezzel 
ellentétben, a vízparton prémium kategóriás 
lakóterület kialakítására vannak ideális 
feltételek. Az Újpesti öböl jelenleg kiépítetlen 
partja az ide épülő lakások számára közvetlen 
vízkapcsolat lehetőségét kínálja.  

A hatályos terveknek megfelelően a Meder utca 
térségében tervezett lakóterületek 
súlypontjában vegyes használat kialakulásával 
lehet számolni. A lakóterület számára további 
szolgáltatások helyezhetők itt el. 

A FOKA öböl környékének lakóterületi fejlesztése 
folytatódhat, a patak-torkolat környéke lakások 
és intézményi szolgáltatások elhelyezésére 
egyaránt alkalmas.  

E területrészek nagyon jelentős fejlesztési 
tartalékkal bírnak, ahol várhatóan nagy 
lakásszámú, a vízre tájolt lakóterületek fognak 
kialakulni.  
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A Népfürdő utca környékére az épülő 
uszodaközpont megépülése új minőséget 
hozhat. Ennek nyomán a part menti rekreációs 
és sportlétesítmények, valamint a zöldterületek 
további minőségi fejlődése várható. A vízparti 
területek fejlődése a lakótelepeket még jobban 
felértékelheti. 

Az Árpád híd hídfőtérségében a part látványát 
meghatározó magas irodaházak épültek. Az új 
kikötő, a tömegközlekedési nyomvonalak 
sűrűsödése és kereszteződése a térség 
hangsúlyos helyszínét jelölik itt ki. 

A felső rakpart a Jászai Mari tértől a Dráva utcáig 
teret biztosít a kerékpáros, valamint a gyalogos 
forgalom lebonyolítására. Az alsó rakpart a 2017-
es FINA világbajnokság megnyitójáig át fog 
alakulni. A gyalogos sétány létesül, illetve 
kiszélesedik, a forgalmi sávok kialakítását 
módosítják, így közvetlenebb vízparti kapcsolat 
alakul ki a gyalogosok számára. 

A parti fejlesztések a vizsgált terület, de azon 
kívüli területek lakosságának is kedvezőbb 
rekreációs feltételeket biztosítanak. 

Beépítés mértéke, módja, karaktere 

A vizsgált terület az idők során délről északi 
irányban fejlődött. A déli területrészen már a 
múlt század első felében jó minőségű 
városszövet alakult ki. A Váci út mentén sorra 
épültek, és mai napig épülnek irodaházak, a 
mögöttes területeken pedig új lakótömbök 
települnek. Az Újpesti vasúti hídtól délre eső 
kisebb kiterjedésű lakóterületen a kialakult 
beépítési intenzitása alacsony, a családi házas 
területen erőteljes a beépítések zöldbeágyazott 
jellege.  

A vizsgált terület négy meghatározó, eltérő 
karakterű területrészt különböztethetünk meg:  

-  az északi, átalakulás előtt álló, 

- a FOKA-öböli környéki, átalakulás alatt 
álló, 

- a Népfürdő utca menti lakótelepi és 
sport, valamint rekreációs funkciókat 
magába foglaló, 

- lakótelepi és vegyes belvárosias 
funkciókat tartalmazó részeket.  

A terület fejlesztése során alapvető 
célkéntkövetendő a part és a mögöttes területek 
kapcsolatának erősítése, hálózati hiányok 

pótlása és a jelenleg alulhasznosított, illetve 
használaton kívüli területek funkcióváltása és 
megfelelő hasznosítása.  

2.1.1.2. ZÖLDFELÜLETEK, 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

Zöldfelületi rendszer 

A városszövet alakulásával párhuzamosan a 
zöldfelületi rendszer elemei is kialakításra 
kerültek a területen, zöldfelület-típusok széles 
skáláját eredményezve. Nagyon kedvező, hogy 
az északi Duna-parton zöldfolyosó maradt fenn a 
város fejlődése során, amelyet közvetlen 
vízkapcsolattal rendelkező, jelenleg is 
funkcionáló közpark, illetve távlatban 
létesítendő közcélú zöldfelület alkot. Ennek a 
zöldfolyosónak a részei továbbá az Árpád híd 
környezetében elhelyezkedő jelentős 
zöldfelületű intézmények: a Budapesti 
Elektromos Sportegyesület sporttelepe és a 
Dagály Strandfürdő kertje. 

A Duna mentén viszonylag egyenletes 
eloszlásban alakítottak ki közcélú 
zöldfelületeket. A terület legjelentősebb, 
legnépszerűbb parkja az 1935-ben létesült Szent 
István park, amely intenzíven gondozott 
zöldterület, számos funkcióval rendelkezik. A 
Duna-teraszt közelmúltban újították fel teljes 
körűen, a Moszkva sétányt a FINA 
világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztés része, a 
Marina Partot az utóbbi tíz évben alakították ki. 
A területen található lakótelepek 
zöldfelületeinek felújítása folyamatban van, a 
térség fasoraihoz hasonlóan. 

A vizsgált terület közcélú zöldfelületekkel jól 
ellátott. Az itt található közkertek, közparkok, 
sétányok, lakótelepi zöldfelületek jól 
funkcionálnak, változatos rekreációs 
lehetőségeket biztosítva a környező lakosság 
számára, a lakóterületek szomszédságában 
helyezkednek el, így megközelítésük könnyű. 

Környezeti elemek állapota 

A terület környezeti terhelése a jellemző 
területhasználat és beépítés függvényében 
változott. Az iparosodás korszakától a térségben 
létesült gyárak környezetre gyakorolt hatásának 
eredménye a mai napig jellemző a területen: a 
korábbi ipari funkciók maradványaként 
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szennyezett, illetve potenciálisan szennyezett 
területek találhatók. A közelmúltban megszűnt 
ipari tevékenység, a Váci út menti funkcióváltó 
tengely kialakulásának következményeként 
kedvező folyamat indult el a talaj- és 
talajvízszennyezés felszámolása tekintetében. A 
telkek új beépítésével, fejlesztési lehetőségeinek 
kihasználásával együtt a területek 
kármentesítése is megtörténik, jobb környezeti 
minőséget eredményezve. 

A motorizáció fejlődésével a zajterhelés 
növekedése következett be a területen. Több 
főútvonal keresztezi a területet, amelyek 
forgalmi növekedésével a terület zajhelyzete 
romlik. Ugyancsak erősödő probléma szabadidős 
zajforrások megjelenése, amely a lakossági 
panaszok számának növekedését eredményezi. 

A környezeti kultúra hiányosságaiból fakadó 
illegális hulladék-lerakások szempontjából egyre 
nagyobb problémát jelentenek a beépítetlen 
telkek, rendezetlen területek, amelyek 
magukhoz vonzzák ezt a tevékenységet. 

Hulladékgazdálkodás terén kedvező előrelépés a 
házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése, 
amelynek hatására a közterületi gyűjtőpontok 
(hulladékgyűjtő szigetek) száma csökkent. 

2.1.1.3. KÖZLEKEDÉS 

Pesten a tudatos várostervezés 
eredményeképpen létrehozott gyűrűs-sugaras 
közúthálózat meghatározó jelentőségű 
településszerkezeti adottsággá vált mára. 
Azonban a külsőbb városrészek hiányzó gyűrű 
irányú elemei és hídjai folytán a meglévő dunai 
átkelőket nagy terhelés éri a gépjármű 
közlekedés terén. 

Közúti 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 80-as években került sor az Árpád 
híd kibővítésére, és csak az előző évtizedben 
került átadásra újabb Észak-budapesti Dunai 
átkelő, a Megyeri híd.  

A Vizafogó utca – Népfürdő utca Carl – Lutz 
rakpart által alkotott útvonal szerepe – a budai 

oldalétól eltérően – kettős. Az Észak és Dél pesti 
területek átmenő forgalmat jelentő összekötése 
mellett a Pesti belváros célforgalmat 
eredményező kiszolgálásában is jelentős 
szerepet lát el. A Dráva utcától délre, a belvárosi 
Duna-partra általánosan jellemző alsó – felső 
rakparti keresztmetszet, míg attól északra a part 
vonalától távolabb eső közúti nyomvonal alakult 
ki 

A felső rakpart (Újpesti rakpart) – a budai 
oldaltól eltérően – nem településszerkezeti 
jelentőségű elem, az elsősorban a mögöttes 
Újlipótváros szerves részét képezi, szakaszosan 
eltérő kialakítással és funkcióval. 

A városfejlesztési elképzelések – az életszínvonal 
növekedésével párhuzamosan várhatóan tovább 
növekvő utazási igények miatt – a főúthálózat 
további bővítését tartalmazzák. Budapest-
Esztergom vasútvonal mellett tervezett az ún. 
Körvasút menti körút, és annak részeként az 
Újpest-Aquincum Duna-híd, amely az egymástól 
8 km-re lévő Árpád híd a Megyeri híd között 
épülne fel.  

Partoldali közösségi közlekedés 

Budapest legfontosabb közösségi közlekedési 
eleme az M3 metróvonal, ez a Váci út 
térségének meghatározó közlekedési eleme, a 
Duna-parti térséget csak Újpest-városkapu 
térségében közelíti meg.  

Mind az Árpád híd, mind a Margit híd igen 
jelentős szerepet tölt be a villamos vonalai és 
számos autóbusz viszonylata folytán a főváros 
felszíni közösségi közlekedésében. A Margit hídi 
villamos forgalma eléri a 120 ezer fő/nap/2 irány 
értéket.  

Hajózás 

A XIII. kerületi partszakaszon a Margit hídtól a 
Viza utca között jelentős számú kikötő üzemel, 
mivel a kedvezően széles rakparti közterület 
biztosítja a hajózáshoz kapcsolódó szárazföldi 
utasforgalmi és áruszállítási igényeket. Az Újpesti 
és a FOKA öblökben jachtkikötő üzemel. A 
szomszédos kerületbe is átnyúló Újpesti öböl ad 
továbbá otthont a téli időszak kikötői 
funkcióinak is. A XIII. kerületi partszakasz a 
kikötők és hajó tárolás szempontjából a főváros 
egyik legterheltebb része.  
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A múlt században megszűnt, de ebben az 
évtizedben újra indított városi menetrendszerű 
személyhajózás érinti a területet. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés az elmúlt 
évek legdinamikusabban fejlődő közlekedési 
módja, remélhetően a város megújulásának 
továbbra is meghatározó közlekedési eleme lesz.  

A kerékpáros közlekedés hálózati kapcsolatai 
bővülnek. A vizsgált területen az észak-déli 
irányú kerékpáros infrastruktúra folytonosnak 
tekinthető, azonban a meglévő szakaszok 
jelentős része az EuroVelo hálózat 
paramétereinek való megfelelés érdekében 
átépítésre szorul. A Margit híd felújításakor a 
Buda és Pest közötti kerékpáros kapcsolatok új 
elemmel bővültek. A hiányzó hálózati elemek 
kialakítása további fejlesztést igényel a Duna-
parton. 

A XIII. kerület területét érinti a fővárosi MOL-
BuBi rendszer. 

Parkolás 

A tervezési terület egyes részein – a zártsorú, 
nagyvárosias beépítéssel és a telepszerű 
beépítéssel rendelkező területeken – a 
közterületek fontos szerepet töltenek be a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges 
parkolás biztosításában. A helyi igények 
elsőbbségének biztosítására a korábban csak a 
belső zóna területét érintő ún. várakozási övezet 
kiterjesztésre került az átmeneti zóna területén 
belül a Vízafogó utcáig. 

2.1.1.4. KÖZMŰVEK 

Víziközművek 

A FOKA-öbölben a közelmúlt fejlesztései során 
került kiépítésre az ivóvíz és csatornahálózat. 
Ezen terület még beépítetlen részein kívül a 
vizsgálati területen a víziközmű hálózat teljesen 
kiépítettnek tekinthető. 

A kerület elhelyezkedéséből adódóan több DN 
1000 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvízvezeték 
halad keresztül a vizsgálati területen (Cserhalom 
utca – Népfürdő utca). 

A Vizafogó utcában található az Angyalföldi 
szivattyútelep, ami több kerület szennyvizeit 

fogadja, és továbbítja az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító telep felé, emiatt jelentős 
méretű gyűjtőcsatornák érintik a vizsgálati 
területet. 

A Dagály Strandfürdő területén található a Béke- 
kút, amiből termálvíz kitermelés történik, így 
vízbázis védőterületek érintik a vizsgálati 
területet, amik megszabják a területen 
végezhető tevékenységeket. 

Energiaközművek 

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

A közvilágítási kandeláberek többféle típusúak. 
Megtalálható közöttük a faoszlop, az acél 
kandeláber is. 

A területen jelentkező gázigényt a budai oldalon 
lévő nagyközépnyomású rendszer biztosítja 
nyomásszabályzón és középnyomású 
gázvezetéken keresztül. Az Újpesti rakparton 
nagyközépnyomású gázhálózat üzemel. 

A területen távhőszolgáltatás rendelkezésre áll, 
hőbázisa az Újpesti Erőmű.  

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. 

Magassági korlátozást okozó pont-pont 
összeköttetés az Antenna Hungária Zrt. OMK–
Gödöllő iránya jelent. 

 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 
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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. 

2.1.1.5. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Árvízvédelem 

A védekezések során szerzett új tapasztalatok 
felhasználásával a 74/2014 (XII. 23.) BM 
rendelettel módosításra kerültek a mértékadó 
árvízszintek (MÁSZ). A XIII. kerületi szakaszon a 
MÁSZ 1,0-1,1 m körüli növelése történt. A 
változtatások, valamint a többszöri nagy árvizek 
okozta terhelések miatt az árvízvédelmi töltések 
jelentős szakaszon fejlesztésre, magasításra, 
megerősítésre szorulnak. 

A 2015. évi XXXIII. törvény 6. §-a rendelkezik a 
Dagály Strandfürdő árvízvédelmének érdekében 
az Újpesti rakparton, a 25666/2 helyrajzi számú 
ingatlanon létesítendő, elsőrendű árvízvédelmi 
mű megépítéséről. A védmű a 
létesítményfejlesztési ingatlanon létesített 
épületre vonatkozó használatbavételi engedély 
kiadásának feltételét képezte. 

A védmű megépítésével az elsőrendű védvonal, 
ami korábban a Népfürdő utca vonalában haladt, 
átkerült az Újpesti rakpartra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP  

2.2.1. PROBLÉMATÉRKÉP 

A XIII. kerület Duna-partja, bár általában kitűnő 
adottságokkal rendelkezik, mégis számos 
vonatkozásban beavatkozást igényel több 
szakaszán is. Más problémákat hordoznak a már 
kialakult beépítésű területek előtti, és másat a 
még beépítetlen területek előtt elhelyezkedő 
partszakaszok.  

Külön nehézséget okoz, hogy a jelen terv (DÉSZ) 
fővárosi jogkörű tervezési területe is csak 
korlátozott kiterjedésű (hosszban és 
szélességben egyaránt) területrészeket foglal 
magába, a part további részei kerületi jogkörű 
(DKÉSZ) tervezési területek. 

Ennek ellenére jelen terv a teljes kerületi 
partszakaszra egységként tekint, annak 
megfelelően fogalmazza meg a strukturális, 
műszaki és egyéb problémákat. Így a teljes part 
problematikája bemutatásra kerül, a kívánatos 
szabályozás pedig szakaszosan, részletekben tud 
megszületni. 

Településszerkezeti vonatkozások  

A Duna-part e része elsősorban a kerület 
115.000 lakosának, és a város további lakóinak 
szolgálatában kellene, hogy álljon rekreáció 
céljára. Ezt a funkcióját jelenleg, csak 
korlátozottan tölti be, mert arányaiban kevés 
részen van lejutási lehetőség a vízhez, kevés a 
megfelelően használható hely, ezért a kiépítetlen 
területek és partszakaszok mentén további, 
minél nagyobb területeket kell majd 
közönséghasználatra bocsájtani. 

A part kerület felőli megközelíthetősége 
javítandó. Északon elsősorban a metróállomások 
felőli megközelítés lehetősége hiányzik. Nincs 
elegendő parkoló a vízpartra látogatók számára. 
A déli szakaszon a határoló forgalmas utakon 
való átjutás körülményes és veszélyes. 

Hiányoznak a tervezési terület további külső 
kapcsolatai, amelyek révén további rekreációs 
területek lennének elérhetőek. Megoldatlan a 
Népsziget akadálymentes megközelítése a part 
felől, a Margit szigetre vezető újabb kapcsolat 
hiányzik a Dráva utca magasságában. 

 

 

Közterületek kialakítása, használata 

A partközeli közterületek hálózata jelenleg még 
hiányos, jelentős fejlesztésekre vár. 

A Margit hídtól a Dráva utcáig az alsó rakpart 
nem teszi lehetővé a komfortos gyaloglást, 
kerékpározást. Az e célt szolgáló felületek 
szűkösek, nagy a gépjárműforgalomból adódó 
környezeti terhelés. A part mentén jelentős 
számú rendezvény- és szállodahajó van kikötve, 
amelyek egyfajta térfalként elválasztják a 
rakpartot a folyótól, másrészt növelik a partot 
nyomasztó terhelést  

Az alsó rakparti sétány az Elektromos 
Sporttelepig megfelelő szélességben fut a folyó 
mentén, valamint a közelmúltban készült el a 
Rákos-patakig tartó gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra. 

Közművesítés 

A vizsgálati terület északi részén a 
villamosenergia-rendszer jelentős biztonsági 
övezettel rendelkező 120 kV-os feszültségszinten 
üzemelő elektromos elosztóhálózati 
távvezetékei üzemelnek, amelyek építési 
korlátozásként veendők figyelembe.  

A légvezetékes hálózat üzemeltetője az ELMŰ 
Hálózati Kft., a távvezetékek biztonsági 
övezetének mértéke és a biztonsági övezetben 
tiltott tevékenységekre vonatkozó előírások 
jogszabályokban rögzítettek. 

Zöldfelületek 

A zöldfelületi rendszer szempontjából a vízfelület 
megközelíthetősége, illetve egyes zöldfelületi 
elemek tekintetében jelentkeznek problémák a 
területen. 

Az Újpesti-öböl északi szakaszán a közhasználat 
elől elzárt partszakasz húzódik, a Duna-part 
végigjárhatóságát akadályozva. 

A területen lévő zöldterületek jogi helyzete sem 
minden esetben rendezett. A Vizafogó park, a 
FOKA-öböl melletti közpark, valamint a Meder 
utcától északra fekvő, távlatban közkertként 
kialakítandó partszakasz egy része nem 
közterület. 

