
Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – IX. ütem, XI. kerület Újbuda 

TARTALOMJEGYZÉK  
 

A DOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE: 

I. kötet – Megalapozó vizsgálat a főváros teljes Duna menti területére – CD melléklet 

II. kötet – Megalapozó vizsgálat és Alátámasztó javaslat a X. ütem, I. kerület területére 

III. kötet – Duna-parti építési szabályzat X. ütem, I. kerület Duna-parti területére (jóváhagyandó munkarész) 

 

TARTALOMJEGYZÉK – II. KÖTET 

 

BEVEZETŐ 1 

1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
1.1. AZ I. KERÜLETI DUNA-PART HELYE A TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 3 
1.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 5 

1.2.1. Fővárosi településfejlesztési döntések 5 
1.2.2. Kerületi településfejlesztési döntések 8 
1.2.3. Egyéb vonatkozó tervek és tanulmányok megállapításai 9 

1.3. A TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA  13 
1.3.1. Természeti adottságok 13 
1.3.2. Tájtörténet 13 
1.3.3. Tájhasználat értékelése 13 
1.3.4. Védett, védendő táji, természeti értékek 13 
1.3.5. A zöldfelületi rendszer elemei 14 
1.3.6. Zöldfelületi ellátottság és zöldfelületi intenzitás 16 

1.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 18 
1.4.1. Területfelhasználás vizsgálata 18 

1.4.1.1. Településszerkezeti összefüggések 18 
1.4.1.2. Jelenlegi területhasználat 19 
1.4.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek megoszlása 20 
1.4.1.4. Intézmények 21 
1.4.1.5. Barnamezős területek 22 
1.4.1.6. Konfliktussal terhelt, szlömösödött, degradálódó területek 23 
1.4.1.7. Közterülethálózat 24 
1.4.1.8. Közterületek vízkapcsolata 25 

1.4.2. Telekstruktúra 28 
1.4.2.1. Telekmorfológia és telekméret 28 
1.4.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat, vagyongazdálkodás 29 

1.4.3. Az építmények vizsgálata 32 
1.4.3.1. Funkció-, állag- és kapacitásvizsgálat 32 
1.4.3.2. Beépítési jellemzők 35 
1.4.3.3. Beépítési magasság, szintszám és tetőidom 36 
1.4.3.4. Településkarakter, helyi sajátosságok 39 

1.4.4. Az épített környezet értékei 40 
1.4.4.1. A településszerkezet történeti kialakulása 40 
1.4.4.2. Régészet 40 
1.4.4.3. Védett épített környezet, egyedi arculat 41 
1.4.4.4. Világörökség 42 
1.4.4.5. Műemlékek 43 
1.4.4.6. Helyi védett elemek 44 

1.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 46 
1.5.1. Közúti közlekedés 46 
1.5.2. Partoldali közösségi közlekedés 47 

1.5.2.1. Közúti közösségi közlekedés 48 
1.5.2.2. Kötöttpályás közösségi közlekedés 48 

1.5.3. Hajózás 49 
1.5.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 49 

1.5.4.1. Kerékpáros közlekedés 49 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – IX. ütem, XI. kerület Újbuda 

 TARTALOMJEGYZÉK 
 

1.5.4.2. Gyalogos közlekedés 50 
1.5.5. Parkolás 51 

1.5.5.1. Telken belüli parkolás 51 
1.5.5.2. Fizető parkolás 51 
1.5.5.3. P+R parkolás 51 

1.6. KÖZMŰVESÍTÉS 56 
1.6.1. Víziközművek 56 

1.6.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivóvíz-, tűzoltóvíz-, öntözővíz, termálvíz ellátás) 56 
1.6.1.2. Csatornázás 57 

1.6.2. Energia 58 
1.6.2.1. Villamosenergia-ellátás 58 
1.6.2.2. Gázellátás 58 
1.6.2.3. Távhőellátás 59 
1.6.2.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

59 

1.6.3. Elektronikus hírközlés 60 
1.6.3.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 60 
1.6.3.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 60 

1.7. KÖRNYEZETVÉDELEMI VIZSGÁLAT 62 
1.7.1. Földtani viszonyok, talaj 62 
1.7.2. Felszíni és felszín alatti vizek 63 
1.7.3. Levegőminőség  64 
1.7.4. Zaj- és rezgésterhelés 64 
1.7.5. Városüzemeltetés, hulladékkezelés 65 

1.8. KATASZTRÓFAVÉDELEM 66 
1.8.1. Vízrajzi veszélyeztetettség 66 
1.8.2. Építésföldtani korlátok 68 
1.8.3. Tevékenységből fakadó korlátozások 68 

1.9. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A XI. KERÜLET VIZSGÁLT TERÜLETÉN 69 
1.9.1. A hatályos TSZT, FRSZ megállapításai 69 
1.9.2. A hatályban lévő kerületi településrendezési eszközök megállapításai 84 

 

2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 86 

2.1.1. A folyamatok értékelése 86 

2.1.1.1. Épített környezet 86 

2.1.1.2. Zöldfelület, környezetvédelem 86 

2.1.1.3. Közlekedés 87 

2.1.1.4. Közművek 87 

2.1.1.5. Vízrajzi veszélyeztetettség 88 

2.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉPEK 89 

2.2.1. Problématérkép 89 

2.2.2. Értéktérkép 90 

 

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ  
3.1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 91 

3.1.1. A Duna-parti építési szabályzat sajátos helyzete 91 

3.1.2. A tervezést érintő jogszabályok 91 

3.1.2.1. 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 91 

3.1.2.2. OTÉK 91 

3.1.3. A fejlesztési dokumentumok vonatkozó döntései 93 

3.1.4. A hatályos fővárosi településrendezési eszközök elemeinek alkalmazása 93 

3.2. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI JAVASLATOK 94 

3.2.1 Településrendezési javaslat 94 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – IX. ütem, XI. kerület Újbuda 

TARTALOMJEGYZÉK  
 

3.2.2. Zöldfelület-, tájrendezési és természetvédelmi javaslat 96 

3.2.2.1. A tervezési területen 96 

3.2.2.2. A Vizsgált területen 96 

3.2.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 96 

3.2.4. Zöldfelületi ellátottság alakulása 96 

3.2.5. Közlekedési javaslatok 96 

3.2.5.1. A hálózati kapcsolatok javaslata (közúti, vasúti, kerékpáros, hajózás) 96 

3.2.5.2. Közúti javaslat 97 

3.2.5.3. Partoldali közösségi közlekedés javaslata 97 

3.2.5.4. Víz oldali közösségi közlekedés javaslata, hajózás 98 

3.2.5.5. Kerékpáros közlekedés javaslata 98 

3.2.5.6. Gyalogos közlekedés 99 

3.2.5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 99 

3.2.6. Közművesítési javaslatok 104 

3.2.6.1. Ivóvízellátás 104 

3.2.6.2. Csatornázás 104 

3.2.6.3. Villamosenergia ellátás 104 

3.2.6.4. Gázellátás 104 

3.2.6.5. Távhőellátás 105 

3.2.6.6. Elektronikus hírközlés 105 

3.2.7. Környezetvédelmi hatások és feltételek 106 

3.2.8. Katasztrófavédelmi javaslatok 106 

3.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 107 

3.3.1. A szabályozás elemei 107 

3.4. HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL ÉS A FŐVÁROSI RENDEZÉSI 

SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

108 

3.4.1. TSZT 2017 108 

3.4.2. Beépítési sűrűség és zöldfelületi átlagérték 110 

3.4.3. FRSZ 110 

 

MELLÉKLETEK  
ELŐZETES VÉLEMÉNYEK  

TULAJDONVIZSGÁLAT  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület 

BEVEZETŐ 1 
 

BEVEZETŐ 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/B. § (2) 
bekezdés c) pontja tartalmazza a 
településrendezés eszközei között a fővárosra 
vonatkozóan a Duna‐parti építési szabályzatot 
(DÉSZ), amelyet a településszerkezeti terv (TSZT) 
és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) alapján 
a fővárosi önkormányzat közgyűlése dolgoztat ki 
és állapít meg. 

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

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

A szabályzat hatálya alá eső tervezési terület 
nagysága   842,7 ha. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 19/A. § (5) bekezdésnek megfelelően „a 
szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – 
legalább egy telek mélységben be kell mutatni a 
szomszédos környezet jellemzőit”, ezért a 
vizsgált terület a DÉSZ tervezési területénél 
legalább egy teleksorral nagyobb. Az összes 
budapesti vizsgált terület nagysága 3712,7 ha, a 
Dunát magába foglaló folyóvíz/állóvíz medre és 
partja (Vf és Vá) területfelhasználási egység 
területe nélkül a vizsgált terület kiterjedése 
2264,1 ha. 

A DÉSZ készítése a fővárosi önkormányzat 
döntése alapján 2014‐ben kezdődött el. A 
megalapozó munkarészek elkészültek a Duna 
teljes fővárosi szakaszára vonatkozóan. A tervi 
munkarészek elkészítésére a TSZT és az FRSZ 
jóváhagyását követően nyílt mód.  
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Az Étv. 62. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a 
fővárosi önkormányzat felhatalmazást kapott, 
hogy rendeletben állapítsa meg a Duna-parti 
építési szabályzatot. Azokra a vizsgált 
területekre, amelyekre nem terjed ki a 
jogszabály által előírt lehatárolás, továbbra is az 
illetékes kerületek feladata a településrendezési 
eszközök jóváhagyása. 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 DÉSZ X. üteme az I. kerület törvényben 
meghatározott Duna-parti területeire készül. Az 
I. kerület vizsgált területének nagysága 82,46 ha, 
míg a tervezési terület 3,81 ha. 

Jelen dokumentum az alábbiak szerint 
szerkesztett: 

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

II. kötet: Megalapozó részletes vizsgálat és 
Alátámasztó javaslat X. ütem I. kerület 
területére 

III. kötet: Duna-parti építési szabályzat a X. ütem 
I. kerület területére (jóváhagyandó 
munkarész) 
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1.1. A I. KERÜLETI DUNA-PART HELYE A 
TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

Budapest legjellegzetesebb táji-morfológiai 
adottsága a Budai-hegység, a Duna-völgy és a 
Pesti-síkság együttese, amely alapvetően 
meghatározta a város szerkezetét, és a mai napig 
befolyásolja annak fejlődését.  

A fővárosi településfejlesztési, valamint a 
magasabb rendű településrendezési eszközök a 
Duna városi szakaszát és partjait, és ennek 
megfelelően az I. kerületi partszakaszt is 
többféle módon, több fajta egységre tagolva 
tartalmazzák.  

A tervezési terület Budapest főváros 
településszerkezeti terv (TSZT 2017) 
zónarendszerében a Duna menti zónában 
helyezkedik el, a vizsgált terület a belső zónát 
érinti. A tervezési terület alapvetően egységes 
minőségű. 

Az I. kerület Duna menti partszakasza a város 
történeti fejlődése során rendkívül változatosan 
alakult. Terület a világörökségi védelem alatt álló 
belső városrész jellemzően városias beépítésű 
része. 

A belső zóna menti partszakaszok 

Az I. kerület Duna-partja a Duna menti zóna 
belső zónához kapcsolódó területén található. A 
Duna e szakaszára eső parti területrészek a 
teljesen kiépítettek. Itt jelenleg a kiépített 
rakpartokon zajló gépjármű forgalom képez 
akadályt a vízpart megközelítésében. 

E partszakaszok mentén városias, egységes 
karaktert hordozó területhasználat és beépítés 
jellemző. Többfunkciós városias területhasználat 
alakult ki a folyam jobb oldalán a II. kerület 
Zsigmond tér és a XI. kerület Rákóczi hídfő 
közötti, valamint a bal oldalán a XIII. kerület 
Jászai Mari tér és IX. kerület Rákóczi hídfő közötti 
partszakaszok mentén.  

A kialakult, viszonylag kompakt épített 
városszövet változó mértékben közelíti meg a 
vízpartokat. A hátrahúzott részeken parkok 
(Tabán, Gellért-hegy), közterek (Bem tér, 
Batthyány tér, Szilágyi Dezső tér) alakultak ki. 
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A partok kiépítettek, egyes szakaszai, így az I. 
kerület világörökségi, azon belül több intézmény, 
templom és lakóépület műemléki védettség alatt 
áll. 

Budapestnek e kialakult, sok helyen világvárosi 
jelleggel bíró városrészei között a Duna városi 
főutcaként érvényesül. 

A I. kerület, Budavár-Belváros céltérség 
partszakaszai 

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

Az I. kerület Duna menti partszakasza adottságai, 
az itt lévő funkciók és a használat miatt a 3. 
Budavár-Belváros fejlesztési céltérség 
területéhez tartozik, a fejlesztési céltérség 
magját alkotja. E fejlesztési céltérségek a 
Budapest 2030 szerint meghatározott 
funkcionális fejlesztési iránya Budavár-Belváros 
céltérség esetében az örökség és hagyomány 
szellemében kulturális és idegenforgalmi 
fejlesztések színtere. Az ipari üzemek kialakult 
területhasználata miatt a Duna-part jórészt 
megközelíthetetlen. 

A I. kerület Duna-partja 

Az I. kerületi Duna-part északon az I. és II. kerület 
határát jelentő Csalogány utcától indul, délen 
pedig a Rudas Gyógyfürdő utáni rövid szakasszal 
zárul. 

Első szakaszát a Batthyány tér adja, ahol a tér és 
a Duna által közrezárt területet a rakparti utak, a 
budai fonódó villamos vonala foglalja el, így 
gyakorlatilag közlekedési folyosóként funkcionál 
a Duna-part, míg a tér közlekedési 
csomópontként. A Batthyány teret zömében 
műemléki védelem alatt álló épületek határolják, 
a volt Erzsébetiek kórháza, a Felső Vízivárosi 
Római Katolikus templom és plébániaépülete, a 
volt Fehérkereszt Szálló és a mellette található 
lakóépület. 

A part kiszélesedik a Szilágyi Dezső térnél a 
templom körüli zöldfelülettel, a Halász utcát 
határoló épületek előtti szélesebb gyalogos és 
parkoló felületekkel. A Batthyány tér és a Szilágyi 
Dezső tér közötti partszakaszon nyílik lehetőség 

hajókikötésre, mely tovább erősíti a rakpartok 
jelenlegi közlekedési folyosó jellegét. 

A Clark Ádám tér városszerkezeti jelentőségű 
közlekedési csomópont, tőle délre kiszélesedő 
zöldfelületek találhatók, amelyeket az Ybl Miklós 
térnél a burkolt felületek váltanak fel és a 
Várkert Bazár és Kioszk előterét adják. Az Ybl 
Miklós tértől délre elhelyezkedő épületek 
együttesét a Fátyol utcánál található közkert 
lazítja fel. 

Az Erzsébet híd budai hídfőjének északi oldalán, 
a felüljárókkal átszőtt és körülvett Döbrentei tér 
helyezkedik, a hídtól délre pedig a Rudas 
Gyógyfürdő és Uszoda épületegyüttese, melyet 
szintén közlekedési felületek vesznek körül. 

Az alsó rakparton végig a gépjármű közlekedés 
dominál, gyalogosan alig közelíthető meg a 
Duna, a kiszélesedéseknél pedig parkolók vannak 
kialakítva. 

A vizsgált terület Duna-parttól beljebb 
elhelyezkedő részén zömében zártsorú beépítés 
van, egészen a Döbrentei utca végéig, ahol 
kiszélesedik az utakkal tagolt közterület a 
Tabánnal és Gellért-hegy északi lejtőivel. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEK 

A jelen vizsgálat során az I. kerületre 
vonatkozóan az alábbi fővárosi és kerületi 
településfejlesztési dokumentumok kerültek 
elemzésre: 

 Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

 Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 

 Budapest Duna-menti területeinek 
hasznosítási koncepciója – 2013 

 Tematikus fejlesztési program – 2014 

 I. kerület hatályban lévő területfejlesztési 
dokumentumai 

1.2.1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEK 

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

A Duna kiemelt szerepben jelenik meg a Fővárosi 
Közgyűlés 767/2013. (IV.24.) Kgy. határozatával 
„Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési 
koncepció” (VFK) címmel elfogadott 
koncepcióban, mely a főváros jövőképét, átfogó 
és hosszú távú fejlesztési céljait határozza meg.  

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

E kapcsolat megvalósítását a legértékesebb 
belső zóna területéhez kapcsolódó 
partszakaszokon a gyalogos kapcsolat 
megteremtése segíti elő.  

A koncepció a Dunával együtt élő város célon 
belül kiemelten kezeli a Duna menti térséget, 
amelyen belül nyolc differenciált funkciójú 
céltérséget határozott meg. Az I. kerületi vizsgált 
és tervezési területet a 3. Budavár-Belváros 
fejlesztési céltérség területeként jelölte meg. 

 

 

Budavár-Belváros céltérségre az 

 Örökség, hagyomány 

 Kultúra 

 Idegenforgalom 

 Duna-parti korzó fejlesztése 

fejlesztési irányok kerültek meghatározásra. 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest I. kerület Duna menti területét érintő 
célok és eszközök 

Cél: Egészséges környezeti feltételek 
megteremtése 

Feladat  A biológiailag aktív felületek 
megőrzése és újak létesítése, a 
zöldfelületi intenzitás növelése  

Megvalósítás 
eszközei: 

A zöldfelületi arány megfelelő 
jogi szabályozása 

A fák és fasorok védelmének 
megerősítése a szabályozási 
környezetben 

Barnamezős területek 
átmeneti hasznosítása 
zöldfelületként 

Feladat: Árvízvédelmi megújulás 

Megvalósítás 
eszközei: 

A kritikus állapotú árvízvédelmi 
védvonalak felújítása. 