Környezetvédelem, katasztrófavédelem 

A korábbi ipari funkciók következtében 
potenciálisan szennyezett területek maradtak 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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fenn, amelyek kármentesítése még várat 
magára. Az egykori Révész utca fűtőmű, a FOKA-
öböl melletti kavicskotró területe, valamint a 
Meder utcától északra elhelyezkedő területeken 
feltételezhető a korábbi funkcióból eredő talaj-, 
illetve talajvízszennyezés. 

A Dráva utcától délre húzódó Duna menti közút 
forgalmának zaj- és légszennyező hatása 
terhelésként jelentkezik ezen a szakaszon. 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A kerületben az árvízvédelmi védművek 
kiépültek, azonban két szakasz kivételével 
magasságuk nem felel meg a hatályos MÁSZ + 
1,30 m biztonsági magasságnak. 

Különös figyelmet érdemel két szakasz, ahol a 
védmű magassága a MÁSZ szintet sem éri el. Az 
egyik ilyen szakasz az északi kerülethatárnál lévő 
töltés 105m hosszban, a másik Rákos-patak jobb 
parti töltése (490 m).  

Közlekedés 

A Meder utcától északra egyáltalán nem létezik 
part menti közterület. Az alsó rakpart teljes 
egészében közlekedési célú közterületen fekszik, 
építésjogi helyzete rendezett. 

A város sugaras-gyűrűs közúthálózatának 
hiányzó eleme a tervezési területet északon 
határoló Körvasút menti körút és a nyomvonal 
részét alkotó Újpest-Aquincumi Duna-híd. Ezért 
az Árpád híd forgalma rendkívül magas, amely 
igen komoly környezeti terhelést eredményez. 

A Margitsziget és a Népsziget elérhetőségét 
biztosító kerékpáros kapcsolatok kedvezőtlenek. 

A Meder utcától északra – közterület hiányában 
– a gyalogos közlekedésnek a lehetősége sem 
biztosított jelenleg. A Dráva utcától délre eső 
partszakaszon az alsó rakpart kiépített 
keresztezési lehetősége csak korlátozott 
számban biztosított (forgalmi okokból adódó 
elválasztó hatás), ezért nehezen érhető el a 
vízpart. A Margitsziget súlyponti gyalogos 
eléréséhez hiányzik a Dráva utca vonalában egy 
gyalogos híd.  

A Dráva utcáól délre eső part szakasz teljes 
hosszában kikötő és hajótároló területként 
funkcionál.  

A beépítés kötöttségeiből adódóan a vizsgált 
terület egyes részein a létesítmények 

működéséhez kapcsolódó parkolás jelentős 
részben a közterületen zajlik, túlterhelve azokat. 

2.2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP 

Épített értékek 

A vizsgált területen több, védett épített érték is 
található. A vizsgált terület Margit híd pesti 
hídfője világörökségi helyszín területe, a Katona 
József utcáig pedig a világörökségi helyszín 
védőövezetének és az országos műemléki 
jelentőségű terület határa húzódik.  
Műemléki védelem alá esik a Jászai Mari tértől a 
Dráva utcáig húzódó épített rakpart, valamint az 
Újpest-Városkapunál található egykori villamos 
kocsiszín (jelenleg kereskedelmi funkciót lát el), 
valamint az egykori Lovasút indóház.  
A Szent István park térfalait alkotó épületek helyi 
védett épületegyüttese, az egykori villamos 
remíz az újpesti buszállomásnál, a Pozsonyi úti 
Református Egyház temploma, vagy a műemléki 
partfal, amely a Jászai Mari tértől egészen a 
Dráva utcáig húzódik, mind Budapest és a XIII. 
kerület kiemelt értékei közé tartoznak.  

A Margitszigetről, valamint a Margit hídról az 
újlipótvárosi térfal a Palatinus házakkal, valamint 
a Szent István parkbeli térfallal egyedi, 
meghatározó sziluettjét alkotja a partszakasznak. 

Tulajdonviszonyok 

A tervezési terület jelentős része köztulajdonban 
van, amely elősegíti a tervezés menetét és 
ütemezhetőségét.   

Zöldfelületi értékek 

A vizsgált terület közcélú zöldfelületekben 
bővelkedik. A közkertek, közparkok mellett 
lakótelepi zöldfelületek, valamint közhasználatú 
intézménykert (Hélia Szálló kertje) is részét 
képezik a megfelelően kialakított zöldhálózatnak. 
Ezek között vannak közvetlen vízkapcsolattal 
rendelkező (Marina Part), illetve a Duna-parttól 
távolabbi, attól elválasztott zöldfelületek. 

A közhasználatú zöldfelületeket sport- és 
rekreációs funkciójú területek egészítik ki 
(Dagály Strandfürdő, Budapesti Elektromos 
Sportegyesület sporttelepe), amelyek jól 

integrálhatók a Duna-part  város kapcsolat 
erősítésének folyamatába. 

A közcélú zöldfelületek közül a Jászai Mari tér, a 
Szent István park és a Duna-terasz parkja érékes, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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megőrzésre érdemes növényállománnyal 
rendelkezik. A Szent István park múlt században 
kialakított térszerkezete, kertépítészeti értékei 
miatt karakterében megőrzendő, értékes 
zöldfelület. 

Közlekedés 

Jelentős közlekedési értéket képviselnek a Budát 
és Pestet összekapcsoló dunai átkelők, az Árpád 
híd és a Margit híd, valamint az Újpesti vasúti híd 
is. 

Észak-pest közúti közlekedésében kiemelkedő 
szerepet tölt be a Váci út, amely jelentőségénél 
fogva – közlekedési infrastruktúra ellátottság 
szempontjából – felértékeli a mellette fekvő 
területeket. Észak-Pest és Dél-Pest közötti közúti 
forgalom lebonyolításában egy gyors eljutást 
biztosító kapcsolatot jelent a Népfürdő utca – 
Pesti alsó rakpart jelentette útvonal.  

A XIII. kerület közösségi közlekedésben 
kiemelkedő szerepet betöltő M3 metróvonal – 
az elhelyezkedése folytán – a vizsgált területnek 
csak az északi részén érintett. Továbbá fontos 
szerepet tölt be a Budát és Pestet összekötő 
Nagykörút és Hungária-gyűrű villamos 
közlekedése. 

A Margit hídtól északra. a Víza utcáig terjedő 
partszakasz teljes hosszában kikötő és hajótároló 
terület.  

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

A közelmúltban a Dráva utcától a Rákos-patakig 
megépült Duna-parti gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra jelentős szakaszon teszi 
elérhetővé a Dunát. 

A beépítés kötöttségeiből adódóan a vizsgált 
terület létesítményeinek működéséhez és a 
csatlakozó területek beépítéséhez szükséges 
parkolás jelentős részben a közterületen zajlik, 
annak eredeti funkcióit korlátozva és túlterhelve 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A kerületben az árvíz védművek teljes hosszban 
kiépültek, és két szakaszon, a Juta utca és Paduc 
utca között 610 m, valamint az Árpádhíd pesti 
hídfőjénél 570 m hosszon megfelel a hatályos 
előírásnak, mivel MÁSZ+1,3 m szint felé 
emelkednek. Továbbá megvalósult a Dagály 

Strandfürdő árvízvédelme, így a védmű 
megépítésével az elsőrendű védvonal, ami 
korábban a Népfürdő utca vonalában haladt, 
átkerült az Újpesti rakpartra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

3.1.1. A DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
SAJÁTOS HELYZETE 

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

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

A fentiek szerint lehatárolt tervezési terület 
sokszor nem alkot értelmes településszerkezeti 
egységet, amire koherens szabályzat alkotható, 
ezért a csatlakozó, a kerületi önkormányzati 
kompetenciába tartozó területekkel együtt, a 
területekre vonatkozóan egységes szemlélettel 
célszerű tervezni a kerületi önkormányzatokkal 
való megállapodás alapján. A megállapodások 
alapján rögzített, egybefüggő, funkcionálisan és 
szerkezetileg összetartozó területegységekre 
egymással összehangolt szabályzatok készülnek, 
amelyek közül a Duna-parti építési szabályzatot 
(DÉSZ) a fővárosi önkormányzat, a csatlakozó 
területekre készülő Duna menti kerületi építési 
szabályzatot (DKÉSZ) a kerületi önkormányzat 
fogadja el. A két rendelet azonban közös 
megalapozó és alátámasztó munkarészekkel, egy 
eljárásban készül, így biztosítható a szabályok 

közötti összhang, és a tervezési célkitűzések 
megvalósítása. A vizsgált terület a Trk.-nak 
megfelelően a tervezési területen is túlmutat. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.1.2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ 
JOGSZABÁLYOK 

A településrendezés kereteit alapvetően 
meghatározó jogszabályok az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. 
törvény (Étv.), a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény, valamint azok 
végrehajtási rendeletei, a 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet az országos településrendezési 
és építési követelményekről (OTÉK), és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.). 

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

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

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

A településkép védelmével kapcsolatos új 
szabályozás hatályba lépésével megváltozott a 
KÉSZ által szabályozható elemek köre. A 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény meghatározta, hogy a településkép 
védelmére önkormányzati rendeletet szükséges 
alkotni, amelyet a KÉSZ készítésénél figyelembe 
kell venni. A településképi rendelet a kerületi 
önkormányzat részéről a kerület teljes 
közigazgatási területére, és a főváros 
önkormányzat részéről a főváros teljes 
közigazgatási területére készül. A településképi 
rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség 
területi és egyedi védelmét, a településképi 
szempontból meghatározó területeket, valamint 
a területi építészeti, az egyedi építészeti, a 
reklámhordozókra és egyéb műszaki tárgyakra 
vonatkozó településképi követelményeket. 

 

 

 

3.1.2.2. OTÉK 

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

Beépítési sűrűség 

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

A Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) egyik 
feladata a területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségének meghatározása. Az FRSZ szerint a 
beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik 
annak érdekében, hogy a területhasználat 
kiszolgálásához szükséges parkolási 
infrastruktúra épületen belüli biztosítása 
továbbra is támogatott legyen. Ennek értelmében 
az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű általános sűrűségi 
érték az általánosan elhelyezhető funkciók 
számára – így a parkolás céljára is – igénybe 
vehető, a bsp jelű parkolási sűrűségi érték 
viszont kizárólag az épületen belüli parkolás 
céljára vehető igénybe. Kiemelendő, hogy a bsp 
érték kifejezetten a parkolás épületen belüli 
támogatása céljából kerül alkalmazásra, tehát 
bónuszértéket jelent a beépítési sűrűség 
értékébe beépülve. A bsá és a bsp érték együtt 
képezik a bs jelű beépítési sűrűség értéket az 
OTÉK szerinti meghatározással. 

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

Szintterület és szintterületi mutató 

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

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

A szintterületi mutató sem a Trk.-ban, sem az 
OTÉK-ban nem definiált, mindösszesen a BVKSZ 
alkalmazta, és ennek megfeleltetve a KVSZ-
ekben, KSZT-kben is szerepelt. A nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően a BVKSZ megszűnését 
követően is javasolt továbbéltetni a mutatót, 
mivel telekre vonatkozó objektív és számon 
kérhető mutatóról van szó a hatósági munka 
megkönnyítése, és a jogbiztonság érdekében – 
egyúttal jól kifejezi a környezet terhelését is. A 
helyi építési szabályzatban alkalmazandó új 
szintterületi mutató az FRSZ-nek megfelelően 
két részből kell, hogy álljon, vagyis szm = szmá 
(általános szintterületi mutató) + szmp (parkolás 
épületen belüli támogatása céljából 
meghatározott szintterületi mutató). 

Beépítési magasság és épület legmagasabb 
pontja 

Az OTÉK 1. számú melléklet 
Fogalommeghatározások körében bevezetésre 
került egy új gyűjtőfogalom, a beépítési 
magasság. 

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

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

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

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

Zöldfelületi arány 

Meghatározásra került a zöldterületek legkisebb 
zöldfelületi aránya: közkert esetében 60%, 
közpark esetében 75%. 

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): Vt-M jelű mellékközpont terület 
(15%), Ln-3 nagyvárosias, jellemzően 
szabadonálló jellegű lakóterület (30%), Vi-1 jelű 
intézményterület városias, intenzív beépítésű 
része (10%), és Vi-2 jelű intézményterület 
városias, laza beépítésű része (25%). 

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

A XIII. kerületi Duna-part fejlesztése, annak 
változatos adottságai miatt, sokféle és összetett 
beavatkozást igényel. A déli kerülethatártól a 
Dráva utcáig tartó jól kiépített partszakaszon a 
város működése és a településkép alakulása 
szempontjából is lényeges, strukturális feladatok 
várnak megoldásra. A Dráva utcától északra ennél 
sokkal jelentősebb átalakulással kell számolni. A 
jelenleg kihasználatlan Duna-parti területek 
felértékelődésének és fejlesztésének 
eredményeként a terület egy új, attraktív részévé 
válhat mind a kerületnek, mind pedig a teljes 
fővárosnak. 

A DÉSZ lehetőséget biztosít a part fejlődésére 
annak teljes hosszán, a kapcsolódó területeken 
tervezett fejlesztések megvalósításához 
megfelelő kereteket nyújt. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  DÉSZ  alapján  végrehajtható  beavatkozások 
révén  a  partszakasz  funkcionális  kihasználása 
javítható, úgy hogy a terület jellege nem változik 
meg, kihangsúlyozódnak az értékes karterelemei. 

A terv a vízkapcsolat erősítésére törekszik a teljes 
tervezési  területen.    Kerékpárutak  és  sétányok 
létesítésének eredményeként rekreációs tengely 
alakul  ki  a  belvárosi  és  a  kerület  külső  részei 
között. 

Az  Újpesti  vasúti  híd  alatt,  a  Váci  úttal 
párhuzamosan,  a  gyalogos  és  kerékpáros 
kapcsolat  erősítése  a  cél,  ezek  nyomvonala  a 
beépítésre  szánt  területektől  délre  az  Újpesti‐
öböl irányába kanyarodik és ettől a ponttól végig 
a Duna‐parton haladna tovább déli irányba. 

A  Gács  utca  vonalában  a  Népszigetre  vezető 
gyalogos‐kerékpáros híd helyét jelöli ki a hatályos 
TSZT.  A  létesítmény  jelentősen  javítaná  a  déli 
szigetrész elérhetőségét. 

E partszakasz teljes hosszán meg kell valósítani az 
árvíz  elleni  védelmet  a  mögöttes  területek 
védelme érdekében. A  kiépítés  során  lehetőség 
van  a  kerékpáros  és  gyalogos  infrastruktúra 
töltésen  történő  vezetésére.  A  partszakasz  déli 
részén,  a Meder  utcáig  terjedően,  egy  közpark 
kialakítása tervezett. 

A  Meder  utca  végében  a  Népszigetre  vezető 
közműhíd  található.  lábánál  a  jelenleg  zavaros 
képet  mutató  terület  rendezésével,  a  part 
megnyitásra kerülne a közforgalom számára, az új 
beépítéssel, igazodva a kialakult lakóterülethez az 
öbölnek egyfajta kapuja alakulna ki. 

A  Marina  sétányon  déli  irányba  továbbra  is 
nagyméretű  zöldfelületek maradnának, amelyek 
a  Dunával  együtt  jelentős  rekreációs  területet 
jelentenek, ehhez szorosan kapcsolódik a FOKA‐
öböl, amelynek partján városias sétány vezet. Az 
öböl  mellett  a  már  nagyrészt  megvalósult 
nagyvárosias  lakóterülettel  összhangban 
lakóterület  kerül  kijelölésre.  Az  öböltől  délre  a 
lakóterülethez  kapcsolódóan  intézményi  terület 
kialakítása  javasolt. A szabályozás szerint a telek 
vegyes  funkciójú, közepes  intenzitással építhető 
be,  a  beépítésnél  figyelembe  kell  venni  a 
biztosítandó  gyalogos  kapcsolatot  az  öböl  és 
Rákos  patak  között.  A  biztosítandó  gyalogos 
kapcsolat oka, hogy a tervezési területen kívül a 
kerületi  szabályozásban  egy  tervezett  híd 

szerepel, ami a városias sétány továbbvezetését 
szolgálná. 

A Rákos patak és az Árpád híd között a tervezési 
terület  elkeskenyedik  egy  vékony  parti  sávra. 
Ezen a szakaszon nem rég épült ki a part mentén 
egy szervizút. A híd északi és déli oldalán meglévő 
magasházak területe változatlan marad, az északi 
mentén  a  jelenlegi  magánút  továbbra  is 
fennmarad.  A  híd  alatt  átvezetésre  kerül  a 
kerékpárút  és  az  autós  forgalom  számára 
szükséges  hely  is  biztosításra  kerül  a  déli 
rekreációs  célú  terület  megközelítéséhez.  A 
jelenleg  fás  szabad  területen  egy  alacsony,  a 
környezetéhez illeszkedő beépítés a cél, amely a 
Duna  irányába nyitott, a híd  lehajtója felé pedig 
zárt,  a  területen  meglévő  jelentős,  egészséges 
faállomány megőrzése érdekében. 

A parton részben már megépült a kerékpáros és 
gyalogos  infrastruktúra,  amely  a  sportteleptől 
délre egy széles parkosított partszakaszon halad 
tovább. A  zöldfelület beépítésre  szánt  telkekkel 
tagolt,  amelyeken  közepes  intenzitású  a  Duna 
felé nyitott szabadonálló beépítésekkel. A telkek 
be nem épített része a közhasználat számára meg 
lenne  nyitva,  így  az  épületeket  is  körül  ölelő, 
jelentős összefüggő zöldfelület alakulhat ki a part 
mentén. 

A Dráva utca vonalának folytatásában kiépítésre 
kerülne  egy  gyalogos‐kerékpáros  híd  a 
Margitszigetre, ezzel az új összeköttetési ponttal 
javulna  a  sziget  és  pesti  oldal  területeinek 
kapcsolata. 

A  Dráva  utcától  délre  jelentős  változás  nem 
történik,  a  Carl  Lutz  rakparton  a  Duna mellett 
kerülne  továbbvezetésre  a  fasorral  övezett 
városias sétány. Érdemi változást eredményezne 
a  Pozsonyi  út  végében  található  benzinkút 
megszüntetése,  ennek  jelenléte  méltatlan,  e 
Duna‐parti  környezethez.  A  megszüntetés 
eredményeként  egy  a  parthoz  közeli, minőségi 
zöldfelületet  lehet  létrehozni,  ami  emelné  a 
környezet színvonalat. 
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3.3. ZÖLDFELÜLET‐, TÁJRENDEZÉSI, 
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

3.3.1. ZÖLDFELÜLET‐RENDEZÉSI 
JAVASLATOK 

A  javaslat célja, hogy megteremtse a Duna‐parti 
zöldfolyosó  rekreációs  fejlesztésének 
lehetőségét,  és  biztosítsa  a  part 
végigjárhatóságát.  A  Duna  menti  sávban,  a 
tervezési  terület  szinte  teljes  hosszában 
szabadterek  láncolata húzódik, biztosítva a parti 
sétány  kialakíthatóságát.  Zöldfelületi 
szempontból eltérő  jellegű partszakaszok váltják 
egymást, a  javaslatban szereplő fasoros városias 
sétánytól  a  közparkban  futó  sétautakig.  A 
zöldfelületek  fejlesztésén  túl  a  meglévő 
zöldfelületek megőrzése és védelme is a fenti célt 
szolgálja. 

Zöldfelületi övezeti rendszer 

A  zöldfelület‐rendezés  szabályozási 
koncepciójának  alapját  a  hatályos  tervek 
zöldterületi  övezetei  képezik.  A  TSZT  2015‐ben 
jelölt Zkp  területfelhasználási egység nem  teljes 
egészében azonos a hatályos kerületi  tervekben 
szereplő  övezeti  besorolásokkal:  vannak 
területek, ahol a kerületi  terv zöldterületet  jelöl 
és  a  TSZT  nem,  és  fordítva.  A  szabályozási 
koncepció kialakításánál  figyelembe kell venni a 
fenti célon  túl a meglévő övezeti  rendszert és a 
zöldterületi  mérleg  TSZT  2015‐ben  előírt 
egyensúlyát. 

A magasabb rendű tervek alapján a zöldterületek 
következő  típusai  különíthetők  el  (következő 
oldalon térképen ábrázolva): 

Zöldterület típusa  Terület (ha)  Javaslat 

TSZT‐ben és KVSZ‐ben 
szereplő zöldterület 

12,47  Zkp/Kp, Zkp/Kk 

Kizárólag a KVSZ‐ben 
szereplő, pótlásra 
kötelezett zöldterület 

0,45  Kt/Zkk, Kt‐Kk 

Pótlásra nem 
kötelezett, kizárólag a 
KVSZ‐ben szereplő 
zöldterület 

1,59  Vf / 
Meghatározó 
zöldfelületi 
kapcsolat a 
Duna telkén 

Kizárólag a TSZT‐ben 
szereplő zöldterület 

5,12  Zkp/Kp, Zkp/Kk 

A  TSZT  2015  előírása  szerint,  ha  a  KVSZ‐ben 
szereplő  zöldterületen  nem  kerül  kijelölésre 
zöldterület, akkor a zöldterület pótlása szükséges, 
bizonyos kivételektől eltekintve. 

Kivételt  képez  a  Duna  telkén  Vf 
területfelhazsnálási  egységbe  sorolt  terület, 
amely  1,59  ha‐t  tesz  ki,  ennek  pótlása  nem 
kötelező.  Ezen  területek  szabályozása  a  Duna‐
part  zöldfelületi  jellegének  megtartása  más, 
egyedi eszközökkel  javasolt: a szárazföldi  részek 
zöldfelületi arányának előírásával. 

Az utóbbiakon  túlmenően egyes  területek  (0,19 
ha), mint  pl.  a  kétéltű  turistabusz  vízbe  jutását 
biztosító  közlekedési  terület,  vagy  az  Újpesti 
rakpart  szervizútja  Kt‐Kk  (kerületi  jelentőségű 
közutak  területe) besorolást  kapnak,  a  hatályos 
tervtől  eltérően.  Ezen  zöldterületek  pótlása 
jelenleg  (DÉSZ‐ben, DKÉSZ‐ben) kizárólag a TSZT 
2015‐ben jelölt Zkp területeken lehetséges. 

Jelenlegi zöldterületek nagysága (ha)  14,51 

Ebből pótlásra kötelezett zöldterület 
(ha) 

12,92 

Tervezett zöldterületek nagysága (ha)  14,78 

Különbség  1,86 

A  táblázatból  látható,  hogy  a  zöldterületek 
nagysága összességében növekszik. 

 

Zöldfelületi szabályozási elemek 

A  fentieket  kiegészítve  az  alábbi  zöldfelületi 
szabályozási elemek alkalmazása javasolt: 

A „Megtartandó értékes  facsoport,  faállomány”,  
„Megtartandó  értékes  fasor”  és  „Megtartandó 
értékes  faegyed”  csak  élet‐,  egészség  és 
vagyonvédelmi  okokból  vágható  ki.  Új 
közművezeték  létesítésekor  vagy  meglévő 
felújításakor  a  fák  életterének  védelme 
biztosítandó. A „Megtartandó értékes facsoport, 
faállomány” esetében  területének  csak 15 %‐án 
létesíthető burkolt felület.  

A „Közterületi  fásítás”‐sal  jelölt útszakaszokon a 
meglévő  fasorok  megtartása,  kiegészítése 
szükséges. 

A  „Meghatározó  zöldfelületi  kapcsolat  a  Duna 
telkén”  elemmel  jelölt  terület  a  szomszédos 
közterületekhez kapcsolódó, zöldfelületi jelleggel 
létesítendő parti sáv.  

A „Telek  zöldfelületként  fenntartandó  részén” a 
zöldfelületek  dominanciája  céljából  az 
elhelyezhető  burkolt  felület  nagyságának 
korlátozása javasolt. 
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Zöldfelület‐rendezési javaslat 

A  tervezési  terület  északi  részén  (a 
kerülethatártól  a  Meder  utcáig)  az  újpesti 
tervezett  sétány  folytatásaként  zöldfelületekkel 
tagolt sétány alakítandó ki a Duna telkén, a Váci 
út  és  a  Duna  közti  terület  új  beépítéséhez 
kapcsolódóan. A sétány  létesítésénél figyelembe 
kell  venni  a  tervezett  Eurovelo  kerékpárút 
nyomvonalát  és  a  szomszédos  új  beépítés 
területének  árvízvédelmét  biztosító  töltést.  Az 
újonnan kiépülő árvédelmi  töltéstől  legalább 10 
méter távolságban telepíthető fa, ezért javasolt a 
parti  rézsűt  megszakító,  Gabion  támfalas 
megoldású  part  kialakítása,  amely  lehetőséget 
biztosít  bizonyos  szakaszok  fásítására.  A  part 
metszetrajza  az  Alátámasztó  munkarész  3.7. 
Árvízvédelem fejezetében látható. 

A  Duna  Pláza  mögötti  szakaszon  és  a  Túróc 
utcától délre a sétány szélesebb közparkon belül 
húzódik.  A  meglévő  közpark  kiegészítéseként, 
attól  északra,  illetve  délre  a  Foka‐öböl  partján, 
keskenyebb  közpark  sáv  javasolt.  A  közvetlen 
vízkapcsolattal  rendelkező  rekreációs  szabadtér 
kialakítása  vízparti  pihenőhelyekkel,  stégekkel, 
parti sétánnyal, a csatlakozó beépítés funkcióihoz 
illeszkedő  teraszokkal  egyedi  hangulatú 
közterületet  eredményezhet.  A  part  menti 
beépítetlen  sávot  kísérő  új  íves  épületegyüttes 
földszintjén  vendéglátó  létesítmények, 
szolgáltató  funkciók  kaphatnak  helyet.  Az  öböl 
legdélibb pontja egy félszigeti spicc, amely remek 
kilátópontként szolgál. 

Az öböl partján  végigvezető  sétány az öböl déli 
részén,  a  tervezett  beépítést  átszelő  térközön 
keresztül vezet tovább a Dagály Strandfürdő felé. 
A  Rákos‐patakot  egy  új  gyalogos  és  kerékpáros 
híddal keresztezi. A patak menti  sáv  zöldfelületi 
fejlesztése  javasolt  fasorok  és  cserjefoltok 
telepítésével. 

A  Dagály  Strandfürdő  melletti  szakaszon  a 
tervezett  sétány  és  a  kerékpárút  az  új 
árvízvédelmi  töltés  tetején  vezet.  A  sétány 
kapcsolódik  a  FINA  világbajnokság  versenyei 
számára épült új aréna közvetlen környezetéhez. 
A  töltés  és  az  aréna  építése  miatt  jelentős 
mennyiségű  fa  kivágására  került  sor  a  strand 
területén. Az árvízvédelem biztosítása érdekében 
több  méter  magas,  Duna  felöl  rendkívül 
kedvezőtlen,  sivár  látványú  támfal  létesült, 
amelynek  a  folyó  felőli  oldalán  egyetlen 

lépcsősoros kapcsolata van a parttal. A Duna‐part 
melletti,  fenntartási sávként  is szolgáló meglévő 
szervizút  felújításával  vízközeli  gyalogos  felület 
kialakítása  javasolt.  Ezen  a  szakaszon  az 
árvízvédelmi  töltés miatt  nincs  lehetőség  fasor 
telepítésére,  ami  a  magas  támfal  takarásában 
jelentős szerepet játszhatott volna. 

Az  Árpád‐híd  déli  oldalán  folytatódó  sétány  jól 
illeszkedik  a  hídfőnél  kialakított  új 
pihenőparkhoz.  A  területen  jelenleg  értékes 
facsoport  található.  A  növényállomány  minél 
jelentősebb megőrzése javasolt.  

Az Elmű Sporttelep mentén a tervezett sétány és 
kerékpárút  részben  a  sporttelep  telkéből  kerül 
kiszabályozásra.  Fasortelepítésre  itt  is  kevés 
lehetőség  adódik,  ezért  a  sporttelep  telkén 
zöldfelületként  fenntartandó  részeket  javasolt 
megőrizni, az  itt található fasorok megtartásával 
és  kiegészítésével.  A  telep Népfürdő  utca  felüli 
telekhatára  mentén  egybefüggő  fasor  húzódik, 
amely szintén megőrzésre javasolt. 

A  sportteleptől  egészen  a  Dráva  utcáig  széles, 
egybefüggő tervezett parksáv húzódik, amelyet a 
Népfürdő utca menti pontszerű beépítésre szánt 
területek  tagolnak.  Az  itt  található  zöldterület 
részben  felújításra,  illetve  fejlesztésre  szorul,  a 
közeli  Duna‐terasz  parkjának  mintájára.  Az 
elvadult  növényzet  karbantartása,  a  terület 
rekreációs  funkciókkal  való  gazdagítása,  a 
meglévő  sportpályák  felújítása  javasolt.  A 
területen több értékes fa és facsoport található, 
amelyek  a  park  tervezett  növény‐együttesébe 
belekomponálhatók. 

A  Dráva  utcától  délre  a  Duna  partra  tervezett 
sétány  a  kerékpárúttal  együtt  halad  tovább  a 
Margit‐hídig,  a  rakparti  út  és  a  folyó  között.  A 
sétány  zöldfelületi  jellegének  erősítése 
fasortelepítéssel, kisebb zöld foltok  létesítésével 
és dézsás növények elhelyezésével lehetséges. A 
rakparti  út  menti  meglévő  parkterület 
megőrizhető,  ha  a  2‐es  villamos  tervezett 
meghosszabbítása  nem,  vagy  nem  ezen  a 
nyomvonalon  valósul meg.  A  Hélia  Szálló  előtt 
húzódó értékes kettős fasor és a frissen felújított 
park  településképi,  ökológiai  és  rekreációs 
szerepe  kiemelkedő,  így  a  jelenlegi  parkterület 
megtartása javasolt. 

A Szent  István park egy kis hányada „belelóg” a 
tervezési  területbe.  A  park,  mint  egységes 
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kertépítészeti  alkotás,  karakterében 
megőrzendő, a tervezési területre eső rész, amely 
jelenleg  kutyafuttatóként  funkcionál,  felújítása, 
átalakítása  a  park  egész  szerkezetével  együtt 
értelmezhető. 

Az  Újpesti  rakpart  egész  hosszában  a meglévő 
fasor  és  zöldsáv  megőrzendő,  illetve 
kiegészítendő, ez különösen a Szent István parktól 
délre fontos, ahol a beépítés és a rakpart között 
részen  ezek  az  elemek  alkotják  a  közterületi  a 
zöldfelületeket. 

3.3.2.  TÁJVÉDELMI,  TÁJKÉPVÉDELMI  ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 

Tájképi értékekre vonatkozó javaslatok 

A  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő  terület övezetében  az  infrastruktúra‐
hálózatokat,  a  tájképi  egység  megőrzését  nem 
veszélyeztető  műszaki  megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni . 

Ökológiai folyosó 

Az Országos ökológiai hálózat ‐ ökológiai folyosó 
részén  csak  olyan  övezetek  kerültek 
meghatározásra,  amelyek  az  ökológiai  hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyeztetik. 

3.3.3.  ZÖLDFELÜLETI  ELLÁTOTTSÁG  
ALAKULÁSA 

A  terület  közcélú  zöldfelületekkel  jól  ellátott. A 
meglévő  közkertek,  közparkok,  sétányok,  jól 
funkcionálnak,  változatos  rekreációs 
lehetőségeket  biztosítva  a  környező  lakosság 
számára.  A  Duna‐parton  kialakításra  kerülő  új 
parkok tovább javítják a zöldfelületi ellátottságot, 
igényes,  komplex  kialakításukkal, 
vízközelségükkel idevonzzák nemcsak a környező, 
hanem a távolabbi területek lakosságát is. 

3.4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.4.1. HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

A  tervezési  területet  több,  térségi  jelentőségű 
hálózati  kapcsolatot  biztosító  közlekedési  elem 
érinti,  amelyek  közül  néhány  a  hatályos 
településszerkezeti  terv  által  meghatározott  új 
infrastruktúra elem.  

A  közúti  közlekedés  terén  az  észak‐déli  irányú 
Váci  út,  valamint  a  Népfürdő  utca  –  Carl  Lutz 

rakpart nyomvonala a rakparti szakasz  tervezett 
forgalomcsillapítását  követően  továbbra  is  az 
északi és a déli pesti kerületek közötti kapcsolatot 
fogja biztosítani.  

A  tervezési  terület  északi határán,  a  IV.  kerület 
közigazgatási  területén új  főúthálózati elemként 
fog megjelenni a Körvasút menti körút, amely az 
Újpest‐Aquincum  Duna‐híddal  kapcsolja  majd 
össze Pestet Budával a főváros északi részén.  

Az  Árpád  híd  a  Hungária  gyűrű  részeként 
Budapest domináns, városi körirányú közlekedési 
eleme. 

A  fővárosi  közösségi  közlekedési  hálózat  egyik 
legjelentősebb,  hosszútávon  megvalósuló 
tervezett  gyorsvasúti  eleme  az  Észak‐déli 
regionális  gyorsvasút,  amely  a  Szentendrei,  a 
Soroksári,  és  a  Csepeli  HÉV  vonalak 
összekötésével, valamint a belváros alatt metró 
jellegű átvezetésével jön létre. A tervezési terület 
térségében megállóhely  a  Szent  István  parknál 
tervezett. 

Az  EuroVelo  6  nemzetközi  kerékpárút  a  Duna 
mentén  meglévő  kerékpáros  infrastruktúra 
fejlesztésével és a hiányzó szakaszok kiépítésével 
jön létre. 

A  hajózás  fejlesztésére  vonatkozó  elképzelések 
szerint  a  személyközlekedés,  továbbá  a  hajózás 
elérheti az agglomerációs településeket északon 
és délen egyaránt, ezáltal a Duna hálózati szintű 
kapcsolatot  jelentő  –  de  kis  forgalmú  – 
közlekedési elemmé válik. 

3.4.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 

A  tervezési  terület  fő  kelet‐nyugati  irányú 
közlekedési  elemeit  a  Duna  két  partja  közötti 
átjárhatóságot biztosító Árpád híd és Margit híd, 
valamint a csatlakozó körutak jelentik.  

Kisebb  jelentőséggel bírnak  a Váci úttal  kereszt 
irányú kapcsolatot biztosító egyéb közúti elemek, 
a Meder utca, a Vizafogó utca és a Dráva utca. 

A  Duna menti,  azzal  párhuzamos  közúthálózati 
kapcsolatrendszer gerincét a főváros sugárirányú 
hálózatába  tartozó  –  tervezési  területre  eső 
szakaszán  3+4  forgalmi  sávos  –  I.  rendű  főút 
szerepkört  betöltő  Váci  út,  és  a  II  rendű  főút 
szerepű Népfürdő utca – Carl Lutz rakpart alkotja. 
A 2x1 sávos útvonal délen Ferencvárosig biztosít 
eljutási lehetőséget.  
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A  tervezési  területet  érinti  továbbá  a 
településszerkezeti  jelentőségű  gyűjtőút 
besorolású  Cserhalom  utca,  amelynek  kiépítése 
jelenleg elmarad a távlati hálózati szerepétől. 

A főúthálózati elemeken csúcsidőszakban fellépő 
kapacitáshiány  miatt  a  forgalom  lefolyása 
kedvezőtlen.  Az  átbocsájtó‐képesség  lokális 
növelése  nem  javasolt,  a  közúthálózat 
tehermentesítését  a  hiányzó  szerkezeti 
jelentőségű  elem,  a  tervezési  területet  északról 
határoló Körvasút menti  körút megvalósításával 
lehet biztosítani. 
A 2x2 forgalmi sávos keresztmetszettel tervezett 
nyomvonal  feltárja  majd  Pest  teljes  területét, 
északon  az  Újpest‐Aquincumi  Duna  hídon 
keresztül,  délen  a  Csepel‐Albertfalvai  híddal 
biztosítja  a  kapcsolatot Buda és Pest  között. Az 
Újpest‐Aquincumi  híd  a meglévő  Újpesti  vasúti 
híd  északi  oldalán,  új  műtárgy  építésével 
tervezett. 

A 2x3  forgalmi  sávos Árpád híd és  a  csatlakozó 
Róbert  Károly  körút  jelentősége  a  tervezett 
Körvasút  menti  körút  megvalósításával  sem 
csökken majd.  

A Pesti alsó rakpart kerületi szakaszát jelentő Carl 
Lutz  rakpart  átstrukturálásának,  a  2x2  forgalmi 
sávos  szakaszán  a  keresztmetszetének 
csökkentése  (a  csatlakozó  belvárosi  szakasz  is 
mindössze 2x1  forgalmi  sávos keresztmetszettel 
rendelkezik)  a  2017  évi  vizes  világbajnoksághoz 
kapcsolódóan  folyamatban  van.  A  rakpart 
partvonalán  gyalogos  sétány,  valamint  a  Duna 
felőli oldalon párhuzamos, a támfal mentén ferde 
beállású  parkolósáv  jelenik meg  a  2x1  forgalmi 
sáv mellett.  