Hullámterek beépítésének 
szigorú tiltása 

A Duna telkének, 
partvonalának és az 
árvízvédelmi fővédvonalnak a 
rendezése 

Cél: Klímavédelem és hatékony 
energiafelhasználás 

Feladat: Városi megújuló 
energiaforrások 
alkalmazásának elősegítése a 
helyben vagy közeli 
rendszerekben 

Megvalósítás 
eszközei: 

A hőenergia kinyerése, hűtésre 
és fűtésre egyaránt a Duna 
közelében a vízfolyás 
felhasználásával 

Cél: Az egyedi városkarakter értékalapú 
megőrzése és fejlesztése 

Feladat  A települési örökség – a 
történeti táj - védelme 

Megvalósítás 
eszközei: 

Körültekintő értékfeltárás, a 
védendő területek pontos 
lehatárolása 

Szakszerűen és pontosan 
megfogalmazott szabályozás 
és értékvédelmi rendelet 
megalkotása. 

A magas színvonalú közterület-

felújítási projektek 
kivitelezésének folytatása. 

Feladat  A városkaraktert meghatározó 
látvány védelme, a 
magasházak elhelyezésének 
szabályozása 

Megvalósítás 
eszközei: 

Kilátás- és sziluettvédelem 
szempontjainak feltárása és 
elemzése a településrendezési 
eszközök készítése során. 

Egységes, a város értékes 
elemeinek látványvédelmét 
biztosító szabályozás 
kidolgozása. 

Városi szinten egységes 
szabályozás kidolgozása a 
magas építmények 
elhelyezésére vonatkozóan. 

Cél: A Dunával együtt élő város 

Feladat  A Duna menti területek 
funkcióbővítése a barnamezős 
területek hasznosításával 

Megvalósítás 
eszközei: 

Preferált és átmeneti 
területhasznosítás ösztönzése 

Szabályozási és jogi 
bónuszrendszer megteremtése 

A partra vezető keresztirányú 
megközelítések közterületeinek 
kialakítása 

Kármentesítés, értékvédelem 
támogatása 

A barnamezős területek 
térségében a meglévő műszaki 
infrastruktúra használatának 
ösztönzése 

Feladat A Duna természeti 
adottságainak kihasználása 

Megvalósítás 
eszközei: 

A zöldfelületi intenzitás 
megőrzése, illetve javítása a 
beépítésre szánt területeken. 

Feladat  A Duna-partok 
elérhetőségének, közcélú 
hasznosításának 
megteremtése 

Megvalósítás 
eszközei: 

Duna-stratégia és a részletes 
megvalósíthatósági 
tanulmánytervek kidolgozása 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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(pénzügyi eszközök 
biztosítására). 

A part menti sávok 
szabályozása közhasználat 
biztosítására. 

A Duna menti parthasználatok 
rendezése (hajózás, parkolás, 
vendéglátás, egyéb fizetős 
vállalkozások részesedésével). 

Forgalomcsillapítás az 
elválasztó hatás csökkentése 
érdekében. 

A parti sáv átjárhatóságának 
biztosítása érdekében a 
településrendezési tervek 
felülvizsgálata. 

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

Megvalósítás 
eszközei: 

A hajózás fejlesztése révén 
szélesebb skálájú vízről való 
elérhetőség. 

Úszóművek egységes 
megjelenésének megtervezése. 

A vízparti megközelítés 
rendezetlenségének 
felszámolása 

Feladat  A Duna menti közlekedési 
elemek elválasztó hatásának 
csökkentése 

Megvalósítás 
eszközei: 

A biztonságos 
gyalogosközlekedés 
megteremtése a rakpartokon. 

A rakpartok 
gépjárműforgalmának 
csökkentése. 

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

Feladat  Szállodahajók kikötésének 
differenciált szabályozása, 
úszóművek elhelyezése 

Megvalósítás 
eszközei: 

A parthasználat szabályozása 

Feladat  A Duna vízi útként történő 
jobb kihasználása 

Megvalósítás 
eszközei: 

Az átszállókapcsolatok 
kiépítése 

A kikötői infrastruktúra 
fejlesztése 

Cél: Intelligens mobilitás 

Feladat Városi hajózás fejlesztése 

Megvalósítá
s eszközei: 

Jármű beszerzés 

Átszálló kapcsolatok kiépítése 

 

Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 

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

A Duna menti zónába tartozó területek 
fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy az 
újrahasznosítással egy időben a fejlesztett 
területek a városi szövet szerves részévé 
váljanak. 

Az I. kerület vizsgált területe a belső zóna 
területén található. 

A belső zóna elsődleges fejlesztési fókuszterülete 
a „Városmegújítási Program” tematikus céljának. 
A belső zónát képező, történeti értéket hordozó 
kiemelt városközponti térség minőségének 
fejlesztése és értékeinek megőrzése a város 
identitástudatának fontos tényezője. A történeti 
városrészek fokozatos és folyamatos megújulása 
a budapesti városfejlődés egyik kulcskérdése. 

A látnivalók területi koncentráltságának 
enyhítése, új területek és funkciók bekapcsolása, 
a pontszerű rekreációs fejlesztések 
összekapcsolása, a zöldterületek mennyiségének 
és minőségének fejlesztése hozzájárulnak a 
lakosság és a Duna kapcsolatának erősítéséhez.  

A belső zónában tervezett projektek között 
szerepel a belvárosi Duna-partok komplex 
közterületi rehabilitációja, amelynek elsődleges 
célja a Duna partokhoz való hozzáférés 
kialakítása. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az I. kerület vizsgált területét érintő projektek 

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

3.13. Fővárosi Vízgazdálkodási koncepció 

3.14. Fővárosi önkormányzati árvízvédelmi 
művek rekonstrukciója és fejlesztése 

3.27. Budapesti és regionális kerékpáros 
közlekedés programja 

3.40. A Duna integrálása Budapest 
közlekedési rendszerébe 

  A Dunával együtt élő város (területi 
cél)  

6. Belváros – Buda Margit híd és Rákóczi 
híd közötti szakasz kisebb közterületi, 
zöldfelületi és kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztések 

 

1.2.2. KERÜLETI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEK 

Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 
Településfejlesztési Koncepciója 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 148/2015. (IX.24.) Kt. sz. 
határozattal fogadta el a kerület fejlesztési 
koncepcióját, mely jelenleg is hatályban van. 

A kerületfejlesztési koncepcióban felsorolt 
településfejlesztési célok a saját hatáskörben 
megoldandó, Budavár lakosságának életét 
meghatározó települési, területi viszonyokat 
foglalják össze, továbbá szolgálják a lakosság 
megtartó erejének növelését, az elvándorlás 
megállítását és a lakosság életkörülményeinek 
jobbá tételét, úgy, hogy tisztelve a múltat, 
támogatva az e célok elérését szolgáló 
fejlesztéseket. 

A gazdasági szempontból feladat a már kialakult 
idegenforgalmi jelentőségének megőrzése, 
továbbá a már működő és újonnan betelepülő 
kis és középvállalkozások támogatása. 

Az épített környezet szempontjából kiemelt 
fontosságú feladat a Budai Vár területének 
megőrzése, az egyéb természeti és épített érték 

védelme, értékőrző megújítása a műemléki, 
világörökségi szempontokhoz igazodva történő 
fejlesztése 

A kerületben a koncepcióban foglalt társadalmi, 
környezeti és gazdasági fő célok megvalósítását 
14 részcél segíti: 

R1 – Színvonalas humán közszolgáltatások, 
fenntartható működő intézményrendszer 

R2 – Identitásában erős, összetartó, lokálpatrióta 
közösség erősítése közösségi kezdeményezések 
és programok segítségével 

R3 – Egészséges életmóddal kapcsolatos 
lehetőségek és a kerület 
sportinfrastruktúrájának fejlesztése 

R4 – Minőségi, energia hatékony, több generáció 
igényeit is kielégítő önkormányzati 
lakásállomány 

R5 – Fővárosi és helyi rekreációs igényeket is 
hatékonyabban szolgáló zöldfelületi rendszer 
minőségi fejlesztése 

R6 – Sokoldalú kerületközpont, helyben 
elérhető, minőségi lakossági és turisztikai 
szolgáltatásokkal, kiskereskedelemmel (a 
skanzen hatás oldása) 

R7 – Épített és kulturális örökségen, egyedülálló 
városképen alapuló, fenntartható 
turizmusfejlesztés, egyenletesebb területi 
eloszlással 

R8 – A XXI. század kihívásainak megfelelő 
közlekedés hálózatfejlesztés az átmenő forgalom 
csökkentésével és a parkolási gondok enyhítése 
érdekében 

R9 – Környezetbarát, a helyi lakossági igényeket 
kiszolgáló, akadálymentes, a külső hálózathoz jól 
kapcsolódó, belső közlekedési hálózat 

R10 – Gyógyturizmusban rejlő lehetőségek 
intenzívebb kihasználása a meglévő tradicionális 
fürdők bázisán 

R11 – Vállalkozásbarát gazdasági környezet 
kialakítása, a meglévő vállalkozások helyben 
tartása, valamint újak megtelepedésének 
ösztönzése 

R12 – Élő Várnegyed 

R13 – A Déli pályaudvar és környékének komplex 
fejlesztése 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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R14 – A Duna-part komplex fejlesztése 

A vizsgálat szempontjából kiemelt az R14 – A 
Duna-part komplex fejlesztése részcél, melyben 
megfogalmazásra kerül a folyópart elérése, a 
gyalogos és kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése, a parti és a belső területek közötti 
kapcsolat erősítése, továbbá cél a dunai hajózási 
elemek kihasználása, valamint a parthoz 
kapcsolódó terek egység arculattal történő 
megújítása. 

Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 

Budapest Főváros I. kerület Budavár 
Önkormányzat Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját a kerületi Önkormányzati Képviselő-
testülete 148/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozattal 
fogadta el. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a 
Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott hosszú távú célok elérése 
érdekében középtávra határozza meg a kerület 
fejlesztésének főbb irányait és szükséges konkrét 
beavatkozásokat. Az ITS középtávú elképzelései 
illeszkednek a koncepcióban rögzített hosszú 
tavú célokhoz és egyben a hosszú távú jövőkép 
elérést szolgálják. 

Az ITS a főváros fejlesztési programjaival 
összhangban a kerület és környezete 
szempontjából a tudatosan és fenntartható 
módon kívánja javítani az épített és természeti 
környezet minőségét a helyi lakosok igényeinek 
megfelelően és példaértékű turizmus 
megteremtése érdekében. 

E célok elérése érdekében az ITS meghatározta a 
stratégiai célokat, valamint azok elérését 
szolgáló tematikus és területi célokat, valamint 
városrészi célokat. 

A koncepcióban felsorolt részcélok megegyeznek 
az ITS stratégiai céljaival, melyek három 
horizontális céllal egészülnek ki. 

H1 – Értékőrző és megújuló szemléletű, tudatos 
és kezdeményező városfejlesztés – 
partnerségben a kerület lakosaival, civil, 
gazdasági és kulturális szereplőivel, az 
Önkormányzat koordinálásával 

H2 – Klímabarát, környezettudatos, fenntartható 
szemlélet az összes fejlesztési célban 

H3 – Társadalmi szempontokat is érvényesítő 
városfejlesztés 

Az ITS a kerület városrészeinek területén 
akcióterületi projektek, akcióterületen kívüli 
projektek, amelyek időben és térben nem 
koncentráltak és hálózatos projekteket is 
meghatározott, amelyek egymással 
összehangolt, térben kapcsolódó beruházási 
jellegűek. 

E projektek közül az alábbiak érintik a vizsgált 
területet: 

2. Duna-part akcióterület 

Az akcióterület Víziváros és Tabán 

városrészekben helyezkedik el, a Kerülethatár – 

Batthyány tér – Bem rakpart – Clark Ádám tér – 

Groza Péter rakpart – Ybl Miklós tér – Döbrentei 

utca – Hadnagy utca – Döbrentei tér – Szent 

Gellért rakpart – Kerülethatár – Duna folyó által 

közrezárt területen. 

A fejlesztések az S8, S9, S14 stratégiai célok 

megvalósulásához járulnak hozzá.  

Az akcióterületen tervezett projektek: 

ATP2.1 Forgalom újraosztása (A parkolás 

rendezése kerékpáros közlekedés fejlesztése) 

ATP2.2 Hajózás fejlesztése (A kerület arculatához 

illeszkedő úszóművek építése, valamint a 

kapcsolódó közműellátás kiépítése) 

ATP2.3 Batthyány tér fejlesztése (A tér 

rekonstrukciója, kerékpáros és gyalogos 

infrastruktúra fejlesztése, a tér és a várnegyed 

közösségi közlekedési kapcsolatának javítása) 

ATP2.4 Clark Adam tér és környezetének 

fejlesztése (Clark Adam tér átépítése, alagúthoz 

kapcsolódó fejlesztés, hídfő, foghíj telek) 

1.2.3. EGYÉB VONATKOZÓ TERVEK ÉS 
TANULMÁNYOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 

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

A 463/2013. (03.27.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadott Budapest Duna menti területeinek 
fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület 

10 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

koncepciója (Duna tanulmány) Budapest 
városfejlesztési koncepciójának 2011-ben 
készült, 2012. nyarán aktualizált 
helyzetelemzésén alapul, és a koncepció által 
kitűzött célrendszer egy kiemelt területére – „a 
Dunával együtt élő város” – fókuszál. 

A tanulmány célja, hogy alapot nyújtson a 
területegységre vonatkozó hosszú távú célok 
területi és projektorientált leképezésének, 
feltárja a közép és rövid távú fejlesztési 
lehetőségeket, ezzel előkészítve az integrált 
településfejlesztési stratégiát. A Duna menti 
területen a tanulmány a városszerkezeti és 
területhasználat vizsgálatok alapján nyolc olyan 
térséget határolt le, ahol az adottságok és a 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok típusai miatt 
fontos a térség együtt kezelése. 

Az I. kerület Duna-partja a fenti szempontok 
alapján a 3. Budavár – Belváros céltérséghez 
sorolta a tanulmány.  

A 3. Budavár – Belváros céltérség I. kerületi 
partszakaszra az alábbi feladatok 
érvényesíthetők: 

Területhasználat: 

 A rehabilitációs, rekonstrukciós jellegű 
fejlesztések megvalósítása kiemelt cél.  

 A városrész működőképességének és 
komfortjának biztosítása érdekében a 
területhasználat intenzitásának további 
növelése nem kívánatos. 

 A speciális közönségvonzó funkciók telepítése 
támogatandó, emellett a vegyes használatot, 
a meglévő lakóterületek védelmét, élő 
városrészek megmaradását kell biztosítani. 

Épített környezek, értékvédelem: 

 A városmegújítást a védett értékek 
érdekeinek alárendelve kell megvalósítani. 

 A beépítés átlagos sűrűsége nem növelhető. 

Természeti környezet, zöldfelületek: 

 Duna-parti gyalogos elsőbbségű korzó 
továbbvezetése a pesti oldalon, illetve 
kialakítása a budai oldalon, közvetlenebb 
Duna kapcsolat biztosítása. 

 Kiemelt fejlesztési területkehez kapcsolódó 
zöldfelületek felújítása, jelentős terek 
közterületi rendezése és felújítása, városi 

jelentőségű parkok (Gellért-hegy, Vérmező) 
minőségi fejlesztése. 

 Világörökségi terület, épített és természeti 
tájképi elemek látványvédelme. 

Környezetvédelem: 

 A rakparti utak forgalomcsillapítása, vagy 
zajvédelmi szempontból kedvezőbb 
átépítése élhetőbb városi környezetet 
eredményez. 

Közlekedés-hajózás 

 A rakpartok forgalmának csökkentése. 

 Az országos hálózatba tartozó EuroVelo 
kerékpárutak kiépítése mindkét parton. 

 A tervezett kelet-nyugati irányú Duna alatti 
alagút létesítésének, és a Széchenyi lánchíd 
közúti forgalom alóli távlati teljes 
lezárásának felülvizsgálata. 

 Az Erzsébet híd vonalában tervezett – 
korábban már létezett – kelet-nyugati 
irányú kötöttpályás kapcsolat műszaki 
paramétereinek meghatározása, és 
megvalósítása. 

 Az országos hálózatba tartozó EuroVelo 
kerékpárutak kiépítése a parton. 

 A Duna-partokat kísérő rakpartok 
területének újra „felosztása” az egyes 
közlekedési módok között a gyalogos-
kerékpáros közlekedés preferálásával. 

 

Közművesítettség: 

 A Gellérthegyben lévő medencerendszer 
Buda egy kisebb, de a pesti oldal egy 
jelentős területének vízellátását biztosítja, 
így a terület felszíni hasznosítása 
megfontolandó. 

Árvízvédelem: 

 A budai oldal 14+000 – 15+000 szelvények 
között szükséges csupán a védvonal 
felújítása, a többi szakaszon a védművek 
állapota jónak tekinthető. 

A fejlesztési céltérségen belül a tanulmány az I. 
kerület Duna menti területei közül a Budai 
Várat és Gellért-hegy környezetét külön 
fejlesztési célterületként határozza meg, a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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hozzájuk tartozó fejlesztési lehetőségek és 
feladatok az alábbiak: 

3.1. Budai vár 

A Duna partján: 

 a vár és a vízpart kapcsolatának erősítése 

 a vízparti zöldterületek védelme 

 a látvány védelme 

o új gyalogos híd építésének mellőzése 

o a hajók kikötési lehetőségeinek 
szabályozása (csökkentése) 

  a Világörökség területén elsődleges cél a 
látvány és az értékek védelme 

 az új fejlesztések különlegesen kiemelkedő 
minőségben történő megvalósítása; 

3.3. Gellért-hegy 

 a Duna partján: 

o a terület és a vízparti kapcsolatainak 
erősítése; 

o hajóállomás létesítése; 

o sétány, kerékpárút fejlesztése 

o a hídfő rendezése és a fürdők 
környezetének rendezése; 
forgalomcsillapítása 

 a Gellért hegyi kilátó-rendszer rendezése, 
fejlesztése a műemléki erődítmény 
bevonásával. 

 a hegyoldal és zöldfelületeinek minőségi 
fejlesztése. 