A  lakó‐kiszolgáló  utak  hálózata  csak  néhány  új 
elemmel  bővül,  a  tervezési  terület  beépítésre 
szánt területeinek tagolására érintően  

 Árva  utca  vonalában,  a  Duna  parti  sétány 
északi végénél, 

 Víza utca és Révész utca vonalában. 

Az Árpád híd északi oldalán, a csomóponti ág alatt 
átvezető  meglévő  közúti  kapcsolat  utólagos 
biztosítására  a  Népfürdő  utca  és  a  Moszkva 
sétány  (BKK  kikötő)  között magánút  kialakítása 
javasolt.  

Magán  a  tervezési  területen  nincsen  jelentős 
kihasználatlan  fejlesztési  lehetőség,  csak  a 
szomszédos területeken.  

Az  Újpest‐városkapu  városrészhez  kapcsolódó, 
elsősorban  irodafejlesztési  célra  alkalmas  Vt‐
M/Sz‐3 övezetben nem éri el az 5.000 m2 bruttó 
szintterület,  amelyet  kizárólag  parkolási 
létesítmény elhelyezésére  igénybe vehető 2.500 
m2 bruttó szintterület növel.  

Az Újpesti öböl bejáratánál lévő, elsősorban lakó 
fejlesztési célra alkalmas Ln‐3/1 övezetben nem 
éri  el  az  2.000 m2  bruttó  szintterület,  amelyet 
kizárólag  parkolási  létesítmény  elhelyezésére 
igénybe vehető 700 m2 bruttó szintterület növel.  

A FOKA öbölben lévő, elsősorban lakó fejlesztési 
célra  alkalmas  Ln‐3/Sz1  és  Ln‐3/2  és övezetben 
együttesen  sem  éri  el  az  4.000  m2  bruttó 
szintterület,  amelyet  kizárólag  parkolási 
létesítmény elhelyezésére  igénybe vehető 2.500 
m2 bruttó szintterület növel.  

A Rákos‐patak északi partján, elsősorban lakás és 
irodafejlesztési  célra  alkalmas Vi‐2/1  övezetben 
mintegy  14.000 m2  bruttó  szintterület,  amelyet 
kizárólag  parkolási  létesítmény  elhelyezésére 
igénybe  vehető  14.000  m2  bruttó  szintterület 
növel.  

A  Róbert  Károly  körút  Népfürdő  utcai 
csomópontjánál  lévő  Vi‐1/Sz‐6  övezet  területei 
már  beépültek  (Európa  torony  és  Duna  torony 
irodaházak) A parton  lévő K‐Rek/Sz‐2 övezetben 
mintegy 7.000 m2 bruttó szintterület létesíthető, 
amelyet  kizárólag  parkolási  létesítmény 
elhelyezésére  igénybe  vehető  1.700  m2  bruttó 
szintterület növel.  

A Népfürdő utca mentén lévő Vi‐2/2 és Vi‐2/Sz‐13 
– Vi‐2/Sz‐15 övezetekben alig több, mint 25.000 
m2  bruttó  szintterületű  beépítés,  lehetséges, 
amelyet  kizárólag  parkolási  létesítmény 
elhelyezésére  igénybe  vehető  1.700  m2  bruttó 
szintterület növel. 

3.4.3. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

A  térségében  található  kötöttpályás  közösségi 
közlekedési  elemek  – M3 metró  vonal,  Róbert 
Károly körúti 1‐es és a Szent István körúti 4‐6‐os 
villamosok,  valamint  a  Budapest‐Esztergom 
vasútvonal  rövid  szakaszon,  jellemzően  egy‐egy 
megállóval érintik csak a tervezési területet.  

A  közösségi  közlekedés  szolgáltatási 
színvonalának  növelésére  törekedve  a  városi 
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gyorsvasúti  hálózat M3  vonalának  felújítása,  az 
Észak déli regionális gyorsvasút megépítésével, új 
elemmel  való  bővítése,  valamint  a  közút‐vasúti 
hálózat kiterjesztése javasolható. 

A  tervezési  területet a  IV. kerület  felöl határoló 
Budapest‐Esztergom vasútvonal a főváros kisebb 
jelentőségű  és  forgalmú  vonalai  közé  tartozik, 
budai  szakaszának  felújítása  megtörtént,  az 
Újpest‐Nyugati pályaudvar közötti szakaszé még 
várat magára. 
A  tervezési  terület  északi határának  elérését  az 
intermodális  jellemezők  figyelembe  vételével 
kialakított Újpest megállóhelye biztosítja.  
A  hosszú  távú  fejlesztési  elképzelések  szerint  a 
jövőben  a  vasúti  infrastruktúra  jobban 
integrálódik  majd  a  városi  közösségi 
közlekedésbe, az ún. városi‐elővárosi gyorsvasúti 
rendszer  (S‐bahn)  kialakításával  nem  csak  a 
Nyugati pályaudvar lesz közvetlenül elérhető. 

A városi gyorsvasúti hálózatba tartozó M3 metró 
a  fővárosi  közösségi  közlekedés  legfontosabb 
eleme.  Újpest‐városkapu  és  Gyöngyösi  utca 
állomásainak  500  m‐es  vonzáskörzete  érinti  a 
tervezési területet is. 
A  teljes vonal  felújítására várhatóan még ebben 
az évtizedben sor kerül, a járműpark cseréje már 
folyamatban  van.  A  munkálatok  keretében  az 
Újpest‐városkapu és a Gyöngyösi utca állomások 
között  új  megálló  létesítésére  nem  kerül  sor, 
azonban  a  vonal  a  Váci  út  vonzáskörzetében 
további  ingatlanfejlesztések  közösségi 
közlekedési ellátását is biztosítani tudja. 

A gyorsvasúti hálózat következő – várhatóan csak 
hosszú távon megvalósuló – eleme a Szentendrei, 
a  Soroksári,  és  a  Csepeli  HÉV  vonalak 
összekötésével, valamint a belváros alatt metró 
jellegű  átvezetésével  jön  létre.  Kialakítására 
vonatkozó tervek nem állnak még rendelkezésre, 
ezért  a nyomvonala és  védőtávolsága pontosan 
nem határozható meg pontosan. 
A  nyomvonal  a  Kolosy  tér  Szent  István  park 
vonalban  keresztezi  majd  a  Dunát.  A  XIII. 
kerületben  a  Szent  István  parknál  megálló 
tervezett.  

A  Duna  menti  területek  közösségi  közlekedési 
ellátását  –  mivel  az  M3  metróvonal  jelentős 
gyaloglási távolságra esik – trolibusz és autóbusz 
járatok biztosítják, amelyek azonban érzékenyek 
a közúti forgalom zavaraira, torlódásaira. 

Hosszú távon a Jászai Mari tértől a Meder utcáig 
az  Újpesti  rakpart  –  Népfürdő  utca  –  Vizafogó 
utca  –  Cserhalom  utca  –  Meder  utca 
nyomvonalon  villamos  közlekedés  kialakítása 
tervezett.  A  Duna  közeli  vonalvezetés  forgalmi 
szempontból azonban kedvezőtlen lenne, mert az 
ellátandó  területek  peremén  helyezkedik  el.  A 
közlekedési igényeknek megfelelő vonalvezetés a 
beépített  területek  súlyvonalába  esik  – 
Esztergomi  út  belső  szakasza  –  ez  azonban  az 
épített  környezet  adottságai  miatt  a  lakosság 
számára  várhatóan  nem  lenne  elfogadható 
(közterületi  parkolás  megszűnése,  zaj  –  rezgés 
hatás megjelenése).  
A  Róbert  Károly  körút  villamos  közlekedés 
fejlesztése  nem  tervezett,  Népfürdő  utcai 
megállója  részt  vesz  a  tervezési  terület 
ellátásában. 
A  Szent  István  körúti  villamos  közlekedés 
fejlesztése  nem  tervezett,  Jászai  Mari  téri 
megállója  részt  vesz  a  tervezési  terület 
kiszolgálásában. 

A tervezési területen belül – a hidak kivételével – 
nem közlekednek autóbusz vagy trolibusz járatok. 
A közösségi közlekedési ellátást a FOKA öböl és az 
Újpesti  öböl  egy  kisebb  területe  kivételével  a 
közeli viszonylatok biztosítják (megállóhelyek 300 
m‐es, metró esetében 500 m‐en vonzáskörzetét 
figyelembe véve). 

A  TSZT‐ben  meghatározott  helyi  autóbusz 
pályaudvar nem található a tervezési területen. 

A  tervezési  területen  belüli  ingatlanfejlesztési 
elképzelések  megvalósítása  önmagukban  nem 
teszik  szükségessé  a  közösségi  közlekedés 
fejlesztését. 

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.  

Budapesti  viszonylatban  az  érintett  partszakasz 
bővelkedik  öblökben.  A  FOKA  öböl  a  kishajók 
számára  nyújt  kedvező  lehetőségeket,  míg  az 
Újpesti  öböl  a  Budapesti  Agglomeráció 
területrendezési terve által nevesített téli kikötő, 
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az országos hajózás fontos bázisa. Az öblökben a 
kikötési  lehetőségeket  a  továbbiakban  is 
biztosítani javasolt. 

A TSZT 2015‐ben tájékoztató jelleggel lehatárolt – 
hidak,  öböl  bejáratok,  vízfolyás  torkolatok,  és 
egyéb  feltételek  szerinti  szakaszok  –  ún. 
hajóbiztonsági  szempontból  tiltott  területek 
elhelyezkedésének  megfelelően  javasolt  az 
Újpesti vasúti hídnál, az Újpesti és a FOKA öblök 
torkolatánál,  a  Rákos‐patak  betorkolásánál,  az 
Árpád  és  a  Margit  hidaknál,  valamint  Dráva 
utcánál  és  az  Újpesti  öbölben  a  Gács  utca 
folytatásában  tervezett  gyalogos‐kerékpáros 
hidaknál  a  parthasználati  kapcsolatot  nem 
biztosítani.  
A  partkapcsolat  tiltása  csak  a  kikötő  létesítését 
akadályozza  meg,  az  nincsen  hatással  a 
folyómederben  történő  horgonyzásra  a  hajózás 
számára fontos, kijelölt lekötő helyeken. 

Az Újpesti öbölben javasolt 

 közszolgáltatási személyhajó,  

 vízitaxi,  

 közforgalmú személyhajó, 

 motoros kishajó, 

 rendezvényhajó, 

 csónak, 

 ellátó, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 sportlétesítmény, 

 közhasználatú  rekreációs  létesítmény 
parthasználatát megengedni. 

A Meder utca – Révész utca között javasolt 

 közszolgáltatási személyhajó, 

 vízitaxi, 

 kabinos turistahajó 

 közforgalmú személyhajó, 

 motoros kishajó, 

 rendezvényhajó, 

 csónak, 

 honvédelmi,  rendészeti,  kitűző  vagy VIP 
kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 sportlétesítmény  parthasználatát 
megengedni. 

A Révész utca – Margit híd között javasolt 

 közszolgáltatási személyhajó, 

 vízitaxi, 

 kabinos turistahajó, 

 közforgalmú személyhajó, 

 rendezvényhajó, 

 tároló és karbantartó, 

 álló rendezvényhajó, 

 úszó szálloda, 

 múzeumhajó, 

 irodahajó parthasználatát megengedni. 

A fenti,  javasolt parthasználatok a 3/2013 (III.8.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítását nem igénylik. 

A  szálloda  hajók  forgalmára  épülő  turizmus 
térhódítását  figyelembe  véve,  a  differenciált 
fővárosi kínálat létrehozása érdekében javasolt a 
kabinos  turistahajók  kikötését  továbbra  is 
megengedni a Rákos‐patak  torkolat – Árpád híd 
térségben,  valamint  a  Dráva  utca  – Margit  híd 
térségben,  amit  a  3/2013  (III.8.)  Főv.  Kgy. 
rendelet biztosít.  

A  fővárosi hajózásban  fontos  szerepet  tölt be a 
Dráva  utca  és  a Margit  híd  közötti  partszakasz, 
mivel  ez  az  egyik  fontos  bázisa  a 
rendezvényhajózásnak, megtartása indokolt. 

A  2012.  júliusától  újraindított  fővárosi 
közszolgáltatási személyhajózás a Haller utca és a 
Római  fürdő,  ill. Újpest, Árpád út  viszonylatban 
közlekedik.  A  hajójáratok  utasforgalmi 
kapcsolódási  pontjai  (kikötői)  a  tervezési 
területet a Jászai Mari térnél, a Dráva utcánál, a 
Népfürdő utcánál és a Meder utcánál találhatók. 
A partvonal XIII/03‐04 (Jászai Mari tér), XIII/28‐29 
(Dráva  utca),  XIII/56‐57  (Árpád  híd,  Népfürdő 
utca)  rasztereit,  illetve  az  Újpesti  öböl  déli 
partszakaszát  elsődlegesen  a  közszolgáltatási 
személyhajó  kikötők  parthasználata  számára 
javasolt továbbra is fenntartani.  

A  közszolgáltatási  személyhajó  közlekedésben 
fejlődést  eredményezhet  egy  korszerű 
(elsősorban  az  utazási  időt  csökkentő)  flotta 
létrehozása,  és  a  közlekedés  kiterjesztése  az 
agglomerációs települések felé.  

3.4.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

A  kerékpáros  hálózat  esetében  a  nemzetközi 
(EuroVelo)  és  az  országos  jelentőségű, 
(elsősorban  turisztikai  célú  kerékpárutak), 
valamint  a  nagyobb  területegységek  közötti 
összeköttetést  biztosító  fővárosi  kerékpáros 
törzshálózat  (településszerkezeti  jelentőségű 
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elemek)  képezik  a  kerékpáros  infrastruktúra 
vázát.  Ehhez  a  hálózathoz  kapcsolódóan 
alakíthatók  ki  a  még  hiányzó,  a  szomszédos 
kerületek,  kerületrészek  irányába  vezető 
kerékpáros  nyomvonalak,  valamint  a  kerületen, 
illetve  a  tervezési  területen  belüli  eljutási 
lehetőségek,  a  napi  hivatásforgalom  igényeit 
kiszolgáló  helyi  jelentőségű  kerékpáros 
nyomvonalak. 

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. A XIII. kerület közigazgatási területén 
a TSZT a Váci út – Duna‐part – Cserhalom utca – 
Vizafogó  utca  –  Duna‐part  –  Újpesti  rakpart  – 
Jászai Mari tér nyomvonalat tartalmazza.  

A  kerékpárút  tervezett  nyomvonala  az  Újpesti‐
öböl  keleti partján  a  vasbeton  árvízvédelmi mű 
mentett oldalán, annak kezelő  sávjában éri el a 
XIII. kerület határát. 
A Váci út közterületét leszűkítő hídfő elhelyezése 
miatt javasolt a kerékpárúttal a pillért az Újpesti 
öböl irányába kerülni.  
Az  Újpesti  vasúti  híd  és  az  Árva  utca  közötti 
szakaszon  a  Váci  út  nyugati  oldalán  a  Váci  út 
szegélye  és  a  telekhatár  között  az  EuroVelo 
kerékpárút  és  a  gyalogos  felületek  megfelelő 
szélességű  kialakíthatósága  érdekében  Váci  út 
szegélytől  számítva  mintegy  6  m  szélesség 
szükséges,  amelyhez  a  25694/1  és  25964/2 
ingatlanok  terhére  terület  igénybevétel 
szükséges. 
Az Árva utca vonalában a kerékpárút az jelenlegi 
üzemanyagtöltő  állomás  területét  részben 
felhasználva,  annak  északi  telekhatárával 
párhuzamosan  vezet  be  a  part  menti 
területsávba.  A  szükséges  közterület  a  XIII. 
kerületi  KÉSZ‐szel  összhangban,  24  m 
szélességben került meghatározásra. 
A  part menti  sávban  a  párhuzamosan  vezetett 
sétány  és  a  kerékpárút  az  öböl  telkén  halad 
(25990/3 hrsz.) egészen  a  Juta utca  vonaláig. A 
gyalogos‐ és kerékpáros infrastruktúra kialakítása 
összesen mintegy  10 m  szélességű  területsávot 
igényel. 
A kerékpárút a  Juta utca vonalában  letér a part 
menti  sávról,  és  a  tervezési  területen  kívül,  a 
Duna  Plaza  mögötti  tervezett  út  közterületén 

(szabályozási szélessége 22 m) vezet tovább déli 
irányba a Cserhalom utcán, majd a Rákos‐patak 
északi oldalán a 2017. évi úszó világbajnoksághoz 
kapcsolódó  fejlesztések  keretében megvalósuló 
gyalogos‐kerékpáros  hídon  keresztezve  éri  el  a 
Vízafogó utcát a Népfürdő utcánál. 
A  2017  évi  vizes  vb‐hez  kapcsolódóan  valósult 
meg – a Duna Aréna építésével egyidejűleg – a 
Moszkva sétány és kerékpárút a Rákos‐patak és a 
Duna mentén  a  Vízafogó  utca  és  a  Dráva  utca 
között.  A  létesítmény  az  új  árvízvédelmi  töltés 
mentett  oldalán,  a  Dagály  Strandfürdő  25879 
hrsz. telkének (nem közterület) és a 25666/2 hrsz. 
közterületnek  a  közös  telekhatárát  követve 
részben  közterületen,  részben  magánterületen 
került  megvalósításra.  A  kerékpárút 
keresztmetszete 2,50 m, míg a gyalogút 2,25 m 
szélességű.  A  gyalogos‐  és  kerékpáros 
infrastruktúra  nyomvonalát  javasolt  ezen  a 
szakaszon  is  a  közforgalom  számára  korlátozás 
nélkül  elérhetővé  tenni  (különös  tekintettel  a 
kerékpáros  hálózatban  betöltött  szerepére), 
ezért  annak  területét  közterületként  javasolt 
kialakítani.  Azonban  a  Dagály  Strandfürdő 
területe a tervezési területen kívül esik.  
Az Árpád híd és a Dráva utca közötti  szakaszon 
4,00+2,50  m  keresztmetszeti  szélességű  az 
elválasztott gyalog‐ és kerékpárút. A létesítmény 
mintegy  550  m  hosszúságú  szakaszon  a  Duna 
telkét  és  a  25666/3  hrsz‐ú,  ELMŰ  Sporttelep 
területét  veszi  igénybe,  javasolt  a  közterületé 
alakítás. 
A Dráva utca és a Jászai Mari tér között a meglévő, 
mintegy  2 m  szélességű  kerékpárút  szélesítése 
javasolt,  amely  újabb  idegen  területek 
igénybevételét nem teszi szükségessé. Ezen belül 
a  Bessenyei  utcától  a  közút 
burkolatszélességének  csökkentésével, 
átépítésével javasolt területet nyerni.  

A fővárost észak‐déli irányban átszelő nemzetközi 
és országos hálózatnak  is részét képező fővárosi 
településszerkezeti  jelentőségű  kerékpárúthoz 
több,  az  alábbi  nyomvonalakon  vezetett 
kerékpáros eleme kapcsolódik: 

 Körvasút menti (tervezett),  

 Váci úti, 

 Rákos‐patak menti (meglévő), 

 Árpád‐híd – Róbert Károly körúti (meglévő), 

 Dráva  utcai  tervezett  kerékpáros‐gyalogos 
Duna híd (tervezett), 
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 Margit híd – Szent István körúti (meglévő). 

A  városrészek,  kerületek  között  kapcsolatot 
biztosító törzshálózat jelentős sűrítése szükséges, 
hogy a kerületen belül a kerékpáros közlekedés 
valódi  alternatívát  nyújthasson  elsősorban  a 
személygépjármű  közlekedésnek,  vagy  akár  a 
tömegközlekedésnek. Ezt a célt  szolgálja a helyi 
(kerületi)  jelentőségű  kerékpárutak  kiegészítő 
hálózata,  amelyek  „klasszikus”  kerékpárútként 
jellemzően csak önálló nyomvonalvezetés esetén 
épülnek  ki,  egyéb  esetekben  irányhelyes 
kerékpársávként,  kerékpáros  nyomként  is 
megvalósíthatóak.  A  kerület  jellemzően  lakó 
funkciójú  területein  –  a  forgalomcsillapított 
övezetek  kijelölésével  összhangban  –  a 
biztonságos  kerékpározás  feltételeinek 
megteremtésére  kell  törekedni,  ebben  az 
esetben  önálló  pálya  építése  nem  szükséges. A 
tervezési területet érintő elemek: 

 Gács  utca  vonalában  tervezett  Népszigeti 
kerékpáros‐gyalogos híd (tervezett), 

 Újpesti öböl menti kerékpárút, 

 Meder utcai közműhíd (meglévő), 

 Marina sétány (meglévő), 

 Gogol utca (meglévő). 

3.4.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A  2017  évi  vizes  vb‐hez  (FINA)  kapcsolódóan 
került megvalósításra  a  Rákos‐patak  és  a  Duna 
mentén egészen a Margit hídig a Moszkva sétány. 

A  Népsziget  elérhetőségének  javítására  a  Gács 
utca  vonalában  önálló  kerékpáros‐gyalogos  híd 
tervezett,  amelynek  kialakítása  azonban 
megnehezítené  a  Téli  kikötő  funkcionális 
használatát. 

A Meder  utca  Cserhalom  utca  – Népszigeti  híd 
közötti  szakaszán  a  meglévő  gyalogosút 
megtartása javasolt. 

A  Rákos‐patak  vonalában  ökoturisztikai  útvonal 
tervezett,  a  vízfolyás  revitalizációja  mellett 
gyalogosút és kerékpárút is kialakításra kerül.  

A Margitsziget elérhetőségének  javítására Dráva 
utca  vonalában  önálló  kerékpáros‐gyalogos  híd 
tervezett. 

 

3.4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A  lakófunkcióhoz kapcsolódóan  jellemzően azok 
(akár  több  napos)  tárolása  történik  a 
személygépjárművek  esetében,  a  többi  funkció 
esetében  csak  a  használathoz  kapcsolódó 
hosszabb‐rövidebb  idejű  várakozás biztosítására 
kerül sor.  

Budapest  Főváros  XIII.  kerület 
Önkormányzatának  19/2016.  (XI.15.)  ök. 
rendelettel  jóváhagyott helyi építési szabályzata 
az  5.  sz.  mellékletében  területenként  és 
funkcionálisan egyaránt differenciálva határozza 
meg az elhelyezendő személygépkocsik számát.  

A  Duna  menti  területsávot  jelentő  tervezési 
terület  esetében  a  kerületi  előírásokhoz 
illeszkedő  területi  tagolás  és  normarendszer 
kialakítása  javasolt,  ami  négy  beépítésre  szánt 
területet is magába foglaló zónát eredményez: 

 Dráva utca – Róbert Károly közötti terület, 

 Róbert  Károly  körút  –  Rákos‐patak  közötti 
terület, 

 Rákos patak ‐ Árva utca közötti terület, 

 Árva utcától északra eső terület.  

A  Dráva  utca  vonalán  belüli,  nagyvárosias 
beépítésű  terület  –  amely  budapesti 
összefüggésrendszerben  az  ún.  belső  zónába 
tartozik  –  sűrű  tömegközlekedési  ellátottsággal 
rendelkezik, ugyanakkor környezetileg túlterhelt. 
A  tervezési  területen  belül  beépítésre  szánt 
terület  nem  található,  azonban  az  újlipótvárosi 
területrész parkoló‐ellátottsága kétségkívül kihat 
a  rakparton  kialakított  közterületi  parkolók 
foglaltságára. 

Dráva  utca  és  a  Róbert  Károly  körút  közötti 
területsáv  szintén  a  belső  zónába  tartozik, 
jellemzően nagyvárosias beépítésű, szintén sűrű 
tömegközlekedési  ellátottsággal  és  környezeti 
terheléssel. A  területre vonatkozó parkoló szám 
előírásánál  az OTÉK  alapján országosan  javasolt 
normarendszeréhez  képest  50%‐al  alacsonyabb 
értékek meghatározása kívánatos.  

A Róbert Károly körút vonalán kívül eső, a Rákos 
patakig  terjedő  –  átlagos  tömegközlekedéssel 
rendelkező  –  nagyvárosias  és  kisvárosias 
beépítéssel  rendelkező  területek  esetében  a 
szükséges  parkoló  szám meghatározásánál  csak 
néhány,  elsősorban  a  helyi  igények  ellátását 
biztosító funkció esetében ajánlott a csökkentés 
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(oktatás, sport,  igazgatás, egészségügy) az OTÉK 
alapján  országosan  javasolt  normarendszeréhez 
képest. 

A  Duna‐part  északi  területeinek  nagy  értékű, 
jellemzően  lakó  övezetbe  sorolt  nagyvárosias 
beépítése gyenge tömegközlekedéssel párosul. A 
Duna – Rákos‐patak – Cserhalom utca vonala által 
határolt fejlesztési területén a domináns funkciók 
esetében  az  OTÉK  alapján  országosan  javasolt 
normarendszeréhez képest eltérés nem indokolt. 

Az Árva utca és az újpesti kerülethatár közötti, a 
Váci úti irodatengelyhez csatlakozó terület kiváló 
tömegközlekedési  ellátottsággal  rendelkezik 
Újpest‐városkapu  metrómegálló  révén.  A 
területen  az  egyes  funkciókhoz  tartozó  parkoló 
szám  esetében  az  OTÉK  alapján  országosan 
javasolt  normarendszeréhez  képest  50‐%‐al 
alacsonyabb értékek meghatározása javasolt. 

Mivel  a  területen  lényegében  zöldmezős 
beruházással  kerül  sor  majd  a  fejlesztésekre, 
indokolt a telken belüli parkolás megkövetelése, 
intenzívebb beépítés esetén annak  legalább egy 
részének  épületben  (parkolóház,  mélygarázs) 
történő elhelyezésével. 

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

Budapest  jelentős  közúti  gépjárműforgalmat 
vonz,  mely  egyrészt  nélkülözhetetlen  a  város 
gazdaságának  működéséhez,  másrészt 
közlekedési  problémaként  is  jelentkezik.  A 
városhatárt  átlépő  gépjárműforgalomból 
származó  környezeti  terhelés  a  külső  kerületek 
kötöttpályás  közösségi  közlekedési  eszközeinél 
létesítendő  P+R  rendszerű  parkolókkal 
csökkenthető.  Budapest  méretéből  adódóan 
azonban  a  városhatár  mentén  fekvő  kerületek 
lakossága  is generál olyan  forgalmat,  amelyet a 
Hungária  gyűrűig  terjedő  –  átmeneti  zónaként 
nevezhető  –  területek  jó  tömegközlekedéssel 
rendelkező pontjaiban létesített P+R parkolókban 
érdemes megállítani,  védve  a még beljebb  lévő 
területeket. 

A  tervezési  területet  érintően Újpest‐városkapu 
és környezete a hatályos TSZT  szerint a  főváros 
egyik intermodális központjaként lett kijelölve, a 
Fővárosi  Rendezési  Szabályzatban  P+R  parkoló 

létesítése  szerepel.  A  közlekedési  eszközváltási 
pont  esetében  a  hatályos  szabályozási  tervek 
infrastruktúra  fejlesztési  kötelezettségeinek 
figyelembe  vételével  került  kijelölésre  a  P+R 
parkoló létesítésére alkalmas terület és a parkoló 
férőhely érték. 

A közcélt szolgáló P+R parkolók megvalósítása és 
üzemeltetése  alapvetően  a  fővárosi 
önkormányzat  feladata,  amely  azonban  magán 
fejlesztésként  is  megvalósulhat  megfelelő 
érdekeltség esetén.  
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3.5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

3.5.1. VÍZIKÖZMŰVEK  

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 beépítési paraméterek változásának hatására a 
tervezési területen jelentkező – maximális 
beépítéshez tartozó – összes becsült többlet 
vízigény 240 m3/d-ra tehető. A többlet vízigény a 
meglévő vízhálózatról biztosítható. 

A tervezett ivóvízvezetékek a vízellátás mellett a 
tűzivíz igényeket is biztosítják. A tűzcsapok 
elhelyezésének alapfeltétele egyrészt hogy föld 
feletti kialakításúak legyenek, másrészt hogy 
biztosítaniuk kell a 100 m-es ellátási körzetet. 

Megjegyzendő, hogy amennyiben a Dráva utca – 
Viza utca közötti területen tervezett fejlesztésre 
sor kerül, akkor a területen meglévő DN 1400-as 
ivóvíz főnyomóvezeték kiváltására van szükség 
mintegy 130 méter hosszon.  

A Dagály Strandfürdő területén található Béke-
kút vízbázis védőterületei érintik a tervezési 
területet. A vízbázis kijelölt belső és külső 
védőterületein a megengedett tevékenységeket a 
123/1997 (VII.18.) sz. Korm. rendelet 5. sz. 
melléklete szabályozza. 

3.5.1.2. CSATORNÁZÁS 

A tervezési területen a csatornahálózat kiépült. A 
területen törekedni kell az elválasztott rendszerű 
csatornahálózat kialakítására, kiépítésére. 

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

A beépítési paraméterek változásának hatására a 
tervezési területen jelentkező – maximális 
beépítéshez tartozó – összes becsült 
szennyvízmennyiség többlet 228 m3/d-ra tehető. 
A keletkező szennyvíz mennyisége elvezethető a 
meglévő csatornahálózat segítségével. 

A tervezési területen az új beépítések 
csapadékelvezetését célszerű elválasztott 
rendszerben kiépített csapadékvízvezetékkel 
elvezetni. A csapadékvizek befogadója a Duna, 
illetve a Rákos-patak. Fontos ugyanakkor 
hangsúlyozni, hogy az élő befogadóba történő 
bevezetés előtt a bevezetni kívánt csapadékvizet 
szükséges előtisztítani, rácsfogó, hordalékfogó, 
valamint olaj- és zsírfogó alkalmazásával. 

3.5.2. ENERGIAELLÁTÁS  

3.5.2.1. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

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

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

A hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) 
tájékoztatása szerint a kerületben 2016-ban 
középfeszültségű hálózatfejlesztések nem 
történt. Ugyanakkor a közép- és kisfeszültségű 
hálózaton a jövőben fellépő energiaigények 
ellátásához szükséges hálózatfejlesztés – a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (VET) előírásainak megfelelően – 
útépítést követően is meg kell valósuljon. 

Továbbtervezés során a munkálatokról szóló 
tervet – legalább két példányban – el kell juttatni 
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a területileg illetékes hálózati régió irodájába 
jóváhagyásra. A védőcsövek elhelyezését, 
szakfelügyelet kérését és kábelkiváltásokat 
(0,4kV, 10kV, 120 kV) szintén a hálózati 
engedélyessel egyeztetni szükséges. 

A fővárosi közvilágítást üzemeltető BDK Kft. 2015-
ben végrehajtotta az Árpád híd hálózatának 
korszerűsítését. A projekt során 96 db korszerű, 
meleg fehér fényű LED világítótest került 
december folyamán felszerelésre, amellyel 21,6 
kW beépített teljesítmény csökkenés valósult 
meg. 

A beépítési paraméterek változásának hatására a 
tervezési területen jelentkező – maximális 
beépítéshez tartozó – összes többlet 
villamosenergia-igény 1750 kW-ra tehető, amely 
középfeszültségű hálózatfejlesztést igényel. A 
kommunális 10/0,4 kV-os transzformátorokat – 
közterületről történő megközelíthetőség 
biztosítása mellett – javasolt épületben 
elhelyezni. A kisfeszültségű hálózatot 
földkábelként javasolt létesíteni. 

3.5.2.2. GÁZELLÁTÁS 

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

A tervezési területen üzemelő FŐGÁZ 

 DN 300–400 HA 6 bar nagyközép-nyomású 

gázvezeték biztonsági övezete 7–7 méter. 

 DN 500 középnyomású gázvezeték 

biztonsági övezete 5–5 méter. 

A biztonsági övezeten belül tilos: 

 az építési tevékenység, továbbá bármilyen 

építmény elhelyezése (kivéve más 

nyomvonalas létesítmény); 

 a tűzrakás vagy anyagok égetése; 

 a külszíni szilárdásvány-bányászati 

tevékenység; 

 a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, 

a szállító- és elosztóvezeték állagát 

veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok 

kiöntése, kiszórása; 

 a robbantási tevékenység; 

 anyagok elhelyezése, tárolása; 

 az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, 

halastó, víztározó, zagytér létesítése; 

 szállítóvezeték esetében járművek állandó 

vagy ideiglenes tárolása. 

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

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

 szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 

 a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 

 a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb 
földmunka végzése, valamint 

 a tereprendezés. 

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

A biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági 
övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat 
köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan 
tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások 
teljesülését veszélyeztetné. 

A biztonsági övezetre előírt tilalmak és 
korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban 
előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet 
a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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köteles. A megtett intézkedéseket és azok 
eredményét – a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul – köteles 
bejelenteni a bányafelügyeletnek. 

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

A tervezési területen kisnyomású és növelt 
kisnyomású gázhálózat is üzemel. 

A beépítési paraméterek változásának hatására a 
tervezési területen jelentkező – maximális 
beépítéshez tartozó – összes többlet földgázigény 
956 gnm3/ó-ra tehető, amely több helyszínen a 
gázelosztó hálózat fejlesztését jelenti. 

3.5.2.3.TÁVHŐELLÁTÁS 

A tervezési terület szomszédos a fővárosi 
távhőhálózat Észak-Budai távhőkörzetével, 
ellátás a Szent István körút és Vizafogó utca 
között valósul meg. 

Az Újpesti Erőmű, Újpalotai Fűtőmű és a 
Hulladékhasznosító Mű által betáplált hőkörzet 
közelsége révén a szabad kapacitások nagyobb 
hőigények kielégítésére is alkalmasak.  

A fővárosi távhőszolgáltatás 
versenyképességének javítása érdekében, az 
egymástól hidraulikailag független távhőkörzetek 
összekapcsolása miatt hosszabb távon Fv 2 DN 
600 mm mérettel tervezett egy stratégiai 
gerinchálózat, amelynek nyomvonala a Carl Lutz 
rakparton halad, majd a Tutaj utca magasságában 
köt be a meglévő hálózatba. A hálózat kiépítése 
akkor válik időszerűvé, ha az V. kerületi, a 
belvárosi távhőellátást lehetővé tevő szakasz is 
megvalósul.   

A beépítési paraméterek változásának hatására a 
tervezési területen jelentkező – maximális 
beépítéshez tartozó – összes többlet hőigény 
7,9 MW-ra tehető. Valamennyi helyszínen a 
fővárosi távhőhálózat elérhető közelségben van, 
a hálózatfejlesztéssel a hőigények biztosíthatóak. 
A távhőhálózat térségre jellemző kiterjedtsége 
miatt javasolt a jelentkező hőigényeket távhővel 
kielégíteni.  

A 66/2012. (IX.28.) Főv. kgy. rendelet melléklete 
a tervezési területet a területfejlesztési, 
környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi 
szempontok alapján távhőszolgáltatás 

fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő 
területként kezeli.  A távhőhálózat térségre 
jellemző kiterjedtsége, valamint fentiek miatt 
javasolt a jelentkező hőigényeket távhővel 
kielégíteni. 

3.5.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  

A vezetékes táv- és hírközlés hálózatok 
kiépítettsége megfelel a jelenlegi igényeknek, 
ugyanakkor a szolgáltatók folyamatosan, saját 
beruházásban végzik a hálózatfejlesztést, 
valamint a szolgáltatásaik bővítését. 

A Magyar Telekom tájékoztatás szerint a 
kerületben jelenleg a HYTAS rendszer kiváltása és 
FTTH hálózat építési zajlik, ami minimális számú 
épületbevezető cső építését igényli. 

A tervezett kerékpárút nyomvonala érinti az 
ELMŰ hírközlési hálózatának egyik központját és 
hírközlő kábelek nyomvonalát. 

A központhoz északi irányból csatlakozik 

 két HRPKOVB 13X4/0,8 helyi, rézvezetőjű, 
papírszigetelésű kábel ólomköpennyel, 
vasszalag páncéllal és bitumenes impregnált 
szálas anyagokból álló külső bevonattal; 

 egy Qv 25x4/0,8 PE szigetelésű vazelintöltésű, 
csillagnégyes helyi távbeszélő kábel. 

Déli irányból további négy HRPKOVB 52X4/0,8 
rézkábel csatlakozik. 

 

ELMŰ 89/10 tr. állomás, hírközlő központ,  
Váci út 200. 

A tervezett közlekedési nyomvonal kialakításához 
a központ és a hírközlési kábelek átépítése válik 
szükségessé. 

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

3.6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS 
FELTÉTELEK 

3.6.1. TALAJ ÉS A VIZEK VÉDELME 

A tervezési területet érintő egykori ipari területek 
(egykori  ipari  kikötő  és  hajójavító,  téli  kikötő 
területe)  potenciális  talajszennyezett  terültként 
kezelendő. A tervezett beruházások megkezdése 
előtt ezeken a területeken meg kell bizonyosodni 
az  esetleges  talajszennyezésekről,  az  építési 
engedélyezési  eljárás  keretében  vizsgálandó  a 
beavatkozás,  kármentesítés  szükségessége 
(amennyiben  a  környezetvédelmi  hatóság 
indokoltnak tartja) és ha szükséges el kell végezni 
a területek kármentesítését. 