Tematikus fejlesztési program -2014 

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

 Duna menti területek összehangolt 
fejlesztése tematikus fejlesztési program  

 Barnamezős területek fejlesztése tematikus 
fejlesztési program 

 Szociális városrehabilitáció tematikus 
fejlesztési program 

A TFP összefoglalójában szereplő meghatározás 
szerint „a Tematikus Fejlesztési Program teljesen 
új megközelítésű, új műfajú városfejlesztési 
stratégiai dokumentum, amelynek célja, hogy 

előre meghatározott, összvárosi jelentőségű 
témák mentén összehangolja a budapesti 
fejlesztési szándékokat”.  

Duna-menti területek összehangolt fejlesztése 

Az egész Budapestet érintő projektek közül az I. 
kerület vizsgált területét az alábbiak érintik:  

 FŐV-01: Fővárosi Vízgazdálkodási Stratégia 
kidolgozása 

 FŐV-02: Budapest árvízvédelmi műtárgyainak 
állapotfelmérése és beavatkozási terv 
kidolgozása 

 FŐV-03: Budapest árvízvédelmi műtárgyainak 
fejlesztése 

 FŐV-04: Duna menti Integrált Városfejlesztési 
Stratégia kidolgozása 

 FŐV-05: A belvárosi Duna-partok komplex 
közterületi rehabilitációja 

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

 FŐV-15: Köztulajdonú kikötői infrastruktúra 
kialakítása 

 FŐV-17: Budapesti és regionális kerékpáros 
útvonalak és szolgáltatások fejlesztése 

 FŐV-23: Duna-hidak rekonstrukciója Lánchíd 
és Váralagút felújítása, Petőfi híd 
felújításának előkészítése 

Az I. kerület vizsgált területén a horizontális 
alapelvet képviselő projektek mellett az alábbi 
konkrét kerületi fejlesztési projekt kerültek 
meghatározásra.  

 I-01: Batthyány tér rekonstrukciója 

Célja a tér buszpályaudvar jellegének 
megszüntetése, Világörökség részét képező, 
kiváló adottságokkal rendelkező, műemlékekkel 
övezett terület minőségi megújítása, közösségi 
tér kialakítása. A fejlesztés szervesen kapcsolódik 
a fővárosi „Belvárosi Duna-partok 
rekonstrukciója” projekthez. 

 I-02: Felső rakparti kerékpáros ás gyalogos 
sétány szétválasztása, elkülönítése, 
fejlesztése (Halász utcai közlekedési 
csomóponttal együtt) 

A projekt helyszíne a Bem rkp., Várkert rkp., 
Szent Gellért rkp., Döbrentei tér, Halász utca, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület 

12 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

Sztehlo Gábor rkp. és a Fő utca, ott a gyalogos 
partszakaszok elérhetőségének biztosítása és a 
közlekedési kapcsolatok javítása. 

Barnamezős területek fejlesztése 

A barnamezős területek fejlesztése Tematikus 
Fejlesztési Program célja, hogy meghatározza a 
barnamezős területek jövőbeni fejlesztésének 
irányait és koordinált, egységes keretbe 
rendezze a stratégiai célok megvalósítását, a 
térségi potenciál kiaknázást leginkább segítő 
fejlesztéseket. 

A vizsgált területen jelölt barnamezős 
területeken tervezett fejlesztések már 
megvalósultak, vagy folyamatban vannak. 

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

1.3.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A tervezési terület, illetve a csatlakozó vizsgált 
terület természeti adottságainak részletes leírása 
az I. kötetben olvasható. E helyen csak néhány 
konkrétabb jellemzőt sorolunk fel. 

A tervezési terület potenciális vegetációinak 
(puhafás ártéri ligeterdő) a helyén többnyire 
észak-déli irányú árvédelmi mű, illetve városi 
jelentőségű közlekedési vonalak húzódnak. 

A Duna-völgy és a betorkoló patakvölgy 
(Ördögárok) átszellőzési csatornaként működnek. 

1.3.2. TÁJTÖRTÉNET 

A tervezési terület, illetve a csatlakozó vizsgált 
terület tájtörténeti leírása az I. kötetben 
olvasható. Ennek rövid summájaként 
elmondható, hogy a tervezési terület és a vizsgált 
I. kerületi dunai partvonal kis mértékben 
változott, alapvetően a Gellért-hegy lábánál 
létesített út kiépítése során módosult. A két 
egykori kisvízfolyás (Ördögárok és a Csalogány 
utcai patakág) lefedése változtatott a terület 
vízrajzán és tájképén. 

 

Forrás: saját szerkesztés MBFSZ, Horusitzky Henrik és Péchi 

Márton nyomán 

 

1.3.3. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

A tervezési terület és a vizsgált terület 
tájhasználat tekintetében egyaránt vegyes. A 
teljes terület művelési ág szerint kivett. 
Természetes táji elem a Gellért-hegy tömbje, 
reliefje. Az élőhelyek csak másodlagosak, 
elsősorban a parkok területén és a hegy oldalán 
lelhetők fel. 

A tervezési területen elsősorban közlekedési 
objektumok találhatók. 

1.3.4. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI, TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK 

Natura2000 terület (HUDI 20034 - a Duna medre 
és ártere) az I. kerületi tervezési és vizsgálati 
területet nem érinti, a kerülethatáron végződik. 

Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó 
övezete biztosítja a kapcsolatot a természetközeli 
területek között. Az országos ökológiai hálózat – 
ökológiai folyosó övezetébe tartozik a Duna 
medre és partja. 

A Gellért-hegy az országos ökológiai hálózat 
pufferterületébe tartozik. A Gellért-hegy ezen 
kívül országos jelentőségű védett természeti 
terület. 

Szintén országos jelentőségű (ex lege) védett 
objektumok a Gellért-hegyi barlangok és 
források, valamint a kelta/szkíta földvár. 

Egyéb értékes (védelemre érdemes) természeti 
területek 

A vizsgált területen egyéb védelemre érdemes 
természeti érték nem található. 

Táji, tájképi, városképi értékek 

A TSZT 2017 szerint tájképi-városképi értéket 
képvisel a Gellért-hegy markáns zöld 
megjelenésével, a Tabán, a várszoknya, valamint 
a városképi jelentőségű fasorok  

Ez utóbbiak a: 

 Szent Gellért rakpart 

 Várkert rakpart 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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 Bem rakpart 

fasorai. 

1.3.5. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

A vizsgált térség (és Budapest) zöldfelületi 

rendszerének két jelentős területét – a Gellért-

hegyet és a Tabánt – a „Budapesti zöldkalauz” 

(Komlósné Hlatky Katalin/LéptékTerv 2001; 

www.zoldkalauz.hu weboldalon közzétett) átfogó 

szakma-történeti munkájából vett idézetekkel 

mutatjuk be. 

Közterületek 

parkok, utak, terek és környezetük 

Gellért-hegy 

“A Gellért-hegy nagyobb része a XI. kerülethez 

tartozik, a Tabánra néző lejtő az I. kerületi rész. A 

püspök vértanú-halála miatt nevezték el Gellért-

hegynek. () A püspök emlékére épültek 1904-ben 

Jankovich Gyula és Meggyesy Ferenc tervei sze-

rint a monumentális kolonádok valamint a szobor 

az alóla lezúduló mesterséges vízeséssel. 

Az északi oldalon készült el a Budát ellátó két-me-

dencés víztározó. Ahhoz, hogy a föld alatt legyen, 

volt szükség a "Földvár" és támfalrendszer építé-

sére, melynek építészeti terveit Vadász György 

Kossuth és Ybl díjas építész és Széll András készí-

tették. A tájrendezés és parkosítás Dr. Krizsán Zol-

tánné, Baraczka Katalin és Szász Péter pályázaton 

első díjas tervei szerint készült. A víztározót 1978-

ban adták át, a park 1981-re készült el. 

Különféle cédrusok, díszcseresznyék, a hegytetőn 

a parkokban ritka homoktövis, a falakon kúszónö-

vények, teszik változatossá a kiültetést. A 80-as 

évek végén - Debreczi Zsolt neves dendrológus 

ajánlására - gazdagodott a park a felszámolás 

alatt álló badacsonyörsi – Folly – arborétum céd-

rusaival. 

Itt a park egy részének kijelölésével készült az 

Alfa-TV park, melybe 1996-ban a nemzetközi film-

világ által adományozott fák lettek elültetve, ezek 

közül egy különlegesség a kínai gumifa.  

A hegytetőn áll a Király és Királyné, akik a Duna 

felett kezüket egymás felé tárják, a szobor 

Lesenyei Márta alkotása. 

Érdekesség a 2001-ben épült Filozófiai kert (Wág-

ner Nándor), mely az keleti és nyugati vallások ve-

zetőinek szobrait vonultatja fel, az ezotéria hívők 

különleges kisugárzású helynek tartják. 

Az Orom utca mellett levő csúszdás játszóteret el-

bontották, már csak a rönkök állnak.” 

(A hegy déli oldala, mely a XI. kerületben van, a 
XX. század elején még zömében szőlőültetvény 
volt.) 

Tabán 

 „Különleges, törökös, szerbes hangulata a bohé-
meket, művészeket elbűvölte, de a bűzös, szeme-
tes városrész a fejlődő fővárosban sok városatyát 
ingerelt, lebontásának gondolata többször felme-
rült. 1933-ban végül megtörtént a bontás és el-
kezdődött a parkosítás. Az ezzel együtt végzett ré-
gészeti feltárás igazolta, hogy Buda Európa egyik 
legrégibb városa. 

A háború után a park Bakay Árpádné tervei 
szerint épült újjá. () A park szélén található egy 
darab a Berlini falból, a hegyoldalban pedig a 
Kereszt teret jelölő régi kereszt mellé több 
emlékmű épült a kilencvenes években. A Krisztina 
körút, Cakó utca közötti nagy lejtő kedvelt 
szánkózó helye a városi gyerekeknek. 

1998-ban botanikai tanösvény készült az Orvos 
lépcső felöli oldalon Horváth Gábor tervei alap-
ján. A tanösvény térképén bemutatott helyek je-
lölései sajnos nehezen észrevehetőek vagy hiá-
nyoznak. Ugyanekkor készült el a közlekedési ját-
szótér helyén az új játszótér Nemesné Kucsovszky 
Anna tervei szerint. 

Növényanyaga rendkívül fajgazdag, a legidősebb 
példányok a tölgyek, többféle juhar, hársak, vad-
gesztenyék, ostorfák, japánakácok és platánok. 
Néhány idős magas kőrist, törökmogyorót és saj-
meggyet is találunk. Valamivel fiatalabbak a virá-
gos kőrisek, júdásfák. Az Orvos lépcső felőli lejtőn 
mézesfák, többféle berkenye, egy fekete dió és 
egy óriási császárfa , a Rácz-Fürdő közelében a 
törökmogyoró csoport és egy csodás cserszömörce 
említendő. A ritkábban előforduló fajok közöl a 
vasfa, a tarkalevelű hegyi juhar, néhány szép 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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gyertyán, tölgy és csörgőfa sem hagyható ki a fel-
sorolásból.” 

Döbrentei tér 

Az Erzsébet-híd budai hídfőjénél elhelyezkedő te-
ret a nagyméretű fásított zöldfelületek és a közle-
kedési elemek határozzák meg.  

A közlekedési csomópontban elhelyezkedő, funk-
ciókban hiányos park díszkertként funkcionál, 
azonban rekreációs jellegét a szomszédos zajos 
hídfő lehajtó miatt nem tudja betölteni. A tér 
szerkezete a körülötte magasabban húzódó utak-
ról érvényesül leginkább: a körkörös mintázatú 
díszburkolat középpontjában Erzsébet királyné 
szobra található. A burkolt felületek, illetve az ut-
cabútorok állapota rossz. A terület egy része par-
kolóként használt, egyéb részein leromlott állapo-
tok uralkodnak. 

Számos dendrológiai értékkel büszkélkedő, ma-
gas lombkorona-borítású és zöldfelületi értékű 
zöldfelület, zömében koros, kiemelkedően érté-
kes és meghatározóan értékes egyedekkel. 

A térnek nincs kapcsolat a vízparttal, a támfalak 
és közlekedési felületek attól teljesen elválaszt-
ják.  

Alacsony a területhasználati intenzitása, az észak-
déli irányú gyalogos és kerékpáros forgalom hasz-
nálja intenzíven a part felőli oldalt. A Rudas fürdő 
a területet használók legjelentősebb célpontja. 

 

A vizsgált területen alábbi fajokból álló 

növényállományok vegetálnak: 

Szarvas tér – Krisztina körút 

akác, fehér  Robinia pseudoacacia 
bálványfa  Ailanthus altissima 
babérmeggy  Prunus laurocerasus 
bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
csörgőfa, bugás  Koelreuteria paniculata 
fenyő, erdei  Pinus sylvestris 
hárs, szívlevelű  Tilia cordata 
japánakác  Sophora japonica 
juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 
juhar, korai  Acer platanoides 
juhar, zöld  Acer negundo 
kőris, magas  Fraxinus excelsior 
kőris, virágos  Fraxinus ornus 
nyár, jegenye  Populus nigra ’italica’ 
nyár, szürke  Populus x canescens 
nyír, bibircses  Betula pendula 
ostorfa, nyugati  Celtis occidentalis 

páfrányfenyő  Ginkgo biloba 
platán, juharlevelű Platanus x acerifolia 
szivarfa   Catalpa bignonioides 
tölgy, kocsánytalan Quercus petraea 

Szent Gellért rakpart 

galagonya, törzses Crataegus x lavalleii 
kőris, virágos  Fraxinus ornus 
szil, turkesztáni  Ulmus pumila 
pálmaliliom  Yucca filamentosa 

Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér 

bálványfa  Ailanthus altissima 
bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
csörgőfa, bugás  Koelreuteria paniculata 
galagonya, ’carrierei’ Crataegus x lavallei 

’carrierei’ 
japánakác  Sophora japonica 
juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 
juhar, zöld  Acer negundo 
mogyoró, török  Corylus colurna 
ostorfa, keleti  Celtis occidentalis 
pálmaliliom  Yucca filamentosa 
platán, juharlevelű Platanus x acerifolia 
szil, ’puszta’  Ulmus pumila ’puszta’ 
tölgy, kocsánytalan Quercus petraea 

Fátyol utcai közkert 

hárs, szívlevelű  Tilia cordata 
juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 
nyír, bibircses  Betula pendula 
ostorfa, nyugati  Celtis occidentalis 
vérszilva Prunus cerasifera f. 

atropurpurea 

Döbrentei tér – Várkert bazár 

bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
csörgőfa, bugás  Koelreuteria paniculata 
juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 
juhar, zöld  Acer negundo 
mogyoró, török  Corylus colurna 
platán, juharlevelű Platanus x acerifolia 
tölgy, kocsányos  Quercus robur 

Várkert rakpart 

bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
hárs, ’nova’  Tilia americana ’nova’ 
hárs, ’Szent István’ Tilia euchlora ’Szent  

István’ 

Ybl Miklós tér 

bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
juhar, korai  Acer platanoides 
ostorfa, nyugati  Celtis occidentalis 

Lánchíd utca 

hárs, nagylevelű  Tilia platyphyllos 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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ostorfa, nyugati  Celtis occidentalis 
platán, juharlevelű Platanus x acerifolia 

Clark Ádám tér és környéke 

juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 
ostorfa, nyugati  Celtis occidentalis 
platán, juharlevelű Platanus × acerifolia 

Bem rakpart 

akác, fehér  Robinia pseudoacacia 
bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
hárs, ezüst  Tilia tomentosa 
japánakác  Sophora japonica 
kőris, gömbkoronájú Fraxinus ornus ’mecsek’ 
kőris, virágos  Fraxinus ornus 

Szilágyi Dezső tér (templomkert) 

bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
hárs, ezüst  Tilia tomentosa 
hárs, nagylevelű  Tilia platyphyllos 
japánakác  Sophora japonica 
juhar, hegyi  Acer pseudoplatanus 

Batthyány Lajos tér 

bálványfa  Ailanthus altissima 
bokrétafa  Aesculus hippocastanum 
csörgőfa, bugás  Koelreuteria paniculata 
japánakác  Sophora japonica 
platán, juharlevelű Platanus x acerifolia 

Raoul Wallenberg rakpart 

fásítatlan 

Friedrich Born rakpart 

fásítatlan 

Szthelo Gábor rakpart 

fásítatlan 

Angelo Rotta rakpart 

fásítatlan 

 

Magánterületek 

Lakó, illetve intézmény épületek udvarán, 

kertjében elszórtan találhatók többnyire 

igénytelen faegyedek, jelentős zöldfelületek nem 

találhatók. 

 

Rekreációs zöldfelületekkel való ellátottság 

A vizsgált területen lévő zöldfelületek közül:  

 Közhasználatú zöldterületek 

- Gellért-hegyi 

- Tabáni 

- Fátyol utcai 

- Döbrentei téri 

- Clark Ádám téri 

- Lánchíd utca menti 

- Szilágyi Dezső téri (templomkert) 

- Batthyány Lajos téri 

 

 Korlátozottan közhasználatú 

zöldfelületek 

- Várkert bazár 

 

 Kondicionáló zöldfelületek 

- várlejtők (várszoknya) 

- közlekedési területek zöldfelületei 

 

 

 

 
 Forrás: TSZT 2017 

1.3.6. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉS 
ZÖLDFELÜLETI INTENZITÁS 

A zöldfelületi intenzitás a másik meghatározó 
indikátora a zöldfelületi ellátottságnak, és ezáltal 
a települések élhetőségének. A Zöldfelület 
Intenzitás érték (ZFI) a zöldfelület intenzitását 
jellemző %-érték, mely az adott területre eső 
zöldfelületek arányát (területi kiterjedés és 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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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. 

Zöldfelületi intenzitás mértéke 

 
0 – 10 % 

10 – 30 % 

30 – 50 % 

50 – 70 % 

70 – 90 % 

 

90 – 100 % 

Forras: TSZT 2017 

 

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

1.4.1 TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

1.4.1.1.TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A mintegy 2,5 km hosszú I. kerületi Duna-part 
településszerkezeti adottsága nagyon hasonló, 
mely elsősorban a városban elfoglalt helyzetéből 
és domborzati adottságaiból adódik. 

A vizsgált terület alapvetően homogén karakterű 
kialakult nagyvárosias struktúrákat találunk, 
fejlett közterületi és közlekedési rendszerek által 
tagolt intenzív városias beépítéseket. A teljes 
vizsgálati terület kiemelten védendő karakterű, 
mely a világörökségi mivoltából és a jelentős 
műemléki épületállományából ered. A terület 
teljes egészében a város főközpontjához tartozik. 

A vizsgált terület közterületi rendszere 
összességében kialakultnak és kedvező 
adottságúnak mondható. 

A terület Dunán át történő megközelítését 
meglévő hidak – a Széchenyi Lánchíd, az 
Erzsébeti híd – teszik lehetővé. A meglévő Duna 
hidak biztosítják a pesti gyűrű irányú utakhoz 
való kapcsolódást. 

A tervezési terület közösségi közlekedési 
ellátottsága jónak tekinthető. A Dunán átívelő 
összeköttetést erősíti az M2 metró vonal, mely 
közvetlen kapcsolatot biztosít a távolabbi pesti 
városrészekkel. Meglévő kötöttpályás elem a 
HÉV, mely ezt a belvárosi terület összeköti a 
főváros északi részével, valamint az északi 
agglomerációval. Tervezett elemként látható a 
Nyugati és Déli pályaudvarokat összekötő vasúti 
vonal. A legközelebbi szerkezeti jelentőségű 
városi park a Tabán és a Gellért-hegy, melyek 
jelentős közösségi rekreációs célú területek. 

 
Látkép a Dunára és hídjaira (forrás: Civertan) 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.2. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT 

A területhasználat a teljes vizsgált területen 
kialakultnak tekinthető, váltakozása 
eredményezi a Duna-parton megjelenő sokszínű 
területhasználatot. 

A part mentén a vízfelülettel párhuzamosan 
végig közlekedési területeket találhatunk, 
nagyban érvényesül annak elvágó hatása, az 
áthaladó jelentős gépjármű forgalom miatt. 

Nagyobb összefüggő zöldfelületű területek a 
Lánchíd hídfőjénél, a Tabánnál, a Gellért-hegy 
északi lejtőin és az Erzsébet híd hídfőben 
találhatók, amelyek jelentős kondicionáló 
hatással vannak környezetükre, de a közlekedési 
területek szétdarabolják. A vizsgálati területen 
üzemelő rekreációs létesítmény a Rudas 
Gyógyfürdő és Uszoda, amely a Gellért-hegy és a 
rakpart között kissé beszorítottan van jelen. 

Jelentős számban találhatók lakóterületek, 
amelyeket helyenként eltérő használatú 
területek szakítanak meg. A Batthyány tértől a 
Halász utcáig közösségi célú és kereskedelmi, 
szolgáltató funkciókkal keveredik. A Halász utca 
és a Pala utca között nem lehet domináns 
használatot meghatározni, ezért többfunkciós 
városias területnek tekintjük. 

A Lánchídtól délre a lakóterületek meglett 
jelentős közősségi célú területként a Várkert 
Bazárt találhatjuk, amely a teljes város 
szempontjából meghatározó, jelentős 
forgalomvonzó mind a helyi lakosság szabadidős 
kikapcsolódása, mind pedig turizmus 
szempontjából. 

A Clark Ádám térnél található 14337/1 hrsz. 
telek évekig használaton kívül állt, ahol a 
közelmúltban egy szálloda építése kezdődött 
meg. A másik használaton kívüli terület a Rácz 
fürdő, amely jelenleg nem üzemel. 

 
A volt Fehérkereszt szálló a Batthyány téren  

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

A vizsgált terület beépítésre szánt és nem szánt 
területeinek aránya függ attól, hogy a Duna 
vízfelületét beleszámítjuk-e az összevetésbe. A 
Duna vízfelületével is számolva a vizsgált terület 
88,37%-a beépítésre nem szánt terület, a 
vízfelület nélkül ez az arány 77,59%. 

A beépítésre nem szánt szárazföldi területek 
közúti közlekedési, és kötöttpályás közlekedési 
területek. A zöldterületeket kettő nagy egység 
alkotja, a Gellért-hegy északi lejtője, a Tabán és a 
Clark Ádám tér a Várkerti rakpart és az alagút 
feletti zöldfelületekkel. 

 
Ybl Miklós tér háttérben a Várkert Bazárral 

A beépítésre szánt elemeket a lineáris úthálózat 
tagolja, ezek a részek a vízparttól visszahúzva 
helyezkednek el. A tervezési területen nem 
található beépítésre szánt terület, kizárólag 
beépítésre nem szánt közlekedési területek. 

Típus Terület 

Beépítésre szánt 9,58 ha 

Beépítésre nem szánt 33,17 ha 

Vízfelület 39,62 ha 

Összesen (vízfelülettel) 82,37 ha 

Összesen (vízfelület nélkül) 42,75 ha 

 

Beépítésre szánt Beépítésre nem szánt Vízfelület

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.4. INTÉZMÉNYEK 

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

A tervezési területen intézmények nem 
találhatóak, csak a vizsgált területen. A 
Lánchídtól északra a sűrűbb beépítésből 
adódóan az intézmények jelenléte is gyakoribb. 

A Batthyány téren található a Vásárcsarnok, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat központja, 
amely egészségügyi feladatokat lát el, valamint a 
Szent Anna templom és a hozzátartozó plébánia. 
A Duna-part egyik kiemelkedő épülete a Szilágyi 
Dezső téri református templom, ami a Budai 
Református Egyházközséghez tartozik. 

Kiemelkedő kulturális, oktatási intézmény a 
Budapesti Francia Intézet, mely a rendszerváltást 
követő 1992-ben költözött jelenlegi helyére. Az 
intézményben folyó munka a francia és a magyar 
felsőoktatási és kulturális kapcsolatok építését 
szolgálja. Másik jelentős kulturális intézmény a 
Budai Művelődési ház, melynek épülete csak 
részben szolgálja kulturális funkciót, mivel több 
magántulajdonú lakás is található az épületben. 

Fővárosi jelentőségű elsősorban turisztikai, és 
egészségügyi intézmények a Rudas Gyógyfürdő 
és Uszoda, valamint az art’otel Budapest és a 
Lánchíd 19 Design Hotel Budapest szállodák. 
Jelenleg használaton kívüli, de fontos intézmény 
a Rácz Fürdő, amely megnyitása esetén tovább 
növelheti a terület vonzerejét. 

 
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 

A megújult Várkert Bazár épületegyüttese fontos 
turisztikai célpont, több rendezvény számára is 
otthont ad, valamint a Budai Vár kapujaként is 
funkcionál az előtte található Ybl Miklós térrel.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.5. BARNAMEZŐS TERÜLETEK 

A vizsgált területen a klasszikus értelembe vett 
barnamezős terület nem található. Beépítetlen 
telek sem található, mivel a közelmúltban 
kezdődött meg a Clark Ádám téri üres terület 
beépítése, ahol a jelenlegi fejlesztői szándék 
szerint szálloda kerül kialakításra. 

A vizsgált terület jelentős alulhasznosított 
területét a Rácz Fürdő jelenti. Az épület egy 
teljes körű felújításon ment át, de jogi viták 
miatt zárva van. Budapest egyik legrégebbi 
fürdője, nyolcszögletű kupolacsarnoka török 
eredetű, melyet Ybl Miklós tervei alapján 
bővítettek ki, több épületrészt is elbontottak az 
Erzsébet híd építése során, a legutolsó felújítás 
2010-ben ért véget. 

 
A fürdő főbejárata 

 
A fürdő keleti szárnya 

 
A fürdő nyugati szárnya 

 

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

A vizsgált terület többnyire zártsorúan beépült, 
beállt városi szövet, épített környezete 
jellemzően megfelelően karbantartott, 
különösebb konfliktusokkal nem terhelt. A Clark 
Ádám téren évekig üresen álló telken 
megkezdett szálloda építése a végéhez 
közeledik. Degradálódó területként jelölt, az 
előző fejezetben kifejtett okok miatt a Rácz 
Fürdő, amelynél a kategória módosítása abban 
az esetben javasolt, miután a fürdő újra 
üzemelni fog. 

 
Építkezés a Clark Ádám téren (I.) 

 
Építkezés a Clark Ádám téren (II.) 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.7. KÖZTERÜLETI HÁLÓZAT 

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

Az I. kerület Duna-parti közterület-hálózatát 
elsősorban lineáris elemek alkotják, nagy 
kiterjedésű zöldfelület a vizsgált terület déli 
részén található, közvetlen vízparti vegetációval 
nem rendelkezik a Dunának ez a partszakasza. 

A nagy forgalmú Batthyány tér elsősorban 
burkolt felülettel rendelkezik, de több kisebb-
nagyobb fásított, cserjékkel beültetett zöld 
folttal is található. A Szilágyi Dezső téren a 
református templomot fásított zöldfelület öleli 
körül, amellyel egységben, annak kertjeként 
működik. 

A tervezési terület egyetlen zöldfelületét a Clark 
Ádám téri körforgalmi csomópont egy része 
jelenti, a tér többi része, amely a vizsgált 
területhez tartozik, további zöldfelületekkel 
rendelkezik. 

A már többször említett Gellért-hegy és Tabán 
rendelkezik jelentős közterületi zöldfelülettel, ez 
utóbbi egy része az Erzsébet hídhoz csatlakozó 
utak és felüljárok által kialakult csomópont miatt 
közlekedési területekkel szabdalt. 

 
Közlekedési csomópont a Döbrentei térnél 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.1.8. KÖZTERÜLETEK VÍZKAPCSOLATA 

Az I. kerület Duna-partjának egy része mentén a 
határoló beépített tömbök képeznek térfalat, 
amelyet az északi szakaszon markáns terek (Bem 
tér, Batthyány) tagolnak. Nagyobb megszakítást 
jelent a Clark Ádám tér, Lánchíd park és Ybl 
Miklós tér alkotta egybefüggő teresedés, 
amelynek zöld növényzete meghatározó a 
városképben.  

A teljes partszakasz kiépített, a partfal műemléki 
védettség alatt áll. Az alsó rakpart közlekedési 
felületként van kialakítva, amelyre jelentős 
gépkocsiforgalom terhelődik. A pesti oldalra 
rálátást biztosító sétány a felső rakparton halad. 
A felső és alsó rakpartok közötti kapcsolatot csak 
kevés számú, a Batthyány térnél, a Vám utcánál, 
a Szilágyi Dezső térnél, a Clark Ádám tér északi 
részén, valamint az Ybl Miklós tér déli részén 
épített lépcsők biztosítják.  

A meglévő lépcsők ellenére a vízpart 
megközelítése korlátozott, mivel az alsó rakpart 
Duna felőli oldalán szinte végig szalagkorlát 
húzódik. Az alsó rakparton a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés nem biztosított, 
közlekedésre alkalmas útfelület kizárólag 
gépjárművek számára kiépített. 

Gépjárművek számára csomóponti kapcsolat a 
felső és alsó rakpartok között a Halász utcánál és 
a Döbrentei térnél épült ki.  

Az alsó rakparton helyenként kiszélesedik a 
közterület, de jelenleg parkolásra használják e 
felületeket. 

A partszakasz mentén több úszómű is található, 
a vízparti kapcsolatok hiányosságai miatt ezek 
megközelítése is nehézkes. 

 
Sztehlo Gábor rakpart  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Batthyány tér előtt a Duna-mederben épült 
meg a FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságra az óriás 
ugrótorony. A 10 tonna súlyú, 34 méter magas 
acélszerkezetű tornyot a mederben elhelyezkedő 
beton alapra állították. Az építmény építésétől az 
acélszerkezet elbontásáig az alsó rakparton 
forgalomkorlátozás került bevezetésre, amelyet 
a torony elbontásával egy időben 2017. 
augusztus 15-én megszüntettek. A mederbe 
épített beton alapzat későbbi hasznosításának 
reményében nem került elbontásra. A döntés 
eredményeként jelenleg is kedvezőtlen állapot 
áll fent, a beton alapzat jelentős akadályt képez 
a vízi közlekedés és az árvízi védekezés számára, 
a városképben zavaró elemként jelenik meg. Az 
építmény hosszabb távon történő megtartása 
településképi szempontból zavaró, ezért 
elfogadhatatlan a világörökségi védelem alatt 
álló területen. 

 

Ugrótorony a Duna medrében 

forrás: https://d2gvief1bcth7.cloudfront.net/wp-
content/uploads/sites/4/2017/07/ugrotorony_20170708_2.

jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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PARTTÍPUSOK JELLEMZŐ METSZETEI 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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F1.4.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

1.4.2.1. TELEKMORFOLÓGIA ÉS 
TELEKMÉRET 

A vizsgált terület tömb- és telekszerkezete több 
korszakot átívelő fejlődés eredményeként alakult 
ki. A meglévő telekstruktúráról általánosságban 
elmondható, hogy a telekállomány morfológiája 
és a telkek mérete változatos. 

Az I. kerület Duna menti területei esetében a 
beépítésre szánt telkek mérete jellemzően 2500 
m2 alatti. A 2500 m2-nél nagyobb telkek a 
Batthyány téri Vásárcsarnok és a Rácz Fürdő 
kivételével beépítésre nem szánt közlekedési és 
zöldterületek, a Víziváros kisebb utcái 1000 és 
2500 m2 közöttiek például az Aranyhal utca és a 
Vám utca. 

A vizsgált terület északi részén a telekalakzatok 
szabályos, négyzetes alakúak, hosszú lineárisak, 
a zöldfelületek pedig szabálytalan alakúak. 

 

 
A vizsgálati területet érintő telkek formai megjelenése 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.2.2. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT, 
VAGYONGAZDÁLKODÁS 

A térképi ábrázolásról is leolvashatóan, hogy a 
vizsgált területet rendkívül vegyes 
tulajdonviszony jellemzi. A Magyar Állam a 
Várkert Bazár, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 
valamint a Duna medre a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában van, annak fővárost 
érintő szakaszának vagyonkezelője a Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG). 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát a 
közterületek képzik, valamint a Batthyány téri 
vásárcsarnok. Az I. kerületi Budavári 
Önkormányzat szintén közterület tulajdonosa. 

A beépítésre szánt területek jelentős része 
társasház tulajdonban van, valamint gazdasági 
társaságok is birtokolják egy részüket. 

Kiemelendő ezen a szakaszon Francia Állam, 
mint a Budapesti Francia Intézet telkének 
tulajdonosa. Egyházi tulajdonokat is találhatunk 
a területen, melyek jellemzően a templomok és 
plébániák területei. 

Az egyéb tulajdonosi körbe alapítványok és civil 
szervezetek tartozni, mint például az Erzsébetiek 
kórházában üzemelő Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Tervezési terület tulajdonviszonyai 

Hrsz Terület (m2) Tulajdonos 

6229/1 9326,7 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14387/1 7042,98 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14398 3528,18 Fővárosi Önkormányzat 

14477/4 18223,99 Fővárosi Önkormányzat 
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A tervezési terület tulajdonainak megoszlása (%) 

A teljes vizsgálati területre vonatkozó részletes 
tulajdonlekérdezés a mellékletben található, 
amely tartalmazza a vagyonkezelőket és a 
gazdasági társaságok pontos megnevezését. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Vagyongazdálkodás – Egyes ingatlanok 
fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe 
történő átadása 

A 2012. évi CXC. törvényt módosító 2013. évi 
LXXIV. törvény eredményeképp, a Duna 
partvonalával közvetlenül határos, a fővárosi 
kerületi önkormányzatok és az Állam 
tulajdonában álló budai és pesti rakpartokon 
található ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői 
infrastruktúra, a nagyhajók fogadására alkalmas 
kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra, valamint 
az ezeken kívüli ingatlanok 99 évre a fővárosi 
önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. 

Az I. kerület Duna menti területén a fenti 
törvény alapján vagyonkezeléssel érintett 21 
ingatlan, amelyek az I. kerületi Önkormányzat 
tulajdonát képezik. 

A vagyonkezelésbe átadott ingatlanok 
valamennyi beépítésre nem szánt közlekedési 
célt szolgáló területek, a Friedrich Born rkp. és a 
Raoul Wallenberg rkp. a Duna mentén húzódó 
önálló helyrajzi számú közterületek. 

A vizsgálati területen található érintett 
ingatlanok helyrajzi számait az alábbi táblázat 
tartalmazza, mely a 2012. évi CXC. törvény 
mellékletének részlete. 

Sorszám Hrsz. Tulajdonos 

16. 14387/1 I. kerületi Önkormányzat 

17. 6229/1 I. kerületi Önkormányzat 

 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti óriás 
ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok listája 
alapján a tervezési területhez tartozó 14477/4 
hrsz. ingatlan is ezek közé tartozik. 

Budapest I. kerületét érintő ingatlanok listája: 

Hrsz Tulajdonos 

14477/6 I. kerületi Önkormányzat 

14477/4 Fővárosi Önkormányzat 

14445 I. kerületi Önkormányzat 

23809/3 Magyar Állam 

14446 I. kerületi Önkormányzat 

14444 I. kerületi Önkormányzat 

  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna folyam telke a vizsgált területen 

A Duna medre a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdonában1 van, annak fővárost érintő 
szakasza a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság (KDV-VIZIG) vagyonkezelésében2 áll. 
A KDV-VIZIG az ár- és belvízvédelemmel 
összefüggő tevékenysége mellett vízügy területi 
igazgatást és szabályozást is ellát. A meder 
vonatkozásában az állam tulajdona és a KDV-
VIZIG vagyonkezelése a teljes szakaszon 
kizárólagos. 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a vizsgált 
területen a Duna folyam részét képező két telek 
található. 