A  felszín  alatti  víz  és  a  földtani  közeg minőségi 
védelméhez szükséges határértékeket a 6/2009. 
(IV.  14.)  KvVM‐EüM‐FVM  együttes  rendelet 
határozza meg. 

A  tervezési  területen  kívül  található  a  Dagály 
Strandfürdő  termálkútja,  a  külső  védőterület 
azonban  részlegesen  ráfed  a  Duna  telkére.  A 
Margit‐szigeti  kutak  körül  található 
hidrogeológiai védőterületek szintén csak a Duna 
vízfelületét  érintik.  A  védőterületre  vonatkozó 
előírásokat  és  korlátozásokat  a  123/1997.  (VII. 
18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

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

A  klímaváltozás hatására megfigyelhető az éves 
csapadékeloszlás  nagyfokú  változékonysága,  az 
aszályos időszakok mellett a rövid ideig tartó, de 
nagy  intenzitású  csapadékesemények 
gyakoriságának  növekedése  miatt  az 
alulmértezett csatornahálózatok egyre gyakoribb 
kiöntését  okozzák.  Az  újonnan  beépülő 
területeken tározók építése, zöldtetők  létesítése 
a  csapadék visszatartását, helyben  felhasználást 
segíti elő. 
 

3.6.2. LEVEGŐTISZTASÁG‐VÉDELEM 

A  tervezési  területen  a  városi 
háttérszennyezettség  mellett  meghatározó 
légszennyezettségi kibocsátási  forrás a Carl Lutz 
rakpart, az Újpesti rakpart, valamint a keresztező 
Árpád‐híd  gépjármű  forgalma,  továbbá 
pontforrásként  a  kereskedelmi,  szolgáltató 
létesítmények  elsősorban  fűtési  eredetű 
légszennyezése. 

A Duna‐völgy kedvező átszellőzési viszonyai és az 
északi  szélirány  vonalában  elhelyezkedő  térség 
jelentős  növényborítottsága  kedvezően 
befolyásolják a levegő minőségét. 

A  levegő  védelmével  kapcsolatos  egyes 
szabályokról  szóló  306/2010.  (XII.23.)  Korm. 
rendelet  előírásai  alapján  helyhez  kötött 
légszennyező  forrás  létesítésekor  a 
levegővédelmi  követelményeket  az 
engedélyezési  eljárás  során  úgy  szükséges 
meghatározni,  hogy  annak  várható 
levegőterhelése  ne  eredményezze  az 
egészségügyi  határértékek  túllépését.  A 
vonatkozó  immissziós  és  emissziós 
határértékeket  a  légszennyezettségi 
határértékekről,  valamint  a  helyhez  kötött 
légszennyező  pontforrások  kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
tartalmazza.  A  területen  és  környezetében 
jelentős hatást gyakorló gazdasági építési övezet 
nem került kijelölésre. 

A  tervezési  területhez kapcsolódó új beépítések 
esetében a távhőhálózatra történő rákapcsolódás 
preferált,  így  a  fűtési  eredetű  légszennyezés 
mértéke  várhatóan  mérsékelt  lesz.  A 
klímavédelemben  is  jelentős  szerepet  játszik  az 
energiahatékony  építészet  támogatása.  A 
meglévő  épületállomány  komplex  felújítása,  az 
épületek  energiahatékonyságát  javító 
beruházások  ösztönzése  a  városi  hősziget‐hatás 
csökkentésének egyik eszköze. 

A  levegőminőség  javító  intézkedések  között 
szükséges megemlíteni  a  különböző  zöldfelület‐
szabályozási  eszközöket  (megtartandó  fasorok, 
facsoportok, javasolt közterületi fásítás) amelyek 
nagyban  hozzájárulhatnak  a  helyi  klíma  és 
levegőminőség javulásához. 

   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.6.3. ZAJ ELLENI VÉDELEM 

A  tervezési  terület  egyik  legmeghatározóbb 
környezeti  konfliktusa  az  Árpád‐híd  forgalmi 
zajterhelése, amely küszöbérték feletti sávba eső 
zajterheléssel  érintett,  az  egész  napi  terhelés 
(Lden) 75‐80 dB közötti. A Népfürdő utca északi 
szakasza,  Árpád‐hídi  lehajtó  környezete  szintén 
terhelt. 

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint 
a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról  szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM–
EüM együttes rendelet előírásai határozzák meg 
a  települési  környezeti  zajvédelem 
követelményeit. Ezek alapján a környezetbe zajt 
vagy  rezgést  kibocsátó  létesítményeket úgy  kell 
tervezni  és  megvalósítani,  hogy  a  védendő 
területen,  épületben  és  helyiségben  a  zaj‐  és 
rezgésterhelés  feleljen  meg  a  zaj‐  és 
rezgésterhelési  követelményeknek.  A  védendő 
épületet,  helyiséget  úgy  kell  megtervezni  és 
megépíteni, hogy a  fenti  rendelet  szerinti belső 
téri zajterhelési határértékek a használatbavétel 
időpontjára teljesüljenek. 

3.6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A  tervezési  területen  keletkezett  hulladékok 
gyűjtése  és  kezelése  megoldott,  a  Fővárosi 
Önkormányzat az FKF Zrt.‐n keresztül biztosítja a 
hulladékkezelési  közszolgáltatás  ellátását.  A 
tervezett  beépítések  hulladékgazdálkodása  a 
jelenlegi rendszerbe bekapcsolható. 

A  jelenleg  rendezetlen,  alulhasznosított,  vagy 
felhagyott  területek  megújítása  során  az  ott 
található illegális hulladéklerakás megszűnésével 
lehet  számolni,  amely  környezet‐egészségügyi 
(köztisztasági,  településtisztasági)  problémák 
megoldásán  túlmenően  a  terület  vizuális 
megjelenésében is javulást eredményez. 

3.7. KATASZTRÓFAVÉDELMI 
JAVASLATOK 

3.7.1. ÁRVÍZVÉDELEM 

A  XIII.  kerületben  az  árvízvédelmi  védmű  7 784 
méter hosszú. A védvonal megközelítőleg 6 600 
méter  hosszon  magassághiányos,  amiből  595 
méter a hatályos MÁSZ szintet (74/2014 (XII. 23.) 
BM  rendelet)  sem  éri  el.  A  magassághiány 

mértéke a MÁSZ+1,3 m‐es szinthez képest 0‐258 
cm,  átlagosan  100  cm.  A  védvonal  típusa  a 
kerületben  változatos  képet  mutat,  így  a 
magassághiányának  megszüntetése  is  eltérő 
megoldásokat  kíván. A műszaki  kialakítás  során 
figyelembe kell venni a településképi megjelenést 
is. 

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 
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  szüksége  esetén  az 
árvízvédelmi  mű  infrastruktúrális  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  XIII.  kerületben  két  szakaszon  szükséges  a 
védvonal  új  nyomvonalon  történő  kialakítása 
jelenleg hullámtérben  lévő, de beépítésre  szánt 
területek  beépíthetőségének  biztosítása 
érdekében. 

Az  egyik  terület  a  kerülethatár  és Meder  utca 
közötti  szakasz,  ahol  a  védvonal  Duna‐partra 
történő  áthelyezése  szükséges  a  tervezett 
beépítések megvalósításához. A 26/2008. (X.18.) 
Önk.  Rendelet  kiegészítő  rendelkezéseinek  II. 
részének 1.1. pontja alapján „a területen építeni 
a  Közép‐Duna‐völgyi  Vízügyi  Felügyelet, mint  I. 
fokú vízügyi hatóság által 2004. május 13.‐án kelt 
V.01.353‐11/2004  ügyszámú  és  D.2/2/1568 
vízikönyvi  számú  határozatával  kiadott  vízjogi 
létesítési engedélyben foglalt árvízvédelmi töltés, 
elsőrendű  fővédvonal  kialakítását  követően 
lehet”. A készülő szabályozási tervben a jelenleg 
készülő  árvízvédelmi  koncepciótervvel 
összhangban  került  ábrázolásra  az  említett 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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szakaszon  a  védvonal  (1.‐3.  számú  metszetek) 
javasolt nyomvonala, ami a hatályos szabályozási 
tervvel is összhangban van. 

A  másik  szakasz  az  Árpád‐híd  és  Dráva  utca 
közötti  terület,  ahol  rekreációs  és  intézményi 
területek hullámtérben  találhatóak.  Javasoljuk a 

jelenleg a Népfürdő utca vonalában lévő védvonal 
Duna‐partra  történő  kihelyezését  az  intézményi 
területek bevédése céljából a Viza utca – Dráva 
utca  közötti  szakaszon.  A  terület  beépítését  a 
védvonal kialakításához szükséges kötni. 

 

   

2. számú minta keresztmetszet 

A Meder utcától északra, a Szekszárdi utca és Paduc utca közötti vonalban a védvonal javasolt kialakításának 
metszete

1. számú minta keresztmetszet 

A Meder utcától északra, a Gács utca és Juta utca közötti vonalban a védvonal javasolt kialakításának metszete

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3. számú minta keresztmetszet 

A Meder utcától északra, a Sobor utca vonalában a védvonal javasolt kialakításának metszete 
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3.8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

3.8.1. A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ TERVI ELEMEK 

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

A szabályozással érintett partszakasz az Újpesti 
vasúti hídtól a Margit hídig terjed. Két részre 
oszlik a tervezési terület, a DÉSZ hatálya alá eső a 
Duna főmedrével határos első teleksorra és az azt 
kiegészítő DKÉSZ hatálya alá eső területekkel. 
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
övezetek egyaránt szabályozásra kerülnek. A 
szabályozásban meghatározott paraméterek 
igazodnak a TSZT 2015 és FRSZ paramétereihez, 
valamint illeszkednek a tervezési területtel 
közvetlenül határos, 2017. január 1. óta 
hatályban lévő kerületi építési szabályzathoz. Ez 
utóbbi hatálya nem terjed ki a tervezési, 
területre, de a határos területek csatlakozásánál 
fontos a tervek megfelelő kapcsolódásának 
biztosítása, hogy a városi szövet egységesen 
fejlődjön. 

A szabályozás alapelemei, övezeti rendszere 

A DÉSZ nyomán a teljes kerületi part hosszán 
bejárható területek alakíthatók ki, a vízpart 
elérhetővé válik a gyalogosok számára. 
Végrehajthatóvá válnak azok a nagy ívű, 
rekreációs célú fővárosi és kerületi fejlesztések, 
amelyek a fejlesztési eszközökben is szerepelnek. 

A tervezési terület beépítésre szánt területei a 
korábban hatályos kerületi rendezési eszköz és a 
hatályos TSZT figyelembevételével kerülnek 
szabályozásra. 

Ln-3/1, Ln-3/2 és Ln-3/SZ-5 jelű lakóterület, Vi-
2/1, Vi-2/2, Vi-2/SZ-13 és Vi-2/SZ-14 jelű 
intézményi terület, Vt-M/SZ-3 jelű 
mellékközponti terület, K-Rek/1-SP és K-Rek/SZ-
4-SP különleges rekreációs, terület építési 
övezetet jelöl ki a terv. A parti helyszínek 
adottságainak megfelelően, vegyes funkciókkal és 
közepes intenzitással építhetők be. 

A beépítésre nem szánt területeken belül a 
közlekedési területek Kt-Kk, Kt-sv, Kt-Zkk, KÖu-2, 
KÖu-3, és KÖk jelű övezetekbe sorolódnak, 
valamint a zöldterületek Zkp/Kk övezetbe, a Vf 
jelű területfelhasználási egység Vf jelű övezetbe 
kerül besorolásra. 

Az Ln-3/1, Ln-3/2 és Ln-3/SZ-5 jelű építési 
övezetek nagyvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterületek, amelyeken 
lakórendeltetésen kívül kereskedelmi, 
szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi 
szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, irodai, 
valamint a terület rendeltetésszerű használatát 
nem zavaró hatású vendéglátó, sport 
rendeltetésű épület, és önálló parkolóház is 
létesíthető. Lakóterület a Meder utca végénél, a 
Népszigetre vezető gyalogos híd környezetében, 
valamint a Foka öböl lakóterületéhez 
kapcsolódóan került kijelölésre 

A Vi-2/1, Vi-2/2, Vi-2/SZ-13 és Vi-2/SZ-14 jelű 
építési övezetek intézményi, jellemzően 
szabadon álló jellegű területek, amely 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kulturális, 
közösségi-szórakoztató, szállás jellegű, hitéleti, 
nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, irodai, 
igazgatási funkció létesítésére ad lehetőséget, 
ezeket tartalmazó épületekben a közterülettel 
határos földszint kivételével lakásrendeltetési is 
létesíthető. Intézményi területek számára a Foka 
öböl déli partja mentén, az Árpád híd lehajtó 
ágaiban, valamint a Viza és Dráva utca közötti 
Duna-part mentén jelölt területek javasoltak. 

A Vt-M/SZ-3 jelű építési övezet mellékközpont 
jellemzően szabadon álló jellegű területe, 
kizárólag a vízi sporthoz, sportoktatáshoz 
kapcsolódó, egyéb rekreációs célú és azzal 
kapcsolatos igazgatási és azt kiszolgáló 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátás funkció 
elhelyezésére szolgál. Az építési övezet területén 
lakás nem létesíthető. Az e célra jelölt övezet az 
északi vasúti összekötő hídtól délre található. 

A K-Rek/1-SP és K-Rek/SZ-4-SP jelű építési 
övezet nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
területe szabadonálló, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, nagy zöldfelülettel 
rendelkező rekreációt, sportot és az aktív 
pihenést szolgálja. A területen sport, strand, 
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kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű és 
vendéglátó funkciók helyezhetők el. Az övezetek 
az Árpád hídtól délre kerültek kijelölésre. 

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

A Kt-Sv jelű övezet a városias sétány 
elhelyezésére szolgál. Az övezetben épület nem 
létesíthető, és meghatározásra került a legkisebb 
zöldfelületi arány. Városias sétány övezet a 
Rákos-patak déli partja mentén, valamint attól 
délre szakaszosan került kijelölésre. 

A Kt-Zkk jelű övezetbe a rekreációs zöldterületek 
tartoznak, amely a pihenést, testedzést, 
ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem 
minősülő építmények, valamint a kikötői 
létesítmények parti elemeinek elhelyezésére 
szolgál. A területet közhasználat elől elzárni nem 
lehet. Az övezet a Foka öbölnél, valamint a Viza 
utca „folytatásként” a Duna-partján került 
kijelölésre 

A KÖu-2 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, az I. rendű főútvonalak, azok 
szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak 
továbbá parkolók, közúti vasúti pályák (villamos), 
kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, 
kikötői létesítmények parti elemeinek, 
csapadékvíz elvezető rendszereinek, közmű és 
hírközlési építmények és zöldfelületi elemek 
elhelyezésére szolgál. 

A KÖu-3 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, az II. rendű főútvonalak, azok 
szervizútjainak, csomópontjaik, műtárgyainak 
továbbá parkolók, közúti vasúti pályák (villamos), 
kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, 
kikötői létesítmények parti elemeinek, 
csapadékvíz elvezető rendszereinek, közmű és 
hírközlési építmények és zöldfelületi elemek 
elhelyezésére szolgál. 

A KÖK jelű övezet kizárólag az országos vasúti 
hálózat vonalainak, megállóinak és állomásainak, 
műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz 
elvezető rendszerének, valamint közúti 
közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és 
gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és 
hírközlési építmények, zöldfelületi elemek, 
elhelyezésére szolgál. 

A Zkp/Kk jelű övezet területét közhasználat elől 
elzárni nem lehet, kivéve biztonsági okokból, 
azon a pihenést, testedzést szolgáló épületnek 
nem minősülő építményei, ismeretterjesztés 
épületnek nem minősülő építményei, a terület 
fenntartásához szükséges építmények, a közkert 
használatához szükséges parkolás építményei, 
kikötői létesítmények parti elemeinek, gyalogos-
felüljáró tartószerkezet és hozzá tartozó 
vendéglátó építmény és nyilvános illemhelyek 
elhelyezésére van lehetőség.  

Az övezeti és építési övezeti besorolásnak 
megfelelően kerülnek ábrázolásra az 
övezethatárok. A szabályzatban előírásra kerül, 
hogy telekalakítás esetén az övezethatárok 
mentén telekhatár alakítandó ki. Jelölésre 
kerülnek a szabályozási elemekre vonatkozó 
méretek. 

 

DÉSZ övezetei DKÉSZ övezetei 

Ln-3/1 Ln-3/SZ-5 

Ln-3/2 Vt-M/SZ-3 

Vi-2/1 Vi-2/SZ-13 

Vi-2/2 Vi-2/SZ-14 

K-Rek/1-SP K-Rek/SZ-4-SP 

KÖu-2 KÖu-2 

KÖu-3 Kt-Kk 

Kt-Kk Kt-Zkk 

Kt-Sv KÖk 

Kt-Zkk Zkp/Kk 

Zkp/Kk  

 

A szabályozás másodlagos elemei 

Építési hely kerül kijelölésre az építési 
övezetekben a tervezett épületek helyének 
kijelölése érdekében, valamint egyes telkeknél 
feltüntetésre került a közhasználatra javasolt 
vagy már közhasználatú előkerteket. 

Egyéb szabályozási elemek 

A hatályos szabályozási tervi elemek és a 
helyzetfeltárás alapján kerülnek feltüntetésre a 
megtartandó értékes fasor és a megtartandó 
értékes facsoport, faállomány szabályozási 
elemek, valamint jelölésre került a közterületi 
fásítás. A zöldfelülethez kapcsolódó további 
szabályozási elem a DÉSZ hatálya alá eső 
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területen a telek zöldfelületként fenntartandó 
része, mely az építési telkeken kerül kijelölésre és 
az ehhez hasonló másodrendű zöldfelület, mely 
a DKÉSZ területén kerül meghatározásra, ez 
utóbbi meghatározott arányt jelent a telek 
területén. A meghatározó zöldfelületi kapcsolat 
a Duna telkén a szárazulatokat jelöli. 

A gyalogos infrastruktúrához kapcsolódó elemek 
a biztosítandó gyalogos kapcsolat és a Duna-
parti városias jellegű sétány, ez utóbbi az FRSZ 
szerint került kijelölésre. 