A Duna medre a partvonal fejlődése során 
természetes és mesterséges feltöltődés által is 
formálódott, természetes szárazulatokat már 
nem találhatunk, a teljes partszakasz kiépített, 
több helyen is úszóművek csatlakoznak a 
rakparthoz. 

 

hrsz terület művelési ág tulajdonos 

23809/3 177737 m2 
Duna folyam 

Magyar Állam, 
v.kez: 
Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság 

23810/1 218430 m2 

 

 
Alsó rakpart a támfal mellet a Vám utcánál 

                                                           

 

1 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 1. melléklet 
2 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.4.3.1. FUNKCIÓ-, ÁLLAG- ÉS 
KAPACITÁSVIZSGÁLAT  

Funkcióvizsgálat 

A vizsgált terület a funkciók tekintetétben 
sokszínű. A túlnyomó többséget lakóépületek 
alkotják, melyek a földszinten eltérő funkcióval 
rendelkeznek, ezek jellemzően kereskedelmi, 
szolgáltató és vendéglátó típusúak, melyek 
elsősorban a helyi lakosságot szolgálják. 

Több kulturális, hitéleti funkciót is találhatunk az 
I. kerületi Duna-parton, oktatási szerepet a 
Budapesti Francia Intézet tölt be. A területen 
csak elszórtan találhatók irodaházak és 
szállodák. Egészségügyi funkciót lát el az 
Erzsébetiek Kórháza, amelyet jelenleg a Máltai 
Szeretetszolgálat használ és tart fenn. A Rudas 
Gyógyfürdő és Uszoda dominánsan sport 
funkciót tölt be, amelyhez egészségügyi 
szolgáltatások is társulnak. A Rácz Fürdő jogi 
viták miatt jelenleg nem üzemel. 

A tervezési terület, mivel csak közlekedési 
területeket foglal magába, nem rendelkezik 
épületállománnyal. 

 

Vizsgált terület épületeinek funkció megoszlása 
(összesített alapterület arányai szerint) 

 

 

Állagvizsgálat 

A vizsgálati területen található épületeket 
állaguk alapján három csoportba soroltuk:  

 jó állapotú (felújított vagy új), 

 megfelelő állagú (megfelelő műszaki 
állapotú),  

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

Jellemzően megfelelő állapotúak az épületek, 
elszórtan találhatóak jó és rossz állapotúak. 

 
A Várkert Bazár felújított déli épületei 

 
Felújításra váró épület a Várkert rakparton 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.3.2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK 

Beépítési mód a beépítésre szánt területeken 

A zártsorú beépítés mód jellemzi a vizsgálati 
területet. Szabadon álló beépítésű a Szilágyi 
Dezső téri református templom és az Ybl Mikós 
téren található Várkert Kioszk. A beépítésre nem 
szánt területeken található építmények 
szabadonálló módon, elszórtan jelennek. 

 
Szilágyi Dezsőtéri református templom 

 
Zártsorú beépítés a Lánchíd utcánál 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Beépítési mérték a beépítésre szánt területeken 

A vizsgált terület intenzíven beépített, 

alapvetően sűrű beépítésű, lazább beépítés a 

Tabán a környékén figyelhető meg. 

A vizsgálati területen 66 darab beépítésre szánt 

telek található, melyből a Clark Ádám téri 

építkezést követően mindegyik beépítésre kerül. 

A tervezési területen nincsen beépítésre szánt 

terület. 

A vizsgálati területen: 

 a beépítésre szánt területek átlagos 

beépítettsége 71,49%; 

 a beépítésre nem szánt területek átlagos 

beépítettsége 0,07%; 

 a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 

területek átlagos beépítettsége 37,43%. 

1.4.3.3. BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG, SZINTSZÁM 
ÉS TETŐIDOM 

Épített környezet magasság, szintszámok 

Az épületállomány magassági viszonyait tekintve 

egységes.  

Az átlagos szintszám a teljes vizsgálati területen 

4 szint. A 4 szint fölötti épületek elszórtan 

találhatók, kisebb csoportosulások a Szilágyi 

Dezső térnél, a Lánchíd és a Döbrentei utcáknál 

van. A magas szintszámmal rendelkező épületek 

jellemzően a XX. század második felében 

épültek. 

Jellemző tetőidom 

Tetőidomok közül a magas tetővel rendelkező 

épületek dominálnak, lapos tetővel kevés épület 

rendelkezik, különleges tetőformával a Rudas 

Gyógyfürdő és Uszoda török fürdője rendelkezik. 

Tetőtér beépítés gyakori a vizsgált területen. 

 
Rudas fürdő északi része (forrás: Civertan) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.4.3.4. TELEPÜLÉSKARAKTER, HELYI 
SAJÁTOSSÁGOK 

A Duna-part I. kerületi szakasza mentén a 

domborzati és a táji adottságoknak 

köszönhetően, a vizsgált területen kettő fő 

karakterzónát lehet meghatározni. Az északi 

részen a sűrűn beépített, városias karakterű, míg 

délen a beépítetlen dominánsan zöldterületi 

karakterű részt. Mindkettő karakterzónán belül 

vannak eltérő részek, a sűrű beépítéseket 

helyenként beépítetlen közterületek tagolják, 

míg a beépítetlen részben pontszerűen jelenik 

meg a Rácz és Rudas Fürdők épülete. 

 
Erzsébet híd budai hídfője és Rácz Fürdő (forrás: Civertan) 
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1.4.4 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI  

1.4.4.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI 
KIALAKULÁSA 

Budapest egyre inkább felértékelődő területe a 
Duna-part, különösen a város közvetlenül a 
vízpartra szerveződő központja. Az egyedi 
városkaraktert biztosító historikus belváros 12 
km2-nyi területe a Duna belvárosi szakaszának 
két oldalán helyezkedik el, ezt ölelik körül a 
körutak, innen ágaznak szét a sugárirányú 
főútvonalak.  

A város történeti központja városszerkezeti és 
funkcionális értelemben is markánsan 
kirajzolódik. Számos, különböző funkciót betöltő 
intézmény települt a folyó partjára, elsősorban a 
belső városrészekbe koncentrálódva. 

A vízpart kedvezően hatott a város folyamatos 
fejlődésére. A különböző időszakokban más és 
más területfelhasználás jelent meg a 
partszakaszokon, melyekkel együtt a parti sáv 
arculata is több ízben átalakult. Szakaszosan 
eltérő területhasználat a jellemző, amely 
egymástól különböző városi karaktereket 
határoz meg. A kialakult, aránylag kompakt, 
épített városszövet változó mértékben közelíti 
meg a vízpartokat. 

A partok kiépítettek, egyes szakaszai műemléki 
védettség alatt állnak. Jelenleg a rakpartokon 
zajló gépjármű forgalom képez akadályt a vízpart 
megközelítésében. 

Már az 1990-es ÁRT (Általános rendezési terv) 
programja külön zónaként határozta meg a Duna 
melletti területeket (Duna menti zóna). Ebben a 
meghatározásban kifejeződik az a szándék is, 
hogy a Duna nem csak kiaknázandó természeti 
erőforrás, hanem védendő természeti érték, és a 
partok használatában kifejezésre kell juttatni az 
ökológiai szempontok érvényesítését, általában a 
környezethasználat módja iránti érzékenységet. 

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

1.4.4.2. RÉGÉSZET 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény alapján a nyilvántartásba vett 
régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva 
általános régészeti védelem alatt állnak. A 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek körében külön 
kategóriát alkotnak azok a régészeti lelőhelyek, 
melyek esetében kiemelkedő történeti és 
kulturális jelentőségük okán minisztériumi 
határozat, 2001. óta miniszteri rendelet mondja 
ki a védetté nyilvánítás tényét, ezek a védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyek. 

A budai oldalon közvetlenül kapcsolatban a 
Dunával 5 nyilvántartott régészeti lelőhely 
található: 

 az I. kerület, Budavári Palota ‐ középkori 
Buda 

 az I. kerület, Tabán területe 

 a I., XI. kerület, Gellért‐hegy (régészetileg 
védett kelta oppidum) 

 a III. kerület, Ripa Pannonica 
világörökségi várományos területe a 
légiós táborral összefüggésben  

 a III. kerület, Aquincum polgárváros 
nyugati része (Kaszás dűlő, Szentendrei 
út ‐ Kunigunda út között) 

A teljes I. kerület országosan nyilvántartott 
régészeti lelőhely. 

Régészeti lelőhelyek (Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

adatszolgáltatása alapján): 

Azonosító Név 

7 Ybl Miklós tér 

8 DNy-i várlejtő 

15 Fő utca 2. 

49 Rácfürdő 

52 Budavári Palota 

53 Clark Ádám tér és környéke 

54 Középkori Minor Pest, Alhévíz, Középkori 
Kelenföld 

56 Víziváros Clark Ádám tér és Corvin tér 
közé eső területe 

57 Víziváros déli része 

58 Rudas fürdő környéke 

61 Gellért hegy 

62 Rudas fürdő 

69 Csikós udvar 

88 Döbrentei tér II. 

91 Öntőház udvar 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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120 Öntőház utca 

124 Kelta oppidium a Gellérthegyen és 
közvetlen környezetében 

126 Szent György tér- és volt Lovarda 

130 Sikló hegyállomás 

134 Döbrentei tér 

171 Corvin tér 1. 

172 Corvin tér 2. 

175 Lánchíd u. 19-21. 

182 Fő utca 1. 

186 Budai főgyűjtőcsatorna 

187 I. kerület teljes területe 

 

1.4.4.3. VÉDETT ÉPÍTETT KÖRNYEZET, 
EGYEDI ARCULAT 

Budapest egyre inkább felértékelődő területe a 
Duna-part. A történelmi belváros területén, 
illetve a hozzá csatlakozó területeken nagyobb 
részben zártsorú beépítés alakult ki. A 
szabadonálló beépítés az intézmények területén 
jellemző. 

A Duna mentén a belső területek beépítésében a 
zártsorú, körülépített udvaros, többemeletes 
lakóház típus dominál. A védett épített 
környezet nemcsak az épített örökség elemeiből 
áll, hanem az azzal térben és időben szervesen 
összefüggő zöldterületekből és zöldfelületekből 
is. 

A Duna és a város szerkezete 

Budapest az 1800-as évek második felében, 
történelmi léptékkel mérve rövid idő alatt vált 
nagyvárossá, emiatt homogén történeti 
városszövet jött létre. A város belső területének 
jellegzetességei 

 

 

 

 

Az egyedi városkaraktert biztosító épített 
környezet Budapest területének 2%-ára 
koncentrálódik. Itt jól tanulmányozhatók a 
városépítészeti korszak jellegzetességei.  

Ez ellentétben áll a város közigazgatási 
területének túlnyomó részén található 
heterogén beépítéssel, ami a városfejlődésének 
több szakaszában alakult ki, és jóval kevesebb 
értéket teremtett.  

A történeti városszövet kis mérete ellenére több, 
egymástól jól elkülöníthető központtal 
rendelkezik, amelyek a Dunához kapcsolódnak 
(Várhegy és környéke, Duna-partok, Belváros, 
Óbuda).  

A történeti várost keretezik a volt „városárok” 
vonalától távolabb fekvő, rossz állapotú 
lakóterületek és a nagyvárossá-alakulással 
egyidős városüzemeltetési, ipari, vasúti területek 
is. 
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A Duna-parti látvány meghatározó elemei 

A budai oldal magaslatairól feltáruló látvány az 
épített és táji környezet harmóniáját mutatja.  

A látvány szempontjából kedvezőek azok a városi 
helyek, ahol a városszövet felszakad, ezzel 
betekintési lehetőséget biztosítva magába. 
Ilyenek a széles főútvonalak, a nagyobb terek és 
a legjelentősebb, a Duna-part. A látványt 
fokozzák a Duna-part menti terek, parkok. 

A Duna menti területek látványának elemei:  

 egyedi elemek, 

 ismétlődő elemek (pl. hidak),  

 folytonosság (pl. egységes folyóparti térfal),  

 homogén háttér (pl. domborzat, növényzet). 

A városkép többféle léptékre bontható, a város- 
és tájépítészeti léptéktől kezdve az 
épülettömegeken át az építészeti részletekig. 

A Dunára merőleges tengelyre (Kossuth Lajos 
utca) szimmetrikus pesti városszerkezettel 
ellentétben a budai oldal szerkezete a 
domborzat miatt aszimmetrikus. Ez a kettősség 
határozza meg leginkább a város arculatát. 

A Duna-hidak a belső városrész szakaszán 
érzékelhető sűrűsödése, és azon kívüli ritkulása 
ritmust eredményez. A ritmuson belüli kihagyás 
a Parlament épületét hangsúlyozza. A 
hídszerkezetek jellegzetességei 
szabályszerűséget mutatnak: a város középső 
szakaszán szimmetrikusan alsópályás, a Kiskörút 
vonalától kifelé felsőpályás hidak helyezkednek 
el, majd két rácsos szerkezetű, ismét alsópályás 
vasúti híd zárja le a sorozatot.  

Terepmorfológiai sajátosságok a Dunai látvány 
tekintetében 

A síkság és a hegyvidék találkozása a Duna 
vonalában a leglátványosabb: itt van Budapest 
legmélyebb helye, a Duna víztükre, (94,97 m a 
tengerszint felett) és innen látható a Budai 
hegység, annak városhatáron belüli legmagasabb 
pontja a János-hegy (527 m). 

A pesti oldal partról való beláthatósága a sík 
felszín miatt csekély, a budai oldal magaslatairól 
viszont ugyanezért annál jobb, egészen a 
beépített terület széléig biztosított. 

 

 

1.4.4.4. VILÁKÖRÖKSÉG 

Az Országgyűlés UNESCO Világörökség 
Egyezményével összhangban, az egyetemes 
értékek megőrzéséhez szükséges rendelkezések 
megállapítása érdekében megalkotta a 2011. évi 
LXXVII. törvényt a világörökségről. 

A törvény meghatározta az alábbi védett területi 
kategóriákat:  

o világörökségi helyszín 

o világörökségi helyszín védőövezete 

o világörökségi várományos helyszín 

o világörökségi várományos helyszín 
védőövezete 

A Duna-partok látképe 1987 óta a világörökségi 
helyszín részei, ennek védőövezete, a 
világörökségi helyszínt övező terület, ami a 
világörökségi helyszín közvetlen környezetében 
van kijelölve, olyan területen, amelynek 
jellegzetességei kiemelik a világörökségi helyszín 
értékét. 

Budapesten kormányrendelettel (7/2005. (III. 1.) 
NKÖM rendelet) nyilvánították műemléki 
jelentőségű területté (MJT) a világörökségi 
helyszín és a világörökség várományos 
helyszínek védett területeit. 

A Forster Gyula Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 2017. március 30-
án megküldött adatszolgáltatása alapján a 
vizsgált terület teljes egészében a Budapest – a 
Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy 
út világörökségi védelem alatt álló területeinek 
része, így a műemléki jelentőségű területbe is 
beletartozik. 

 
A Budai Várpalota és a Duna 
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1.4.4.5. MŰEMLÉKEK 

A műemléki védettség alatt álló elemek 
zömében a város központjában találhatók, a 
budai oldalon az I., II., III. kerületekben. A 
műemlékek közé tartoznak a budapesti 
rakpartok is, és több I. kerületi épület, mint 
például a Batthyány téren a volt Erzsébetiek 
kórháza és a volt Fehérkereszt szálló, a 
Református templom a Szilágyi Dezső téren, a 
Várkert Bazár épületei, a Rácz és Rudas fürdő. 

A 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet történelmi 
emlékhellyé nyilvánította a 14431 hrsz.-ú telken 
álló Szilágyi Dezső téri templomot és 
környezetét. 

A Miniszterelnökség Kulturális 
Örökségvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkárságától 2017. március 30-án 
megküldött adatszolgáltatása szerint a vizsgált 
területen jelentős számú műemléki védelem 
alatt álló érték található. 

Védett műemlékek listája (Miniszterelnökség 

Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkárság 

adatszolgáltatása alapján): 

Törzs-
szám 

Azonosító Név 
Helyrajzi 
szám 

15156 42 
Volt Erzsébetiek 
kórháza 

14448/4 

15106 10 Ház 14126/4 

15107 11 
Volt Fehérkereszt 
szálló 

14128 

15108 12 
Felső-vízivárosi r.k. 
templom 

14442 

15109 13 plébániaépület 
14441/1, 
14441/2 

16180 11738 lakóépület 14434 

15134 66 
Református 
templom 

14431 

15117 21 Ház 

14420 
15116 20 Ház 

15115 19 Ház 

15114 18 Ház 

16290 12523 Lakóház 14413/2 

15955 37 Épület 14409 

15144 54 Ház 14407 

15143 55 Ház 14405 

15160 36 Ház 14404 

15123 35 Ház 14336 

15887 34 Épület 14403 

15124 33 Ház 14402 

15112 16 
Az alagút keleti 
bejárata 

14398 

15131 69 
Várkert bazár és 
csatlakozó házak 

6452/2 

15131 18145 
Várkert bazárhoz 
északról csatlakozó 
ház 

15131 18147 Várkert bazár 

15131 18146 
Várkert bazárhoz 
délről csatlakozó 
ház 

15130 70 Várkert kioszk 14386 

15979 30 Lakóház 6234 

15133 67 
Középkori épületek 
maradványai 

6184, 
6209 

15153 44 
Szent Imre, volt Rác 
fürdő 

5973 

15886 28 Rudasfürdő 

5542, 
5540, 
5539, 
5541 

15914 1120 
A gellérthegyi 
díszkivilágítás 
transzformátorháza 

5413/3 

16288 12010 Budapesti rakpartok 

14477/4, 
14477/6 
14400, 
14397, 
14387/1, 
14387/2, 
6229/1, 
6229/2, 
5537/4 

 

 
A volt Erzsébetiek kórháza a Batthyány téren 

 
Felső-vízivárosi r.k. templom és plébániaépület 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Budai vár alatti alagút keleti bejárata a Clark Ádám téren 

Várkert Bazár 

1.4.4.6. HELYI VÉDETT ELEMEK 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény megfogalmazása 
alapján a helyi építészeti értékvédelem a helyi 
építészeti örökség értékeinek feltárása, 
számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása 
és védelmének biztosítása. A helyi védelem a 
települési önkormányzatok feladata, amelynek 
keretében a település jellegzetes és értékes 
arculatának megóvását, az épített és a 
természeti környezet védelmét, és alakítását a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény alapján a településképi rendeletén 
keresztül látja el. 

Budapest főváros városképe és történelme 
szempontjából meghatározó építészeti örökség 
kiemelkedő értékű elemeinek védelme, 
jellegzetes karakterének megőrzése érdekében a 
főváros teljes közigazgatási terültére Budapest 
Főváros Közgyűlése által megalkotott, a 

településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
Főv. Kgy. rendelet van hatályban. A rendelet 4. 
melléklete alapján a vizsgált területen nincsen 
fővárosi helyi védelem alatt álló elem. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény alapján Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testülete is megalkotta 
a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 
29.) ÖK rendeletét. A rendelet 2. melléklete 
tartalmazza a kerületi egyedi védett értékek 
jegyzékét.  

A rendelet 2. melléklete alapján a vizsgált 
területen az alábbi táblázatban felsorolt értékek 
találhatók. 

Típus Név Helyrajzi szám 

épület lakóház 6243 

növényzet 
tölgyfa (Quercus 
lapidobalanus) 

6184 

növényzet 
platánfa (Platanus 
acerifolia) 

5959 

növényzet 
platánfa (Platanus 
acerifolia) 

5544 

 

 
Kerületi védelem alatt álló épület a Várkert rakparton 
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1.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

1.5.1. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A budai Duna-part I. kerületi szakaszának 

meghatározó közúti elemei a 

 Raoul Wallenberg rakpart – Friedrich Born 

rakpart – Sztehlo Gábor rakpart által alkotott 

I. rendű főútvonal, 

 Erzsébet híd és Hegyalja út, mint I. rendű 

főútvonal, 

 Széchenyi Lánchíd és az Alagút, mint II. rendű 

főútvonal, 

továbbá a felső rakpartot alkotó Bem rakpart és 

a közeli Fő utca alkotta egyirányú utcapár – 

Lánchíd utca – Szent Gellért rakpart, mint II. 

rendű főútvonal. 

A Raoul Wallenberg rakpart – Friedrich Born 

rakpart – Sztehlo Gábor rakpart által alkotta 

útvonal az alsó rakpart I. kerületi szakasza. A 2x1 

forgalmi sávos közúti keresztmetszet az Erzsébet 

hídtól délre 17.000 E/nap/2 irány, az Erzsébet 

híd és Széchenyi Lánchíd között 19.000 E/nap/2 

irány, és a Széchenyi Lánchídtól északra 14.000 

E/nap/2 irány forgalmi terheléssel rendelkezik. 

Az alsó rakpart az egyike a Buda északi és déli 

kerületei között kapcsolatot biztosító két 

útvonalnak, ezért kiemelkedő szerepet tölt be a 

közúti közlekedési hálózatban. 

Az Erzsébet híd (87.000 E/nap/2 irány 

forgalommal) a budai Hegyalja út – pesti Rákóczi 

alkotta útvonal része. 

 
Erzsébet híd 

A II. világháború után kábel hídként újjáépített 

dunai átkelő 2x3 forgalmi sávval rendelkezik, 

amelyből a két szélső buszsávként üzemel. 

A Széchenyi Lánchíd (28.000 E/nap/2 irány 

forgalommal) és az Alagút a budai Alagút utca – 

pesti József Attila utca jelentette útvonal része. 

A műtárgyak 2x1 forgalmi sávval rendelkeznek. 

 
Széchenyi Lánchíd és a körforgalom 

A felső rakpart északi részét alkotó egyirányú 

utcapár esetében a 10.000 E/nap/irány forgalom 

terhelésű Bem rakpart 1 forgalmi és jellemzően 

kétoldali parkoló sávval, valamint szélső fekvésű 

villamos pályával rendelkezik. Az ellenirányú, 

11.000 E/nap/irány forgalmat lebonyolító Fő 

utca jellemzően szintén 1 forgalmi és kétoldali 

parkoló sávval üzemel.  

Az Ybl Miklós tervei alapján 1875 és 1883 között 

megépült, majd a 2014-ben befejezett felújítás 

után átadott Várkert Bazár kapcsán a Lánchíd 

utca és Apród utca is átalakításra került, amelyet 

az átmenő forgalom a nyári időszakban nem 

használhat. A 2x1 forgalmi sávos keresztmetszet 

forgalmi rendje következtében a főútvonali 

szerep megkérdőjelezhető. A Duna felöli oldalon 

villamos vágányzóna üzemel. 

A Lánchíd utca és a Szent Gellért rakpart közötti 

szakaszt az Attila út és a Krisztina körút rövid 

szakasza képezi, mint egyirányú utcapár. Az 

Attila út 22.000 E/nap/irány forgalom mellett 2 

forgalmi sávval, a Krisztina körút 18.000 

E/nap/irány forgalom mellett 2 forgalmi sávval 

és 1 busz sávval rendelkezik. A két útvonal között 

villamos pálya helyezkedik el. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Szent Gellért rakpart 2x2 forgalmi sávval 

rendelkezik, mivel a középfekvésű villamos 

pályán is megengedett a gépjármű forgalom. 

Déli irányban a villamos pályán kialakított 

forgalmi sávot azonban csak az autóbuszok 

használhatják. 

A kerület Duna-parti területeinek közlekedését 

meghatározó útvonalak fontosabb csomópontjai 

a több sávos keresztmetszet és a nagy forgalom 

következtében jelzőlámpás forgalomirányítással 

rendelkeznek. Az alsó rakpart a hídfőket külön 

szintben keresztezi, a felső rakparttal 

csomóponti kapcsolat csak a Halász utcánál – 4 

forgalmi irány – és a Döbrentei térnél – 1 

forgalmi irány – épült ki, üzemel. 

Az alsó rakpart jelentette infrastruktúra 

építésjogi helyzete azonban nem tekinthető 

teljesen rendezettnek. Az Erzsébet hídtól 

északra, az Ördögárok magasságában az egyik 

forgalmi sáv részben a Duna telkében, tehát nem 

közlekedési célú közterületen helyezkedik el. 

A vizsgált terület közúthálózatának forgalmi 

rendjét a Környezeti vizsgálat helyszínrajz 

szemlélteti, közutjainak kialakítását 

mintakeresztszelvények mutatják be a 

Közlekedési vizsgálatok fejezet végén. 

A vizsgált terület (és annak környezete) a Clark 

Ádám tértől északra nagyvárosi, zártsorú 

beépítéssel rendelkezik, néhány jelentős 

szintterületű, forgalomvonzó létesítménnyel: 

 irodaházak (Pala irodaház, Óbuda Gate,…) 

 intézmények (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium) 

 kulturális létesítmények (Budai vigadó), 

 kereskedelmi létesítmények (I. kerületi 

Vásárcsarnok), 

 szállodák (Charlton hotel, Lánchíd 19 design, 

Hotel Victoria, Orion hotel    ), 

 hivatalok (Budapesti Katonai Ügyészség, 

Külgazdasági és Külügyminisztérium). 

A Clark Ádám tértől délre a Vár hegy és a 

Gellérthegy tömbjei szinte teljesen megközelítik 

a folyó partját, ennek következtében 

forgalomvonzó beépítésként csak a Várkert 

bazár területe jelenik meg. 

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, megállói 

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 

M2 metró 2 perc 30.690 u/óra 

H5 HÉV 4 perc 16.600 u/óra 

19-es villamos 7,5 perc 1600 utas/óra 

41-es villamos 15 perc 800 utas/óra 

56-os villamos1 7,5 perc 1600 utas/óra 

56A-s villamos1 5 perc 2400 utas/óra 

5-ös autóbusz 8 perc 900 utas/óra 

8E-s autóbusz 7-8 perc 900 utas/óra 

11-es autóbusz 3-7 perc 1500 utas/óra 

16-os autóbusz 5-6 perc 550 utas/óra 

39-es autóbusz 20 perc 225 utas/óra 

105-ös autóbusz 6-7 perc 1200 utas/óra 

108E-s autóbusz1 12 perc 600 utas/óra 

109-es autóbusz 9 perc 500 utas/óra 

110-es autóbusz 8 perc 560 utas/óra 

111-es autóbusz1 10 perc 450 utas/óra 

112-es autóbusz 9 perc 500 utas/óra 

178-as autóbusz 10 perc 450 utas/óra 

1: A nap egy részében közlekedik. 
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1.5.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

A vizsgált terület autóbusz közlekedése 

szempontjából meghatározó jelentőségűek az 

egymástól távol fekvő városrészek közötti 

közvetlen kapcsolatot nyújtó járatok. 

A 11-es, 39-es, 109-es, 111-es járatoknak a 

kerületi szempontból központi szerepet betöltő 

Batthyány tér a végállomása. 

A 109-es és 111-es járatok Batthyány tér és a III. 

kerületi Bogdáni út között teremtenek 

kapcsolatot. 

A 11-es járat a II. kerületet, míg a 39-es járat XII. 

kerületet kapcsolja össze az I. kerülettel. 

A Széchenyi Lánchídon keresztül a 16-os járat a 

Deák Ferenc tér és Széll Kálmán tér között 

közlekedve tárja fel a Budai Vár területét. 

A 105-ös járat az Apor Vilmos tér és Gyöngyösi 

utcai metrómegálló közötti kapcsolatot biztosítja 

az Andrássy út érintésével. 

Az Erzsébet hídon keresztül közlekedő 110-es és 

112-es járatok a XIV. kerületi Bosnyák tér és XII. 

kerületi Thomán István utca, a 108E-s járat 

Újpalota és Gazdagréti tér között teremtenek 

kapcsolatot a Rákóczi úton keresztül. 

A 8E-s járat Kelenföld, Farkasrét és Gazdagrét 

térségét kapcsolja össze a Keleti pályaudvaron 

keresztül Újpalota térségével. 

Az 5-ös járat Rákospalota és Pasaréti tér között 

biztosítja a kapcsolatot. 

Az autóbusz járatok nemcsak kapcsolatot 

teremtenek az egyes térségek között, hanem a 

legfontosabb kötöttpályás közösségi közlekedési 

eszközök elérését is lehetővé teszik. 

1.5.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS  

A Budát és Pestet összekapcsoló M2 metróvonal 

a Duna hidaknál is jelentősebb közlekedési 

kapcsolatot jelent a közlekedésben a Batthyány 

tér – Kossuth téri szakaszon a 158.000 utas/nap/ 

2 irány forgalmával. 

Az I. kerületi Duna parton helyezkedik el a négy 

Budapesti HÉV vonal közül a legforgalmasabb, a 

Batthyány tér – Békásmegyer – Szentendre. A H5 

HÉV vonal megállóhelyei közül csak a Batthyány 

téri végállomás található a vizsgált területen. 

2016 évben készült el Budai fonódó villamos, 

amely a Bécsi úti vonalat összekapcsolja egyrészt 

a Margit körútival (Széll Kálmán tér), másrészt a 

Duna-partival. Az új vágánykapcsolatok és a 

Batthyány tér – Margit híd között újraépített 

vágányhálózat következtében Észak-Buda, 

Közép-Buda és Dél-Buda a villamos közlekedése 

összekötésre került. A villamos közlekedés 

fejlesztése automatikusan a Duna-parti autóbusz 

közlekedés (az egykori 86-os járat) vissza 

fejlesztését is eredményezte a Bogdáni út – 

Batthyány tér szakaszra. 

A Széchenyi Lánchíd budai hídfője alatt húzódó 

villamos aluljáróban – a 2016. első 

negyedévében befejezett szélesítés után – a 

budai fonódó villamoshálózaton közlekedő 

összes villamos típus át tud haladni. 

1.5.3. HAJÓZÁS 

A Duna I. kerületi partvonalán – de csak az 

Erzsébet hídtól északra – az alábbi raszterekben 

biztosított a kikötés: 

 I/21 raszter 1646,25 fkm, 

 I/23 raszter 1646,38 fkm, 

 I/26 raszter 1646,51 fkm, 

 I/28 raszter 1646,59 fkm, 

 I/30 raszter 1646,67 fkm, 

 I/32 raszter 1646,80 fkm, 

 I/48 raszter 1647,53 fkm, 

 I/49 raszter 1647,61 fkm, 

 I/50 raszter 1647,66 fkm, 

 I/52 raszter 1647,72 fkm, 

 I/53 raszter 1647,79 fkm, 

 I/54-55 raszter 1647,85 fkm, 

 I/57 raszter 1647,99 fkm. 

Az Erzsébet híd és a Széchenyi Lánchíd pillérei 

melletti partszakaszok a településszerkezeti terv 
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6. Védelmi, korlátozási területek tervlapja szerint 

ún. hajóbiztonsági szempontból tiltott területek, 

ahol kikötő létesítése nem javasolt. 

A Duna budapesti szakaszán közlekedő 

menetrendszerinti D11, D12 és D13 hajójáratok 

rendelkeznek megálló hellyel az I. kerületi 

partszakaszon Batthyány tér és Várkert Bazár 

kikötőkben. 

 
Menetrendszerinti hajójárat Batthyány téri hajóállomása 

A parthasználatot – amely a kikötő létesítéshez a 

víz oldali megfelelőség mellett szintén szükséges 

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

A parthasználat díja differenciáltan, a 

partszakasz területi elhelyezkedése (földrajzi 

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

együttható: 0,2 – 8,0) figyelembe vételével 

került meghatározásra. 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületek használatáról szóló rendelet húsz 

kikötő típust nevesít, melyek közül a Batthyány 

tér – Döbrentei tér közötti partszakasz esetében 

nyolc féle létesítése megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő, 

 vízitaxi kikötő, 

 közforgalmú személyhajó kikötő, 

 motoros kishajó-kikötő, 

 rendezvényhajó-kikötő, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 múzeumhajó (közlekedési emlék, tematikus 

kiállítóhely). 

 
Álló rendezvényhajó kikötő a Szilágyi Dezső térnél 

A Döbrentei tér – Szent Gellért tér közötti 

partszakasz esetében csak két féle kikötő típus 

létesítése megengedett: 

 közszolgáltatási személyhajó kikötő, 

 vízitaxi kikötő. 

1.5.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS 
KÖZLEKEDÉS 

1.5.4.1. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS  

A Duna nyugati partján lévő kerékpáros 

infrastruktúra része az EuroVelo 6 nemzetközi 

kerékpárútnak, ugyanakkor az országos kerékpár 

úthálózat 1. Felső-Dunamente kerékpárút eleme 

(azon belül az 1. A Visegrád-Budapest szakaszt 

alkotja). 

A Duna I. kerületi szakaszán a Széchenyi 

Lánchídtól északra a kerékpárút a felső 

rakparton közös gyalogos járda és 

kerékpársávként épült ki. A kerékpárút 

nyomvonala a villamosvágánnyal párhuzamosan 

vezet. A fonódó villamoshálózathoz kapcsolódó 

fejlesztésként a Csalogány és Vám utca között 

kétirányú önálló kerékpárút, a Bem rakparton 

valamint Fő utcán a Jégverem és a Vám utca 

között ellenirányú kerékpársáv párok kerültek 

kialakításra. 

A hidat különszinten, egy alagúton keresztül 

keresztezi. A Széchenyi Lánchídtól délre a 

kerékpáros infrastruktúra szintén a felső 

rakparton található. 
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Közös gyalogos járda és kerékpársáv a Bem rakparton 

A kerékpáros hálózat többi elemével a Döbrentei 

térnél, Clark Ádám térnél és a Csalogány utcánál 

létezik kapcsolat. 

A kerületi szakaszt érintő hidak esetében nincs 

kiépített, esetleg kijelölt kerékpárút vagy sáv, de 

a jelentősebb kerékpárforgalom ennek ellenére 

megjelenik. 

A hidak kerékpáros forgalomterhelésének 

hétköznapra vonatkozó értékei alapján 

meghatározó a reggeli és délutáni intervallumok 

hivatás forgalma. A hidak kerékpáros 

forgalmának értékei 2016 áprilisában hétköznap: 

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

Széchenyi L. híd 210 90 170 

Erzsébet híd 60 40 90 

2014 évben kezdte meg az üzemszerű 

működését MOL BuBi közösségi kerékpáros 

rendszer, amely a főváros közösségi 

közlekedésének a része. A 112 budapesti gyűjtő 

állomása közül 4 található a vizsgált területen, 

 Batthyány tér 

 Szilágyi Dezső tér 

 Clark Ádám tér 

 Döbrentei tér 

1.5.4.2. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A vizsgált terület estében a Pesti belvárossal 

kapcsolatot teremtő Széchenyi Lánchídra 

jellemző az intenzív, elsősorban turisztikai jellegű 

gyalogos forgalom, amely megoszlik a várhegy, 

valamint a felső rakpart Batthyány tér-Clark 

Ádám tér és a Várkert Bazár térsége között. 

Ezeken a közterületeken a gyalogos 

infrastruktúra megfelelően kiépített. 

A Batthyány tér elsősorban a közösségi 

közlekedéshez kapcsolódó gyalogos forgalmat 

bonyolít, nagymértékű a terhelés mivel itt 

található a legforgalmasabb HÉV vonal és több 

autóbusz végállomása, valamint az M2 metró 

megállója is. 

A gyalogosok számára az alsó és felső rakpartok 

közötti kapcsolatot a támfal mellett kialakított 

lépcsők jelentik (5 db), melyeken keresztül 

megközelíthető az alsó rakpart. Az alsó rakpart 

támfal melletti járdáját azonban érdemi gyalogos 

forgalom nem érinti, mert azt parkolóként 

használják továbbá a part megközelítése csak a 

kijelölt gyalogos-átkelőhelyek esetén (4 db) 

megoldott, minden más helyen szalagkorlát 

választja el az útburkolattól. 