Meglévő és tervezett hidak egyaránt érintik a 
tervezési területet, tervezett híd szerepel az 
Újpesti öbölnél és a Margitszigetnél, ezekkel is 
javítva a Duna által elválasztott partok 
városszerkezeti kapcsolatát.  

A Duna mentén kijelölésre kerültek azok a 
szakaszok ahol a kikötő számára szárazföldi 
parthasználati kapcsolat nem biztosítható, 
illetve kijelölésre kerültek a közszolgáltatási 
személyhajó-kikötő számára fenntartott 
parthasználat helye is, amelynek célja a dunai 
közösségi közlekedés további fenntartása és 
fejlesztésének biztosítása. 

Az Árpád híd környezetében került alkalmazásra 
a közforgalmú magánút, mely biztosítja a Duna-
part gépjárművel történő megközelítésének 
lehetőségét. 

Védelem, korlátozás 

Feltüntetésre kerül a világörökségi helyszín és 
védőövezetének határa mely a Jászai Mari teret 
és annak környezetét érinti. 

Jelölésre kerül a kiépített rakpart védettségét 
jelölő műemlék vonal a Carl Lutz és Újpesti 
rakpartok mentén, amely egészen a Dráva utcáig 
tart. 

Ábrázolásra kerül a vasúti védőtávolság, valamint 
a katasztrófavédelemmel összhangban az 
árvízvédelem kapcsán a fővédvonal. További 
korlátozási tényezők a part mentén húzódó 
vízbázisvédelmi területek határa. 

Közművekkel kapcsolatos korlátozást jelent a 
120 kV-os távvezeték, a nagyközényomású 
földgáz vezeték biztonsági övezete, valamint a 
szennyvízátemelők. 

 

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

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

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

 

TSZT 

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

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

 

FRSZ 

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

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

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

3.9.1. TSZT 2015 

A TSZT 2015 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a tervezési 
területet Ln-3, Vt-M, Vi-1, Vi-2 és K-Rek jelű 
beépítésre szánt területfelhasználási egységekbe 
sorolja. A beépítésre nem szánt területeket Zkp, 
Vf, és KÖu jelű területfelhasználási egységekbe 
sorolja. 

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

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

A Ln-3 területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 Ln-3/1 jelű, a Hajókovács utca és a Danubius 
utca találkozásánál található jellemzően 
szabadonálló beépítésű terület építési övezetre. 

 Ln-3/2 jelű, FOKA-öböl melletti jelenleg 
beépítetlen telkeken jellemzően szabadonálló 
beépítésű terület építési övezete, ami azonos a 
paraméterű a DKÉSZ Ln-3/SZ-5 jelű övezettel. 

DÉKSZ övezetek: 

 Ln-3/SZ-1 jelű, FOKA-öböl melletti jelenleg 
beépítetlen telkeken jellemzően szabadonálló 

beépítésű terület építési övezetre, ami azonos a 
paraméterű a DÉSZ Ln-3/2 jelű övezettel. 

 

A Vt-M területfelhasználási egység: 

DKÉSZ övezetek: 

 Vt-M/SZ-3 jelű, az Újpesti vasúti hídtól délre 
mellékközpont, jellemzően szabadonálló 
beépítésű terület építési övezetre. 

DKÉSZ övezetek: 

A Vi-1 területfelhasználási egység: 

 Vi-1/SZ-6 jelű, az Árpád híd pesti hídfőjét 
közrefogó intézményi, jellemzően szabadonálló 
beépítésű terület építési övezetre. 

A Vi-2 területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 Vi-2/1 jelű, a FOKA-öböl és a Rákos-patak 
közötti intézményi, jellemzően szabadonálló 
beépítésű terület építési övezetre. 

 Vi-2/2 jelű, a Viza utca és a Népfürdő utca 
találkozásától délre, a Duna irányába található 
intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű 
terület építési övezetre. 

DKÉSZ övezetek: 

 Vi-2/SZ-13 jelű, a Viza utca és a Népfürdő utca 
találkozásától délre és a Révész utca és Népfürdő 
utca találkozásáig a Duna irányába található 
intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű 
terület építési övezetre. 

 Vi-2/SZ-14 jelű, a Révész utca és Népfürdő utca 
találkozásától délre, a Duna irányába található 
intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű 
terület építési övezetre. 

A K-Rek területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 K-REK/1-SP jelű, az Árpád hídtól délre meglévő 
ELMŰ sporttelep telke nagykiterjedésű 
rekreációs és szabadidős, jellemzően 
szabadonálló beépítésű terület építési övezetre. 

DKÉSZ övezetek: 

 K-REK/SZ-4-SP jelű, az Árpád hídtól délre, az 
ELMŰ sportteleppel határos telek 
nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős, 
jellemzően szabadonálló beépítésű terület építési 
övezetre. 
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A KÖu területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 KÖu-2 jelű I. rendű főutak területe övezetbe az 
Árpád híd hídfő környezete. 

 KÖu-3 jelű II. rendű főutak területe övezetbe, 
a Carl 

 Kt-Kk jelű kerületi jelentőségű közutak területe 
övezetbe. 

DKÉSZ övezetek: 

 KÖu-2 jelű I. rendű főutak területe övezetbe az 
Árpád híd hídfő környezete. 

 Kt-Kk jelű kerületi jelentőségű közutak területe 
övezetbe. 

 KÖk jelű kötöttpályás közlekedési 
létesítmények területe övezetbe. 

A Vf területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 Vf jelű Folyóvizek medre és partja övezetbe 
Rákos-patak. 

DKÉSZ övezetek: 

 Vf jelű Folyóvizek medre és partja övezetbe a 
Duna meder. 

A Zkp területfelhasználási egység: 

DÉSZ övezetek: 

 Zkp-Kp jelű, közparkok területe övezetre. 

 Zkp-Kk jelű, közkertek területe övezetre. 

 Kt-Zkk jelű, közkertek, rekreációs zöldterület 
övezetre. 

DKÉSZ övezetek: 

 Zkp-Kp jelű, közparkok területe övezetre. 

 Zkp-Kk jelű, közkertek területe övezetre. 

 

A TSZT Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlátozási 
területek tervlapján szereplő elemek közül a 
szabályozási terven feltüntetésre került a nagyvízi 
meder területe, az árvízvédelmi fővédvonal, a 
120 kV-os távvezeték biztonsági övezete. 
Továbbá a beépítésre szánt területek esetében 
figyelembe lett véve a TSZT tervlapon ábrázolt 
hullámtér területek, emellett feltüntetésre és 
figyelembe vételre kerültek a víztermelő kutak 
vízbázis védőterületei (víztermelő kút belső és 
külső védőterülete, hidrogeológiai A és B 
védőterület). 

 

 

3.9.2. BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A területen az alábbi beépítésre szánt 
területfelhasználási egységek találhatók: 

 területfelhasználási egység bs bsá bsp 

1. Ln-3 4,25 3,0 1,25 

2. Vt-M 5,25 3,75 1,5 

3. Vi-1 5,75 4,0 1,75 

4. Vi-2 3,5 2,5 1,0 

5. Vi-2 4,25 3,0 1,25 

6 K-Rek 1,25 1,0 0,25 
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FRSZ – Ln-3 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

3,00 1,25 261762,98 785288,94 327203,73 

 
DÉSZ – Ln-3 és DKÉSZ – Ln-3/SZ-1 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Ln-3/ZSz-2 3,0 2,0 7255,61 21766,83 14511,22 

Ln-3/ZSz-2 3,0 2,0 7225,30 21675,90 14450,60 

Ln-3/ZSz-2 3,0 2,0 11002,25 33006,75 22004,5 

Ln-3/ZSz-1 4,0 2,0 3817,25 15269,00 7634,50 

Ln-3/Sz-1-AI 1,5 1,2 6468,18 9702,27 7761,82 

Ln-3/ZSz-1 4,0 2,0 19157,06 76628,24 38314,12 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 5946,76 17840,28 11893,52 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 7871,41 23614,23 15742,82 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 4540,41 13621,23 9080,82 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 10532,43 31597,29 21064,86 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 12078,36 36235,08 24156,72 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 6805,23 20415,69 13610,46 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 11258,96 33776,88 22517,92 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 9702,32 29106,96 19404,64 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 7855,71 23567,13 15711,42 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 15688,80 47066,4 31377,6 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 9731,36 29194,08 19462,72 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 9546,63 28639,89 19093,26 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 5312,86 15938,58 10625,72 

Ln-3/ZSz-3 3,0 2,0 13999,94 41999,82 27999,88 

Ln-3/SZ-1 3,0 2,0 1791,67 5375,01 3583,34 

Ln-3/SZ-1 3,0 2,0 1344,14 4032,42 2688,28 

Ln-3/SZ-1 3,0 2,0 1868,96 5606,88 3737,92 

Ln-3/1 1,50 0,50 1103,10 1654,65 551,55 

Ln-3/2 3,00 2,00 371,89 1115,67 743,78 

Ln-3/SZ-1 3,00 2,00 907,36 2722,08 1814,72 

Σ    591169,24 379538,71 

785288,94 > 591169,24 és 327203,73 < 379538,71 = MEGFELEL 

 

A sűrűség megfelel az FRSZ-ben 
meghatározottaknak, mivel a parkolásra 
fordítható szintterület mennyisége növelhető, az 
általános szintterület arányos csökkentésével. 
 

FRSZ – Vt-M 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

3,75 1,50 33116,91 124188,40 49675,37 

 
DKÉSZ – Vt-M/SZ-3 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vt-M/Z-7 4,00 1,75 5650,19 22600,76 9887,83 

Vt-M/Z-7 4,00 1,75 19330,26 77321,04 33827,96 

Vt-M/SZ-3 1,00 0,50 1667,27 1667,27 833,64 

Vt-M/SZ-3 1,00 0,50 2889,18 2889,18 1444,59 

Σ    104478,25 45994,02 

124188,40 > 104478,25 és 49675,37 > 45994,02 = MEGFELEL 

 
FRSZ – Vi-1 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

4,00 1,75 12783,82 51135,28 22371,69 

 
DKÉSZ – Vi-1/SZ-6 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vi-1/SZ-6 4,00 1,50 12783,82 51135,28 19175,73 

Σ    51135,28 19175,73 

51135,28 = 51135,28 és 22371,69 > 19175,73 = MEGFELEL 

FRSZ – Vi-1 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

4,00 1,75 10083,91 40335,64 17646,84 

 
DKÉSZ – Vi-1/SZ-6 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vi-1/SZ-6 4,00 1,50 10083,91 40335,64 15125,87 

Σ    40335,64 15125,87 

40335,64 = 40335,64 és 17646,84 > 15125,87 = MEGFELEL 

 

FRSZ – Vi-2 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

2,50 1,00 36075,82 90189,55 36075,82 

 
DÉSZ – Vi-2/1 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vi-2/Sz-1 3,5 1,35 1891,73 6621,06 2553,84 

Vi-2/Sz-4 2,5 2,00 16414,68 41036,70 32829,36 

Vi-2/1 1,5 1,00 13988,96 13988,96 13988,96 

Σ    13988,96 13988,96 

34971,55 > 13988,92 és 13988,96 > 13988,96 = MEGFELEL 

FRSZ – Vi-2 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

2,50 1,00 9026,24 22565,6 9026,24 

 

DÉSZ – Vi-2/2 és DKÉSZ – Vi-2/SZ-13 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vi-2/1 2,00 1,0 2920,25 5840,50 2920,25 

Vi-2/SZ-9 2,00 1,0 4567,48 9134,96 4567,48 

Σ    14975,46 7487,73 

22565,6 > 14975,46 és 9026,24 > 7487,73 = MEGFELEL 
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FRSZ – Vi-2 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

2,50 1,00 6108,46 15271,15 6108,46 

 
DKÉSZ – Vi-2/SZ-13, Vi-2/SZ-14 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

Vi-2/SZ-13 2,00 1,00 3434,05 6868,10 3434,05 

Vi-2/SZ-14 2,00 1,00 1796,96 3593,93 1796,96 

Σ    10462,03 5231,01 

15271,15 > 10462,03 és 6108,46 > 5231,01 = MEGFELEL 

 
FRSZ – K-Rek 

sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsá Bsp általános parkoló 

1,00 0,25 54590,91 54590,91 13647,73 

 
DÉSZ – K-Rek/1-SP és DKÉSZ – K-Rek/SZ-4-SP 

építési 
övezet jele 

szintterületi 
mutató 

Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

szmá szmp általános parkoló 

K-Rek/1-SP 1,00 0,25 41558,75 41558,75 10389,69 

K-Rek/SZ-4-
SP 

1,00 0,25 2529,45 2519,45 632,36 

Σ    44078,20 11022,05 

44078,20 < 50934,87 és 13647,73 > 11022,05 = MEGFELEL 

 

Zöldfelületi átlagérték ellenőrzése 

A TSZT az alábbi területfelhasználási egységekre 
határoz meg zöldfelületi átlagértéket: 

 területfelhasználási egység zöldfelületi átlagérték (%) 

1. Ln-3 30 

2. Vt-M 15 

3. Vi-1 10 

4. Vi-2 25 

Ln-3 
A területfelhasználási egység egy része (3.719 m2) 
tartozik a tervezési területhez, a fennmaradó 
részre a hatályos KÉSZ előírásai vonatkoznak. 

A területfelhasználási egység 18 ha nagyságú 
része a TSZT-ben jelentős változással érintett 
területként jelölt (ebből 1279 m2 esik a tervezési 
területre), a fennmaradó rész kialakult beépítésű. 
A TSZT előírásai szerint a legkisebb zöldfelületi 
átlagérték biztosításától el lehet tekinteni, ha egy 
3 ha-nál nagyobb területfelhasználási egységen 
belül ez az érték ma sem biztosított, és a kialakult 
beépítési struktúra megváltoztatására hosszabb 
távon sincs reális lehetőség. Ebben az esetben a 

területfelhasználási egységen belül kialakult 
zöldfelületi átlagérték tovább nem csökkenthető. 
Az előírásnak megfelelően a jelentős változással 
nem érintett területen a zöldfelületek nagyságát 
kialakultként vettük számításba. A fennmaradó, 
KÉSZ hatálya alá tartozó területen a számítás az 
abban szereplő legkisebb zöldfelületi mértékkel 
történt (a KÉSZ övezetei szürke aláfestéssel 
jelölve). 

A zöldfelületi átlagérték megfelelőségének 
igazolásához a zöldfelület legkisebb mértékének 
módosítása szükséges KÉSZ hatálya alá tartozó, 
jelenleg beépítetlen fejlesztési területen 
(táblázatban a javasolt érték szerepel, *-gal 
jelölve). 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

30% 180.418 54.125 

K 81.345 K 

DÉSZ – Ln-3/1, Ln-3/2, Kt-Zkk és DKÉSZ – Ln-3/SZ-5, Kt-kk 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Ln-3/ZSz-1 25.483 55* 14.016 

Ln-3/ZSz-2 25.483 55* 12.636 

Ln-3/Sz-1-AI 6.468 55* 3.557 

Ln-3/ZSz-3 81.162 30 24.349 

Ln-3/ZSz-3 49.709 K K 

Ln-3/SZ-1 3.213 25 803 

Ln-3/SZ-1 1.792 K K 

Zkp-Kk 566 60 339 

Kt-kk 40.088 0 0 

Kt-kk 28.137 K K 

Ln-3/1 1.103 K K 

Ln-3/2 372 20 93 

Ln-3/SZ-5 907 25 227 

Kt-Kk 987 0 0 

Kt-kk 16 0 0 

Σ   56.612 
54.125 < 56.020 = MEGFELEL 

 

Vt-M 
A területfelhasználási egység egy része (4.556 m2) 
tartozik a tervezési területhez, a fennmaradó 
részre a hatályos KÉSZ előírásai vonatkoznak (a 
számítás az abban szereplő legkisebb zöldfelületi 
mértékkel történik. A KÉSZ övezetei szürke 
aláfestéssel jelölve.) 
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Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

30% 33 117 4.968 

 

DKÉSZ – Vt-M/SZ-3 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vt-M/Z-7 4 556 35 1 595 

Zkp-Kk 1 498 60 899 

Kt-Kk 2 082 0 0 

Vt-M/SZ-3 4 556 35 1 595 

Σ   7 490 

4 968 < 7 490 = MEGFELEL 

 

Vi-1 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

10% 3.719 2.008 

DKÉSZ – Vi-1/SZ-6 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vi-1/SZ-6 3.719 25 4.510 

Σ   4.510 

2.008 < 4.510 = MEGFELEL 

 

Vi-2 
A tervezési területen belül a Vi-2 

területfelhasználási kategória három egységben 

található meg. 

1. A FOKA-öböl melletti Vi-2 területfelhasználási 

egység egy része (13.989 m2) tartozik a tervezési 

területhez, a fennmaradó részre a hatályos KÉSZ 

előírásai vonatkoznak (a számítás az abban 

szereplő legkisebb zöldfelületi mértékkel 

történik. A KÉSZ övezetei szürke aláfestéssel 

jelölve.) 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25% 13.981 9 019 

DÉSZ – Vi-2/1 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vi-2/SZ-1 1 892 35 662 

Vi-2/SZ-4 16 415 50 8 207 

Kt-Kk 3 780 0 0 

Vi-2/1 13.981 45 6.291 

Σ   15 164 

9 019 < 15 164 = MEGFELEL 

2. 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25% 9.026 2.333 

DÉSZ – Vi-2/2, Kt-Zkk és DKÉSZ – Vi-2/SZ-13 
építési 

övezet jele 
Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vi-2/2 2.920 45 1.314 

Vi-2/SZ-13 4.567 35 1.599 

Kt-Zkk 1.538 60 3.836 

Σ    

2.333 < 3.836 = MEGFELEL 

 

3. 

Zöldfelületi 
átlagérték 

Terület 

m2 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

25% 6.106 1.308 

DKÉSZ – Vi-2/13, Vi-2/14 és Kt-kk 

építési 
övezet jele 

Terület 

m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vi-2/SZ-13 3.434 45 1.545 

Vi-2/SZ-14 1.797 20 3.59 

Kt-kk 875 0 0 

Σ   1.905 

1.308 < 1.905 = 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 
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szintterület és a telekterület hányadosa. Az 
összes építhető bruttó szintterület értéke 
általános szintterületi mutató értékből (szmá) és 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók 
– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – 
épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető 
parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) 
adódik össze (szm=szmá+szmp).” A beépítési 
sűrűség ellenőrzését lásd feljebb.  

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

 A rendelkezés figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra az építési övezetek. 

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

 A területet nem érinti. 