A vizsgált területen a gyalogos hálózati elemek 

általában megfelelően kiépítettek. A Széchenyi 

Lánchíd járdái a – turisztikai szezon időszakában 

– a mai forgalom számára már nem felelnek 

meg.  

A hidak gyalogos forgalomterhelésének 

hétköznapra vonatkozó adatai szerint a nap 

közbeni értékek közelítve a délutáni maximális 

értékekhez, jelentősen meghaladják a reggel 

mérteket. A forgalomlefolyásban – a kerékpáros 

forgalomtól eltérően – jól tetten érhető a 

turizmusra jellemző gyalogos közlekedési 

preferencia. A hidak gyalogos forgalma 2016 

áprilisában hétköznap: 

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

Széchenyi L. híd 260 1150 1440 

Erzsébet híd 80 330 310 

A kikötők megközelítése és a part 

végigjárhatósága nem biztosított. 
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1.5.5. PARKOLÁS 

1.5.5.1. TELKEN BELÜLI PARKOLÁS 

Parkolás szempontjából az I. Kerületi 

Önkormányzat közigazgatási területén a 

parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 

9/2005. (IV. 29.) rendelet van érvényben 

jelenleg. 

Az I. kerület közigazgatási területe – a korábbi 

BVKSZ-ben meghatározott lehatárolás szerinti – 

belső zóna, ahol 50%-os kedvezmény vehető 

igénybe az OTÉK normatívák alapján számított 

értékekhez képest. Továbbá jelentős a 

közterületi kedvezmény. 

A vizsgált terület nagyvárosi, zártsorú beépítése 

telken belüli parkolási lehetőségei jelentős 

mértékben elmaradnak a rendeltetésszerű 

használathoz szükséges mennyiségtől, emiatt a 

közterületi parkolók fontos szerepet töltenek be. 

A közterületi parkolók (850 db) jellemzően 

telítettek. 

1.5.5.2. FIZETŐ PARKOLÁS 

Az I. kerület meghatározott részei 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. 

Az I. kerület vizsgált részén az alsó rakpart 

területe nem tartozik díjköteles övezetbe. A 

további területek a védett övezet 1-es és 2-es 

díjtételű zónájába tartoznak. Itt a behajtás és a 

várakozás feltételekhez kötött. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.3. P+R PARKOLÁS  

Az I. kerületi partszakasz Budapest belső 

zónájába tartozó terület. Ennek ellenére a 

Batthyány térnél van egy kisebb, 50 férőhellyel 

kijelölt P+R rendszerű parkoló. Mivel a rakpart 

nem tartozik a várakozási övezetbe, általános a 

P+R rendszerű parkolás. 

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

hozzajarulasok/ 
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A Duna-partot alkotó, meghatározó jelentőségű közutak mintakeresztszelvényei, valamint a 

közúthálózat és a közösségi közlekedés hálózata: 
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1.6. KÖZMŰVESÍTÉS 

1.6.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.6.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 
(IVÓVÍZ-, TŰZOLTÓVÍZ-, ÖNTÖZŐVÍZ, 
TERMÁLVÍZ 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 területen az 1. számú Budai alap, a 17. 
számú Sashegyi és a 20. számú Pesti alap 
nyomászóna vezetékei találhatóak, de a vizsgált 
terület ingatlanjait túlnyomórészt az 1. számú 
Budai alap zóna vezetékei látják el. 

A Budai alap zóna Budapest egyik legnagyobb 
nyomászónája, hálózati nyomásást a Krisztina 
régi és Krisztina új megnevezésű ellennyomó 
medencék biztosítják, amelyek fenékszintje 145,9 
mBf, összes térfogatuk 23.600 m3. A 17. számú 
Sashegyi zóna, valamint a 20. számú Pesti alap 
zóna a vizsgált terület déli részének vízellátását 
biztosítják. A Sashegyi zóna hálózati nyomásást a 
Sashegyi medence biztosítja, fenékszintje 246,9 
mBf., összes térfogata 1.200 m3. A Pesti alap zóna 
hálózati nyomását több ellennyomó medence 
biztosítja, a vizsgált területet a Sánc utcai 
ellennyomó medence érinti, amelynek 
fenékszintje 149,3 mBf., térfogata pedig 80.000 
m3. 

A vizsgált területen számos nagy átmérőjű 
(DN>600 mm) főnyomóvezeték létesült, melyek a 
következők: 

 az Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca 
vonalában található DN 1000-es GÖV vezeték, 

 a Sztehlo Gábor – Angelo Rotta rakpartokon 
végighaladó DN 1200-as sentab vezeték, 

 az Erzsébet hídon található DN 800-as acél 
vezeték, 

 a Döbrentei tér alatt és a Krisztina körút 
mellett található DN 1000-es acél és sentab 
vezeték, 

 a Kereszt utcával párhuzamosan haladó, a 
Sánc utcai gépházba vezető DN 1200-as 
sentab vezeték. 

A fő- és elosztóvezetékek jellemzően öntöttvas 
(öv), gömbgrafitos öntöttvas (GÖV), acél (a), KPE, 

sentab (sb) és azbesztcement (ac) anyagból 
létesültek. Az ac és öv anyagú vezetékek 
beépítése ma már nem javasolt. 

A terület vízellátását a főnyomóvezetékekről 
leágazó, kisebb átmérőjű elosztóvezetékek 
biztosítják, melyek általában körvezetékes 
kialakítással létesültek. 

A vizsgált területen 2 darab ivókút, illetve 
közkifolyó található. 

Tűzoltóvíz ellátás 

Az oltóvíz-igényeket a vizsgált területen az 
ivóvízhálózatról biztosítják 19 darab földalatti és 
42 darab földfeletti tűzcsap segítségével. 

A tűzcsapok 100 m-es ellátási körzeteit 
megvizsgálva kijelenthető, hogy Tabán kis részét 
és a Gellért-hegy kis részét kivéve a vizsgált 
terület teljesen lefedett. 

Termálvíz ellátás 

A vizsgálati területen a geológiai adottságok miatt 
több karsztvíz forrás található, amelyek ellátják 
gyógyvízzel a Rácz-fürdőt (Rác fürdő) (jelenleg 
átadás előtt van) és a Rudas Gyógyfürdőt.  

A Gellérthegyben 1969-1978 között épült a 
Gellért táró, ami egy 1100 méter hosszú 
mesterséges alagút, aminek mentén 4 üzemelő és 
14 megfigyelő kút található. Az üzemelő kutak 
1978-ban a létesültek, GT-I., GT-II., GT-III. és GT-
VI. számú kút névvel. A GTII. és GTVI. üzemelő 
kutak a Rudas gyógyfürdő termálvízellátását 
biztosítják. A GT-II. számú kút talpmélysége 3,6 
méter, vízhozama 1500 l/perc, engedélyezett 
kitermelhető vízmennyisége 24 m3/nap, hőfoka 
44 °C. A GT-VI. számú kút talpmélysége 3,0 m, 
vízhozama 800 l/perc, engedélyezett 
kitermelhető vízmennyisége 24 m3/nap, hőfoka 
44 °C. 

 
Rudas gyógyfürdő – (forrás: rudasfurdo.hu) 

A Rudas gyógyfürdő vízellátását a fent említett 
kutak mellett egyéb kutak (Attila II. kút, Hungaria 
II. kút, Juventus kút) és források (Hungária I. 
forrás, Attila I. forrás, Kinizsi forrás, Diana forrás, 
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Hygenia forrás, Árpád I., II., IV. források) is 
biztosítják. A Rudas gyógyfürdő radioaktív hévize 
tartalmaz nátriumot, kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátot és szulfátot, továbbá a 
fluoridion-tartalma igen jelentős. 

2016 során a GTII. és GTVI. kutakból, valamint az 
Attila II., a Hungária II. és a Juventus kutakból a 
kitermelt vízmennyiség összesen 474 203 m3 volt, 
ami az engedélyezett kitermelhető vízmennyiség 
97 %-a.  

A Rác fürdő gyógyvíz ellátását a Nagy- és a 
Mátyás-források biztosították, jelenleg a Rác 
fürdő felújítás, átadás alatt van. A közvetlenül a 
törökfürdő alatt feltörő víz tartalmaz kalciumot, 
magnéziumot, hidrogén-karbonátot, szulfát-
kloridot, illetve nátrium- és fluorid-iont is. 

 
Rácz-fürdő – (forrás: maps.google.com) 

1.6.1.2 CSATORNÁZÁS 

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

A terület a Közép-Buda II. vízgyűjtő terület része, 
aminek szennyvizeit a XI. kerületben található 
Kelenföldi szivattyútelep fogadja, és továbbítja a 
Budapest Központi Szennyvíztisztító telepre 
(BKSZT) egy Duna alatti átvezetéssel létesült ø1 
20-140 cm-es nyomócsőpáron.  

A II. kerületben található Zsigmond téri 
szivattyútelep irányából 2009-ben megépült 
budai Duna-parti főgyűjtő, ami a vizsgált területet 
ø 210 cm-es mérettel éri el, és halad tovább déli 
irányba ø 180, ø 175 és ø 200 mérettel. A 

főgyűjtőre több nagy átmérőjű egyesített 
rendszerű csatorna köt rá a kerület területén. 

A vizsgált terület döntően egyesített rendszerben 
csatornázott. Csapadékcsatornák a vizsgált 
terület déli részén találhatóak, amelyek 
jellemzően az egyesített csatornahálózatba 
kötnek bele.  

A csatornahálózat gravitációs üzemű, azonban a 
helyi adottságok miatt két automata 
átemelőtelep kialakítására volt szükség, amik a 
következők:  

 Batthyány tér HÉV végállomás, beépített 
üzemi kapacitás 27 l/s, 

 Batthyány tér árvizes, beépített üzemi 
kapacitás 1 800 l/s 

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, nagyobb átmérőjű záporkiömlőt a 
vizsgált területen a következő helyeken található: 

 Batthyány tér közcsatorna kiömlő - ø 180 cm 
PVC 

 Vám utcából érkező közcsatorna kiömlő - ø 80 
cm ÜPE 

 Halász utcánál található közcsatorna kiömlő – 
80/100 tégla (téb) 

 Döbrentei térnél található 495/435 beton (b) 
közcsatorna kiömlő 

További nagy átmérőjű csapadékvíz csatorna 
kiömlő az alábbi helyeken található: 

 Raoul Wallenberg rakparton az Erzsébet híd 
déli részén található 70/105 tégla (té) 

 
Kiömlők a Szabadság hídtól délre 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület 

58 HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

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 épületben elhelyezett Budaközép 
alállomás, illetve a Bugát utcai alállomás 
kiváltására létesített földfelszín alatti, korszerű 
Vérmező alállomás. Az alállomások táplálják meg 
a közcélú 10/0,4 kV-os transzformátorokat, 
amelyek a fogyasztói igényeket elégítik ki. 

 
10/0,4 kV-os transzformátorok, Aranyhal utca  

(forrás: maps.google.com) 

 

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

A kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási 
hálózat a területen földkábelként létesült.  

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 
lámpa-testek cseréjére kerülhet sor, egyéb 
beruházást a BDK Kft. információink szerint nem 
tervez. 

1.6.2.2 GÁZELLÁTÁS 

Budapest gázhálózata MOL üzemeltetésű 
gázátadó állomásokon keresztül csatlakozik az 
országos földgázhálózathoz, a vizsgált területen a 
gázigényeket a FŐGÁZ nagyközépnyomású 
hálózata biztosítja, amely DN 400 HA gerincirány 
a kerületben a Duna parton létesült. A kerület 
középnyomású hálózatának táppontja a 
Döbrentei tér melletti nagyközép/középnyomású 
gáznyomásszabályzó. 

 
Döbrentei téri nagyközép/középnyomású gáznyomás-

szabályzó földbe süllyesztve – (forrás: maps.google.com) 

A nyomásszabályzóból északi irányba induló 
középnyomású gerincvezeték DN 400 mérettel 
létesült a Döbrentei utca mentén. A Várkert 
bazárnál az Apród utcában halad tovább a 
Krisztina körút felé. Déli irányba a Döbrentei teret 
keresztezve DN 315 mérettel létesült az Erzsébet 
hídig, ahol egyik iránya a hídon DN 500 HA, másik 
iránya a Szent Gellért rakparton DN 315 mérettel 
halad tovább. 

A Duna parti nagyközépnyomású hálózat egy 
másik nyomáscsökkentőt is megtáplál a vizsgálati 
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területen, amely a kisnyomású gázhálózat térségi 
táppontja. 

 
Clark Ádám tér melletti földbe süllyesztett 

nagyközép/kisnyomású gáznyomásszabályzó  

(forrás: maps.google.com) 

A kisnyomású gázhálózat gerinciránya északi 
irányban a Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fő 
utca – Bem rakpart – Aranyhal utca – Fő utca 
nyomvonalon, míg a déli irány a Lánchíd utca – Ybl 
Miklós tér –Döbrentei utca nyomvonalon létesült. 

1.6.2.3 TÁVHŐELLÁTÁS 

A kerületben a FŐTÁV Zrt. távhőhálózata üzemel. 
Hőbázisa a Kelenföldi Erőmű, amely rendelkezik 
szabad kapacitásokkal nagyobb hő-igények 
kielégítés esetén is. 

A hálózat a Szent Gellért tér felől érkezik 
Fv 2 DN 500 mérettel, erről ágazik le a Rudas 
Fürdő tömbjének Fv 2 DN 65 vezetéke.   

Az Fv 2 DN 500 gerincirány a Rácz Fürdő területén 
halad keresztül, majd – a Hadnagy utcánál Fv 2 
DN 150/200 IS leágazással keresztezve a Krisztina 
körutat – az Apród utcában halad tovább. 

A gerincirány a Dózsa György téren keresztül 
létesült a vár területének ellátására. 

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 
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 
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az idő-szakosan 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 Városmajor AXE 
HOST, a Krisztina EWSD HOST és Lágymányos 
EWSD HOST távbeszélő központok látják el az 
előfizetőket ún. kültéri nagyelosztós rendszerű, 
rézkábellel kiépített hálózaton keresztül. A 
kiépült hálózat a nagyvárosi beépítésre 
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 
távközlési hálózatok jellemzően alépítményként 
létesültek. 

A Magyar Telekom hálózatán kívül a vizsgálati 
területen több elektronikus hírközlési rendszer is 
üzemel: 

 az Invitech hálózata a Döbrentei tér – 
Erzsébet híd, a Clark Ádám tér térségében és a 
Batthyányi tértől északra üzemel; 

 az NSN TraffiCom alépítménye a Groza P. 
rakpart – Clar Ádám tér – Bem rakpart – 
Batthyányi tér nyomvonalon, FKF hálózata a 
Döbrentei tér és a Batthyányi tér térségében 
üzemel. A metró hírközlő rendszere szintén érinti 
a területet; 

 az Antenna Hungária optikai hálózata a 
Batthyányi tér térségében és a Clark Ádám tér – 
Széchenyi Lánchíd nyomvonalon üzemel; 

 az ELMŰ optikai hálózata a Szent Gellért 
rakpart – Döbrentei tér – Döbrentei utca 
nyomvonalon található. 

1.6.3.2 VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉS 

A kerületben mindhárom mobil szolgáltató 
hálózata a jelenlegi igényeknek megfelelően 
kiépült. Hálózataik fejlesztését a szolgáltatók 
mind vezetékes, mind vezeték nélküli 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
tekintetében az új igények megjelenésével, illetve 
új szolgáltatások nyújtásának céljából, saját 
beruházásban végzik. 

A vizsgált területen a Corvin tér mellett üzemel 
Magyar Telekom tulajdonú mikrohullámú 
antenna. Itt mobil bázisállomás is található 
épületek tetőszerkezetén antennatartón 
elhelyezve. További mobil bázisállomások 
üzemelnek a Rácz Fürdő területén, a Batthyányi 
téri metróállomás terüeltén és a Clark Ádám 
téren. 

 
Közvilágítási oszlopon elhelyezett szektorsugárzók, Clark 

Ádám tér 

(forrás: maps.google.com) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A vizsgált területen és környezetében elhelyezett 
antennák segítségével a tervezési területen 
valamennyi vezeték nélküli szolgáltató megfelelő 
lefedettséggel áll rendelkezésre. A mobiltelefon-
ellátás az igényeknek megfelelően biztosított. 

 
Földfelszíni műsorszórás antennái a Halász utcánál 

(forrás: maps.google.com) 

Bejegyzett magassági korlátozást okozó pont-
pont mikrohullámú kapcsolat a területet 
kismértékben érinti, amelynek gyakorlati 
beépítést korlátozó hatása nincs. A Magyar 
Telekom Nyrt. Hármashatár-hegy – 
Belügyminisztérium közötti rádióösszeköttetése 
a vizsgálati területet mindössze a Duna felett 
érinti 40 méter feletti magassági korlátozással +/-
50 méter széles sávban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végpont A Hármashatárhegy 2 

EOV X (m) 245 135 

EOV Y (m) 646 535 

Azimut (fok) 148,3 

Szakasz (km) Ép. korl. (m) 

0-0,52 70 

0,52-1,16 80 

1,16-1,28 90 

1,28-1,6 110 

1,6-2,44 140 

2,44-2,8 110 

2,8-3,18 80 

3,18-4,2 60 

4,2-4,46 70 

4,46-4,7 80 

4,7-4,98 90 

4,98-5,42 70 

5,42-6,12 40 

6,12-6,32 30 

6,32-6,54 25 

6,54-6,68 20 

Végpont B BM József A. u. 