„4. § (5) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben jelölt 
többszintes területfelhasználás esetén beépítésre nem szánt 
Közúti közlekedési terület (a továbbiakban: KÖu) vagy 
Kötöttpályás közlekedési terület (a továbbiakban: KÖk) 
területfelhasználási egység a helybiztosítás szempontjából a 
meghatározó területfelhasználás, a kiegészítő használatra 
csak a 1,0 bs érték feletti rész vehető igénybe.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

„4. § (6a) A Vi-2 jelű területekre meghatározott bsp érték az 
1. mellékletben területileg meghatározott, „infrastruktúra 
függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással 
érintett”, valamint a „jelentős változással érintett” területek 
esetén legfeljebb 0,5 értékkel növelhető, de az 1,25 értéket 
nem haladja meg.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 Figyelembe vételre került. 

 

Egyes területek beépítési magasságának 
korlátozásával kapcsolatos előírások 

„5. § (1) A 5.-12. § rendelkezéseit új épület létesítése, vagy 
meglévő épület beépítési magasságát növelő bővítése során 
kell alkalmazni.” 

 Figyelembe vételre került. 

„5. § (2) A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban 
megfelelő, a beépítési magasság gyűjtőfogalma alá tartozó 
épületmagasság, homlokzatmagasság és párkánymagasság 
vegyesen is alkalmazható az ÉHAT/112/1/2014. számú 
OTÉK-tól való eltérési engedély alapján.” 

 A területen az épületmagasság fogalma került 
alkalmazásra. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 Figyelembe vételre került. 

Az I.-II. párkánymagassági kategória területei 6. § 
„(1) Az I-II. párkánymagassági kategóriájú terület 
rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 8. § kiegészítő 
rendelkezéseivel. 
(2) A legnagyobb párkánymagasságra vonatkozó 
rendelkezések figyelmen kívül hagyhatók a 3. mellékleten 
lehatárolt I-II. párkánymagassági kategóriájú területeken, ha 
a beépítés 

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

b) már kialakult szabadonálló, vagy telepszerű jellemzőkkel 
rendelkezik. 

A b) pont esetében az I párkánymagassági kategóriájú 
területen a beépítési magasság nem haladhatja meg a 33,0 
métert. 
(3) Ahol a 3. mellékleten az I. és II. párkánymagassági 
kategóriájú területen találkozik, ott a közterület menti egy-
egy teleksoron a kettő közül bármelyik párkánymagassági 
kategóriájú terület szabálya alkalmazható. 
(4) Az utcai légtérarányt és a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság értékét a közterület átlagos 
szélességének függvényében a 6. melléklet rögzíti, amelynek 
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keretein belül a KÉSZ meghatározza a megengedett 
legnagyobb párkánymagasság értékét. 

(5) A megengedett legnagyobb párkánymagasságot 
arra az utcára kell vonatkoztatni, amely felé az adott 
épület homlokzata tekint. Saroktelek esetén a 
szélesebb utcát lehet figyelembe venni, alacsonyabb 
épülethez való megfelelő illeszkedés mellett a (7) – (8) 
bekezdések figyelmen kívül hagyásával. 
(6) A megengedett legnagyobb párkánymagasság az 
adott tömb érintett teleksora előtti közterület átlagos 
szélességének és a 6. mellékletben rögzített utcai 
légtéraránynak a szorzata, amely nem lehet nagyobb 
az ott meghatározott maximált értéknél sem. 
Meghatározásánál a (7)-(8) bekezdésekben 
foglaltakat is be kell tartani. 

(7) Az I. párkánymagassági kategóriájú területen: 

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

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

(8) A II. párkánymagassági kategóriájú területen 

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

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

 A területen építési övezet I. és II. 
párkánymagassági kategóriával nem érintett. 

A III. párkánymagassági kategória területei 7. § 
(1) A III. párkánymagassági kategóriájú terület előírásait 
együtt kell alkalmazni a 8. § kiegészítő rendelkezéseivel.  
(2) A III. kategóriába sorolt, új beépítésű területen a 
megengedett legnagyobb párkánymagasság nem halad- 
hatja meg az egymással szemközti utcai homlokzatok közötti 
távolság értékét, ha a KÉSZ-ben 

a) a beépítési mód zártsorúan kerül meghatározásra, és  
b) a jellemző beépítési magasság a 12,5 métert 

meghaladja, de az épület nem magasépület.  
(3) Saroktelek esetén a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság értékét az egymás felé néző, átfedő 
homlokzatok közötti nagyobb távolság alapján lehet 
megállapítani. 

 Az érintett építési övezetekben szabadonálló 
beépítési mód került előírásra. 

Az I., II. és III. párkánymagassági kategória területeinek 
kiegészítő rendelkezései 8. § 

 Az érintett építési övezetekben szabadonálló 
beépítési mód került előírásra. 

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. § 

(1) A 3. mellékletben magasépítmény számára kijelölt 
területeken csak akkor létesíthető magasház vagy 
toronyház, ha 

a) a 30,0 méter szintmagasságot meghaladó 
épületrészei megfelelnek – több ilyen épületrész 
esetén külön-külön is – a 7. mellékletben 
foglaltaknak, és 

b) magassága az adott magassági lehatárolás szerint 
jelölt területen az épület legmagasabb pontjára 
vonatkozó értéket nem haladja meg. 

 Figyelembe vételre került. 

 

(2) A 3. mellékletben kijelölt olyan területen, ahol az épület 
legmagasabb pontja 65,0 méter, már meglévő 
toronyház 350,0 méteres körzetében – a városképi 
megjelenés és kompozíció függvényében – legfeljebb 
90,0 méter legmagasabb ponttal toronyház is 
létesíthető. 

 A területet nem érinti. 

(3) A 3. mellékletben külön nem jelölt, nagyvárosias 
környezetben lévő Vt-H jelű területen olyan magasház 
létesíthető, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 
méter. 

 A területet nem érinti. 

(4) Magas műtárgy – kizárólag közcélú szolgáltatás és 
közcélú feladatellátás érdekében – gazdasági vagy 
különleges területfelhasználási kategóriába sorolt 
terület azon részén létesíthető, amelyen magasépítmény 
elhelyezhető, de a KÉSZ nem teszi lehetővé magasépület 
létesítését. Kivételt képez az egyes gazdasági területek 
termelési technológiájához tartozó kémény, szellőző, 
hűtőtorony az átmeneti és az elővárosi zónában. 

 Figyelembe vételre került. 

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.” 

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

 A területet nem érinti. 

A közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

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

 A területen KÖu-2 jelű I. rendű és KÖu-3 jelű II. 
rendű főutak területe övezet kijelölésre került. 

„13. § (2) Tervezett I. rendű főúthálózati elem megvalósítása 
során  
a) legalább 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetet kell 
kialakítani, 
b) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak önállóan 
(kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes kerékpársáv) 
létesíthető,  
c) közterületi parkoló csak szervizútról megközelíthetően, 
vagy önálló parkolási létesítményként valósítható meg.” 

 A területet érinti, az előírásokba beépítésre 
került. 

 „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 és KÖu-3 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 érinti, az előírásokba beépítésre 
került 

„14. § (2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű korzó” megnevezésű útvonalakat 
gyalogosútként, vagy gyalogos- és kerékpárútként kell 
kialakítani és fenntartani. A korzó kialakításakor legalább 6,0 
m széles gyalogosfelületet kell biztosítani, amely kizárólag az 
egyéb közlekedési elemek és közmű létesítmények 
helyigénye miatt csökkenthető. A korzó kialakítása során 
meg kell teremteni a Duna-parttal való kapcsolatot, kivéve 
ott, ahol annak fizikai akadálya van.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A Duna-parti városias sétány kijelölésre került 
a szabályozási terven, valamint Kt-Sv jelű Városias 
sétány területe övezet is kijelölésre került egy 
szakaszon, és a Kt-Sv övezet előírásai megfelelnek 
az FRSZ előírásának. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet érinti, az előírásokba beépítésre 
került. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

12. Közlekedési infrastruktúra (közúti vagy vasúti) számára 
irányadó területbiztosítás 17. § 

 A területet nem érinti. 

13.  Egyéb előírások 
„18. § (1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt 
közterületen a gyalogos forgalom számára kijelölt vagy 
kiépített szélességet a biztonságos gyalogosfelület számára 
kell fenntartani. A közterület egyéb célú használata esetén a 
gyalogosfelület szélessége legalább 3,0 méter és nem lehet 
kisebb, mint a – berendezési sáv keresztmetszetével 
csökkentett – szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a 
közterületi pavilon elhelyezése esetén.” 

 A szabályzat vendéglátó terasz, közterületi 
pavilon létesítését tiltja. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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„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 területet nem érinti. 

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 területet nem érinti. 

„19. § (2) Beépítésre nem szánt terület-felhasználási egység 
területén a kerületi terveszközökben ki kell jelölni az 1 ha-nál 
kisebb telekigényű meglévő közműterületeket, továbbá 
kijelölhetők a tervezett 
f) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 

g) elektromos alállomások, 
h) gázátadó állomások 
elhelyezésére szolgáló területek is.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A szabályzatban előírásra került a teljes 
közművesítettség kötelezettsége. 

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

 Egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítését 
a szabályzat tiltja. 

„19. § (5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben 
meghatározott 
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 csapadékvíz késleltetett módon történő 
elvezetése a jelentős változással érintett 
területek esetében előírásra került a 
rendeletben. 

 

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. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

 „20. § (5) A 19. § (2) bekezdés szerinti közműlétesítmények 
számára – amennyiben azt a műszaki kialakítás indokolja – a 
beépítés paramétereit a KÉSZ-ben a beépítésre szánt 
területekre vonatkozó paramétereknek megfelelően is meg 
lehet határozni az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való 
eltérési engedély alapján.” 

 A területet nem érinti. 

 „21. § (1) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
aa) meglévő csomópont átépítése és bővítése, vagy új 
csomópont létesítése, 
ab) az útvonal gyalogos vagy kerékpáros infrastruktúrájának 
szélesítése vagy fejlesztése, 
ac) a közlekedésbiztonságot növelő nyomvonal korrekció 
megvalósítása, 
ad) környezetvédelmi berendezés telepítése 
esetén; 
b) növelhető a KÖk területfelhasználási egység szélessége 
ba) új, vagy áthelyezésre kerülő állomás, megállóhely 
építése, 
bb) különszintű közlekedési keresztezés építése, 
bc) környezetvédelmi berendezés telepítése 
esetén; 
c) különszintű közúti vasúti keresztezésekben felüljáró 
helyett aluljáró létesíthető; 
d) megszüntethető a főútvonal védőtávolsága a lakott 
területen belüli forgalomszabályozás bevezetésekor 
(„belterületi közúttá válás”); 
e) helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy szüntethető 
meg  
ea) autóbusz-, trolibusz hálózat átszervezése, 
eb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése  
esetén; 
f) a közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítással jelölt elemek esetében a nyomvonal 
hosszától 50%-ban el lehet térni; 
g) közúti vasúti vonalak hálózata módosítható, ha  
ga) meglévő vagy tervezett szakasz felszíni kialakítása 
helyett felszín alatti kialakítás épül, 
gb) kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg nem haladó) 
vonal kerül felszámolásra; 
h) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala módosítható, ha a hálózati 
kapcsolatok változatlanok maradnak.” 

 A településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala jelölésre került. 

„21. § (2) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem megvalósulásáig 
közúti vasútként (villamosként) is kiépíthető.” 

 A területet nem érinti. 
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Tárgyi témában érkezett levelével kapcsolatban Igazgatóságunk a következő véleményt adja: 

Árvízvédelmi- és folyamszabályozási szempontból: 

Budapest XIII. kerülete Pest városrészének középső részén helyezkedik el a Duna folyam 
1648+600-1654+700 fkm szelvényeinek intervallumában. A városrészt jelenleg, a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő 13.05. Pest-dél, 13.06. Pest-közép, valamint a 
13.07. Margitsziget 1. rendű árvízvédelmi szakasza mentesíti a levonuló árvizektől. A DÉSZ és 
KÉSZ megalkotása, illetve jövőbeli esetleges módosítása során a Duna folyam közép- és nagyvízi 
medrét, valamint az 1. rendű árvízvédelmi műveket érintő területek és létesítményeik 
vonatkozásában az alábbi jogszabályi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet: 

„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról" szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. 
rendelet; 
„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról" szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM 
rendelet; 
„A nagyvízi meder, 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. (111.14.) 
Korm. rendelet; 

- „ Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXV!l törvény 
valamint az annak végrehajtásáról" szóló 153/2009. (XI.13) FVM rendelet. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Tájékoztatjuk, hogy a Duna folyam érintett szakaszára vonatkozó 83/2014. (III. 14.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai alapján a nagyvízi mederkezelési 
terv (továbbiakban: NMT) elkészült munkarészeinek jogi előkészítése továbbra is folyamatban 
van. Az NMT elkészült munkarészeinek jogerőre való emelkedéséig kérjük, mindenképpen vegyék 
figyelembe a Kormányrendelet vonatkozó részeiben foglaltakat - külön kiemelve a 
Kormányrendelet 5. § -ban leírtakat - a DÉSZ és KÉSZ eszközök megalkotásakor és 
módosításakor. 

Kiegészítésül megadjuk Budapest XIII. kerület térségének főbb vízügyi paramétereit az esetlegesen 
elhelyezendő új épületekre vonatkozóan: 

- A jelenleg aktuális MÁSZ értékeket „a rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről" szóló 
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet tartalmazza; 

- A legnagyobb vízszint (LNV) térséghez tartozó paraméterei az alábbiak: 

Budapest 1648+000 fkm-nél - LNV2013: 104,239 mBf; 
Budapest 1649+000 fkm-nél - LNV2013: 104,229 mBf; 
Budapest 1650+300 fkm-nél - LNV2013: 104,430 mBf; 
Budapest 1650+800 fkm-nél - LNV2013: 104,440 mBf; 
Budapest 1651 +500 fkm-nél - LNV 2013: 104,551 mBf; 
Budapest 1653+000 fkm-nél - LNV2013: 104,707 mBf; 
Budapest 1654+000 fkm-nél - LNV2013: 104,731 mBf; 

Nyomatékosítjuk ezen felül, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek jogerőre emelkedéséig a Duna 
folyam közelében lévő árvízvédelmi töltéssel nem védett, valamint nagyvízi mederrel érintett 
ingatlanok művelési ágának esetleges módosítását, illetve beépítési kezdeményezését 
szíveskedjenek elhalasztani. 

Felszín alatti vízkészletek védelmének vonatkozásában: 

Ahogy a TSZT 2015. 6. számú, védelmi, korlátozási területek tervlapján is szerepel, a Margitsziget 
jelentős részét lefedik a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő, sérülékeny földtani 
környezetű Margitszigeti Vízmű ivóvízbázis védőövezetei. Felhívjuk a figyelmüket azonban, hogy 
a belső és külső védőövezetek mellett hidrogeológiai "A" védőövezet is érinti a szigetet. A vízbázis 
védőövezeteinek kijelölési eljárásával kapcsolatosan a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
rendelkezik információval. 

A védőövezeteken folytatható tevékenységek, az ott elhelyezhető létesítmények vonatkozásában "a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat be kell tartani. Továbbá az 
ivóvízbázis érintettsége kapcsán javasoljuk a Fővárosi Vízművek Zrt. bevonását is az eljárásba. 

A kerület „ a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról" szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen található, ugyanakkor a Margitsziget területe az Igazgatóságunkon 
rendelkezésre álló 1: 100 OOO méterarányú országos érzékenységi térkép alapján kiemelten 
érzékeny vízminőség védelmi terület. 

A tervezési területre eső felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának besorolása, 
valamint a víztestek jó állapotba hozásával, illetve jó állapotban tartásával kapcsolatos 
intézkedések megtalálhatók a „ Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről" szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat mellékleteiben. 
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Víziközművek vonatkozásában: 

A DÉSZ keretében rendezés alá vont területeken a tervezett fejlesztések víziközművek 
szempontjából többlet igényekkel járnak, ezért a közmű üzemeltetőkkel (FVM Zrt., FCSM Zrt.) 
szükséges a kapcsolatot felvenni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére és a meglévő 
rendszereket érintő változásokhoz - meglévő kapacitások megfelelősége, csatlakozási pontok, 
befogadók rendelkezésre állása - kapcsolódóan a közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna 
hálózatot) érintő módosításokhoz szükséges a közmű üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak 
beszerzése. 

A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek - amelyek 
nem az egyesített szennyvízelvezető hálózatba kerülnek - csak előtisztítást követően vezethetők a 
befogadóba. A befogadóba vezetett tisztított csapadékvíz minőségének meg kell felelnie „a 
vízszennyező anyagok . kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól" szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltaknak. 

Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező 
veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól" szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásaiban 
foglaltakat be kell tartani. 

Felszíni vízkészletek vonatkozásában: 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi témakör nem érint Igazgatóságunk kezelésében lévő kisvízfolyást. A 
területet érintő Rákos-patak Budapest területén az FCSM Zrt. kezelésében van. 

A tervezési terület érinti a Rákos-patak (AOC845) és a Duna-Budapest (AOC752) "Magyarország 
felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. 
határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztesteket, ezért 
az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, ezekre a 
víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az ·Európai Unió Víz Keretirányelvében 
(2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé. 

A fentiekben már említett jogszabályokon kívül a vízgazdálkodási érdekek érvényesítése céljából az 
alábbiakban felsorolt jogszabályok előírásainak betartására hívjuk fel a figyelmet: 

„ a vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. Törvény; 
„ a környezet védelmének általános szabályairól" szóló 1995. évi LIII. törvény; 
„a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; 

„a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól" szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet; 
„a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX Törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról" szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet; 
„a földtani közeg és a felszínalatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről" szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet. 

Tájékoztatjuk, hogy "az egyes tervek, illetve környezeti vizsgálatáról " szóló 2/2005. (1.11.) Korm. 
rendelet 7. § (1) alapján kért környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének, 
tematikájának megállapításában Igazgatóságunk nem érintett, mivel az említett Korm. rendelet 3. 
számú melléklete szerint nem szerepel a környezet védelméért felelős szervek felsorolásában. 
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A véleményezésre készült terveket, dokumentációkat elegendő CD-n megküldeni Igazgatóságunk 
részére. 

A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni. 

Budapest, 2016. szeptember 15. 

•• G"{' vrzoü,,., 
Udv„~lel: '~~ j 

~ tb G' í C) • ~ 
~ '" észáros Lá zló 
~ ,- mű~ ki igazgatóhelyettes 

főmérnök 
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