EOV X (m) 239 484 

EOV Y (m) 650 056 

Sávszél. (m) +/- 50 

Forrás: TSZT 2017 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.7. KÖRNYEZETVÉDELEM – 
VÁROSÜZEMELTETÉS 

1.7.1 FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ  

A tervezési területen és a vizsgált területen 

genetikai talajtípusok bolygatatlan formában 

már nem lelhetők fel. A Duna menti 

elhelyezkedés okán eredetileg öntéstalajok 

alakultak ki a sík területrészeken. Jelen 

állapotban a magas- és mélyépítési 

tevékenység folytán a terület jelentős része 

beépített, burkolt. Ily módon a terület 

talajának levegőzése és vízháztartása erősen 

gátolt. A területet a Duna parti árvédelmi mű 

megépítéséig a folyó ellepte, átáztatta, ez most 

már nem tapasztalható. 

A térség földtani felépítését az alábbi ábrákkal 

mutatjuk be. 

 

Fedetlen földtani térkép 

 

Forrás: map.mbfsz.hu/mernokgeologia 

 foraminiferás agyagmárga, agyag (Kiscelli 

agyag) 

 halmaradványos homokos agyag (Tardi 

rétegek) 

 foraminiferás agyag 

 mészkő, mészmárga 

 foraminiferás agyagmárga (Budai márga) 

 fődolomit 

 

Felszíni földtani térkép 

 

Forrás: map.mbfsz.hu/mernokgeologia 

 homok, kőzetlisztes homok 

 mészkő, mészmárga 

 foraminiferás agyagmárga (Budai márga) 

 fődolomit 

Talajszennyezés - vízszennyezés 

A vizsgált területen (jelentős) potenciális talaj- 

és talajvíz-szennyezés nem feltételezhető. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Szénhidrogén-származékok, fémek a 

kötöttpályás közlekedési területeken 

jelenthetnek helyenként terhelést. 

 

1.7.2 FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A területen meghatározóan fontos a Duna 

vízminőségének védelme. Mivel a tervezési 

terület csatornázott, így kommunális és 

technológiai eredetű szennyvíz közvetlenül a 

Dunába nem kerül. 

 

Forrás: BKÁÉ 2015 

A 219/2004. Korm. rendelet szerint a felszín 

alatti vizek érzékenysége szerint a terület 

„érzékeny”. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából a 

27/2004. KvVM rendelet szerint a terület a 

felszín alatti vízminőség védelmi „kiemelten 

érzékeny” területek közé sorolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszín alatti első vízadó rétegek elhelyezkedése, 

talajvíz mélysége 

 

 

Forrás: map.mbfsz.hu/mernokgeologia 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.7.3 LEVEGŐMINŐSÉG 

A vizsgált térség a 4/2002. KvVM rendelet 

szerint a „Budapest és környéke légszennyezési 

agglomeráció”-ba tartozik. 

A levegőterhelési határértékeket a 4/2011. VM 

rendelet rögzíti. 

A vizsgált területen mérőállomás nem üzemel. 

A legközelebbi a Széna téri mérőállomás, de 

annak elhelyezkedése, épített környezetének 

és forgalmi helyzetének eltérő volta miatt a 

mérési eredmények a tervezési területre nem 

vonatkoztathatók. Ez okból e helyen adatsort 

nem közlünk. 

A térség uralkodó széliránya tekintetében a 

Vár-hegy terepakadály. A tervezési területen 

húzódó Duna völgyi és az Ördög árok völgyében 

működő átszellőzési folyosó folyamatos 

átszellőzést biztosít, annak ellenére, hogy a 

rakparti utak forgalmi terhelése jelentős. 

Városklimatológia 

A vizsgált területsáv a TSZT 2017-ben felsorolt 

fővárosi klímatípusok közül a „vízfelszín-közeli, 

Duna menti” és a „mesterséges alapú, vegyes 

beépítésű, átmeneti városi” illetve 

„mesterséges alapú, vegyes beépítésű 

módosított völgyi, városi” klímatípusok 

határvidékén terül el. 

1.7.4 ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A vizsgált térség egyik legmeghatározóbb 

környezeti konfliktusa a rakparti utak, a Fő 

utca, az Attila út, Krisztina körút és Hegyalja út, 

valamint az Erzsébet-híd és a Széchényi lánchíd 

forgalmának zajterhelése. 

A BKÁÉ 2015, illetve a geoportal.budapest hu 

alapján a fentebb sorolt útvonalak melletti 

sávok zajterheléssel érintettek, az egész napi 

terhelés (Lden) 65-70 dB közöti. 

 

 

 

Közúti forgalom zajterhelése – nappal (06-22 h) 

 

Forrás: BKÁÉ 2015; www.geoportal.budapest.hu 

 

Közúti forgalom zajterhelése – éjjel (22-06 h) 

 

Forrás: BKÁÉ 2015; www.geoportal.budapest.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

http://www.geoportal.budapest.hu/
http://www.geoportal.budapest.hu/
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Vasúti forgalom zajterhelése – nappal (06-22 h) 

 

Forrás: BKÁÉ 2015; www.geoportal.budapest.hu 

 

Vasúti forgalom zajterhelése – éjjel (22-06 h) 

 

Forrás: BKÁÉ 2015; www.geoportal.budapest.hu 

 

A vasúti forgalom hatása a vizsgált területet 

nem érinti. 

A vizsgált területen és környezetében üzemi 

zajforrás nem működik. 

A repülőtér egész napos zajterhelése a vizsgált 

területet nem érinti. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

KvVM–EüM együttes rendelet 3. melléklete 

tartalmazza a közlekedési eredetű zajterhelés 

határértékeit. 

Üzemi zajterhelés – nappal (06-22 h) 

 

Forrás: BKÁÉ 2015 

 

Liszt Ferenc Repülőtér zajterhelése – egész napos 

terhelés - L den 

 

Forrás: BKÁÉ 2015; www.geoportal.budapest.hu 

 

1.7.5 VÁROSÜZEMELTETÉS, 
HULLADÉKKEZELÉS 

A tervezési területen és a vizsgált területen 

keletkezett hulladékok gyűjtése és kezelése 

szervezett formában történik, úgy a 

kommunális hulladékok, mint az üzemelési 

hulladékok esetében. 

A vizsgált területen hulladékkezelő létesítmény 

nem működik. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

http://www.geoportal.budapest.hu/
http://www.geoportal.budapest.hu/
http://www.geoportal.budapest.hu/
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1.8 KATASZTRÓFAVÉDELEM 

A terület katasztrófavédelmi vizsgálatát a 
vízrajzi veszélyeztetettség, az építésföldtani 
alkalmassági viszonyok, tevékenységből fakadó 
és egyéb korlátozások tekintetében végeztük. 

1.8.1 VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Árvízveszélyes területek 

A magassághiányos töltésszakaszokat a 
74/2014 (XII.23) BM rendelet alapján 
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 hullámtérben, mely a Duna és a fővédmű 
vonala közötti terület, a TSZT 2017 alapján 
beépítésre szánt területfelhasználási egység 
nem található. 

 

A Duna nagyvízi mederszakaszának zonációja 

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.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

2017-ben a Batthyány tér előtt épült meg a 
Duna elsődleges levezető sávját érintve a FINA 
2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- és Nyíltvízi 
Világbajnokság megrendezéséhez szükséges 
óriás ugrótorony az előzetes tervek alapján 
ideiglenes jelleggel. 

Az alépítmény ez idáig nem került elbontásra, 
sőt hosszabb távú hasznosítását tervezik, ezért 
jelenlétének kedvezőtlen árvízi és egyéb 
hatásaival továbbra is számolni kell. 

Árvízvédelmi művek 

Az árvízvédelmi mű a kerület teljes hosszában 
kiépült. Árvízvédelmi szempontból a Buda-
Közép árvízvédelmi szakasz része, a védvonalak 
a Víziváros és az Újbuda-Egyetemváros 
öblözetet védik. A vizsgált területre eső 
védvonalszakaszok északról délre a 
következők: 

 Bem rakpart egy része, 

 Várkert rakpart, 

 Szent Gellért rakpart egy része. 

Az érintett védelmi-szakasz töltés-hossza 2447 
(12+119 – 14+566 tkm, az ábrán 12+360 – 
14+778) méter. A töltés magassága a teljes 
szakaszon MÁSZ szint fölötti, a szükséges 
MÁSZ+1,3 m szint fölé 95 méter hosszan 
emelkedik (a kerület déli részén). Ezen a 
szakaszon árvíz esetén további intézkedésre 
nincs szükség. 

 

 

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A védelmi-szakasz 2352 méter hosszúságú 
szakaszon MÁSZ+1,3 m szint alatt van 0-90 cm-
rel, jellemzően 75 cm-rel. Itt árvíz esetén a 
töltés magassághiányát megszüntetendő, 
ideiglenes védekezésre van szükség. 

A védekezések során szerzett új tapasztalatok 
felhasználásával a 74/2014 (XII. 23.) BM 
rendelettel módosításra kerültek a mértékadó 
árvízszintek (MÁSZ). Az I. kerületi szakaszon a 
MÁSZ 0,5-0,6 m körüli növelése történt. A 
változtatások, valamint a többszöri nagy 
árvizek okozta terhelések miatt az árvízvédelmi 
töltések jelentős szakaszon fejlesztésre, 
magasításra, megerősítésre szorulnak. 

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

 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.8.2. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOZÁSOK 

A tervezési területet és a vizsgált területet 
felszínmozgás-veszély nem érinti. A Vár-hegy 
illetve a Gellért-hegy karsztterület. A Vár-hegy 
területén fokozottan védett barlang található. 

A tervezési területet alábányászottság nem 
érinti, jellemzően sík terület (a Gellért-hegyet 
kivéve), kedvezőtlen morfológiai adottsággal 
nem bír. 

A vizsgált terület – a Gellért-hegy kivételével – 
Duna parti árvízvédelmi mű kiépítéséig a Duna 
árterület volt, s rendszeresen elöntötte a folyó. 
Ily módon a területen friss, kevéssé 
megülepedett, tehát kisebb teherbírású 
rétegek jellemzőek. 

Földtani korlátozás, építés alkalmasság 

 

 

Forrás: map.mbfsz.hu/mernokgeologia 

 

Az építési alkalmassági térkép alapján a 
tervezési és a vizsgált terület beépíthetősége 
helyenként korlátozott az egykori elöntések 
szerves hordalékai és a ma is magas talajvíz 
miatt. 

1.8.3. TEVÉKENYSÉGBŐL FAKADÓ 
KORLÁTOZÁSOK 

A vizsgált terület a 219/2011. Korm. rendelet 
szerinti veszélyes üzemmel, illetve annak 
veszélyességi zónájával nem érintett. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.9 VONATKOZÓ HATÁLYOS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A jelen vizsgálat során az I. kerületre 
vonatkozóan az alábbi fővárosi és kerületi 
településrendezési eszközök kerültek elemzésre: 

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 
2017) 

Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) 

I. kerületi településrendezési eszközök 

1.9.1. A HATÁLYOS TSZT ÉS FRSZ 
MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án 
fogadta el Budapest településszerkezeti tervét 
az 1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal 
(TSZT 2017), valamint a 48/2017. (XII.20.) Főv. 
Kgy. rendelettel módosította a Fővárosi 
rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) 
Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). Ezek részletes 
bemutatására az I. kötet, 1.6.1. Hatályos 
településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési 
szabályzat főbb megállapításai fejezetében 
került sor, jelen fejezetben az I. kerület 
tekintetében releváns előírások kerülnek 
ismertetésre. 

TSZT 2017 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A belső zónában a Budapest 2030 által kijelölt 
fejlesztési irányok a tradicionális történeti 
városrészek szerkezetét átalakulással nem 
érintik, a közterületek minőségi fejlesztése fog 
hosszú távon érvényesülni. A zónában kiemelt 
cél a Dunával való fizikai kapcsolat megerősítése, 
amelynek köszönhetően növelhető a lakosság 
által aktívan használható partszakasz hossza. 
További szempont a forgalmi terhelés további 
csökkentése, egyben a karakteres és értékes 
városrészeket 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. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja alapján a vizsgált 

területen az alábbi területfelhasználási egységek 
jelennek meg: 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

Folyóvizek medre és partja (Vf) olyan 
vízgazdálkodási 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 területhasználatot a hajózásra vagy a 
nemzetközi hajózóútra érvényes előírások is 
szabályozzák. 

E területfelhasználási kategóriába tartozik a 
Duna folyam. 

Közúti közlekedési terület (KÖu), mint jelentős 
szerkezet alkotó és szerkezet tagoló elem a 
vizsgált területen a nagy forgalmú, izoláló hatású 
rakparti utakat, valamint a Duna hidakhoz 
kapcsolódó közúti közlekedési elemeket foglalja 
magába. 

Kötött pályás közlekedési területek (KÖk) a fővá‐
ros területét tagoló műszaki infrastruktúra 
nyomvonalai és területei, amelyek markáns elvá‐
lasztó hatást fejtenek ki a városszerkezetben. E 
területeken belül helyezkednek el a vasúti közle‐
kedés vonalai, pályaudvarok, állomások, megál‐
lóhelyek, továbbá a metró, gyorsvasút, HÉV fel‐
színi szakaszai és a közúti infrastruktúrától elkü‐
lönülő villamos-pályák. A vizsgált területen a 
Budavári sikló területe tartozik ebbe a 
területfelhasználási kategóriába. 

Városi park (Zvp) területfelhasználási egységbe a 
25 hektárnál nagyobb zöldterületek, a városi 
parkok tartoznak. A városi park 
területfelhasználási kategóriába sorolt területen 
a legnagyobb beépítési magasság – a Duna-parti 
építési szabályzatban meghatározható eltérések 
figyelembevétele mellett – 9,0 méter tekintettel 
a 25 hektárnál nagyobb zöldterületeken 
megjelenő egyedi rekreációs, turisztikai 
igényekre. 

A vizsgált területen a Gellért-hegy északi lejtője e 
területfelhasználási kategóriába sorolt. 

Közkert, közpark (Zkp) területfelhasználási 
egységbe a 25 hektárnál kisebb városi és 
lakóterületi közparkok, közkertek, a jelentősebb 
fásított közterek és az egyéb szerkezetileg 
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meghatározó zöldfelületek tartoznak. Az I. 
kerület dunai partszakaszának a Tabán, a 
Döbrentei tér és a Lánchíd utcai zöldfelületek. A 
zöldfelületi ellátottság szempontjából fontosak a 
Duna-parti beépítést is fellazító jelentős 
zöldfelületek. A vízfelülettel közvetlen fizikai 
kapcsolatuk nincs, ennek ellenére hozzájárulnak 
a partvonal egyedi városképi értéket hordozó 
látványához. 

Beépítésre szánt területek: 

Városközpont területe (Vt-V) területfelhasználási 
egységbe azok a vegyes területek tartoznak, 
amelyek sokféle városi funkciónak adnak helyet, 
általában jellemző a lakófunkció jelenléte is. 
Kialakulásuk szempontjából többféle fejlődési 
típus különböztethető meg a spontán kialakult 
történeti városmagból kialakuló városközponttól 
a tudatosan tervezett központig. A vizsgált 
terület az előbbi típusba tartozik, amely a budai 
városközponti területek meghatározó elemét 
képezi. 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület (Vi-2) területfelhasználási egységek, 
amelyek jellemzően a belső zónához csatlakozó 
sugárirányú, illetve a városközponti területeken 
kívül eső gyűrűirányú elemek mentén kerültek 
kijelölésre. E területeket a vegyesség jellemzi, az 
intézményi funkciók mellett a lakó funkció is 
megjelenik azonban a városszerkezetben való 
elhelyezkedése, a kialakult környezethez való 
igazodás alapján sűrűsége alacsonyabb, és 
lazább beépítésű. 

A vizsgált területen a Rudas gyógyfürdő és 
Uszoda, valamint a Rácz Fürdő tartozik e 
területfelhasználási kategóriába. 

A tervezési terület 100%-át beépítésre nem 
szánt, közlekedési területek alkotják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területfelhasználási egységek százalékos 
megoszlása a vizsgált területen 
 

 
 
 

Területfelhasználási egységek megoszlása 
az I. kerület vizsgálati területén 

típus kialakult 
(ha) 

változással 
érintett (ha) 

összesen 
(ha) 

Zvp 10,49  10,49 

Zkp 6,80  6,80 

Vt-V 8,47  8,47 

Vi-2 1,14  1,14 

Vf 39,62  39,62 

KÖu-4 15,70  15,70 

teljes 82,22 nincsen a 
területen 

82,22 
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KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapja szerint az I. kerület a 
megközelítőleg 2,5 km hosszú, Duna fő ágával 
közvetlen kapcsolatban álló partszakaszon a 
Lánchíddal és az Erzsébet híddal kapcsolódik a 
pesti partszakaszhoz. 

A szerkezeti tervlap alapján a vizsgált területen a 
rakpart teljes hossza (Sztehlo Gábor, Friedrich 
Born és Várkert rakpart) a meglévő Duna 
hidakhoz (Lánchíd és Erzsébet híd) kapcsolódó, 
valamint a területet feltáró (Hegyalja út és Attila 
út) közúthálózat II. rendű főútvonal. 
Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút 
kategóriába sorolt a Bem rakpart, a Fő utca, 
Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, 
valamint a Krisztina körút. 

Meglévő kötöttpályás közlekedési elemek a 
villamos vonalak, amelyek biztosítják a budai 
településrészek kötöttpályás összeköttetését. 

Meglévő településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala halad a 
rakparton, illetve a Krisztina körúton, melyek a 
Döbrentei téren együtt haladnak tovább a 
rakparton. Tervezett kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonala jelölt még a Széchenyi Lánchídon és 
az Erzsébet hídon. 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme a) Más 
jogszabállyal érvényesülő művi értékvédelmi, 
örökségvédelmi elemek tervlapja szerint a 
vizsgált terület a Világörökségi védelem alatt álló 
terület része. 

Műemléki védelem alatt állnak a rakpartok, 
illetve számos objektum. A teljes vizsgálat terület 
nyilvántartott régészeti lelőhely, amelyen belül 
több határozattal védett régészeti lelőhely 
területe is megtalálható. A műemlékek 
részletesen felsorolásra kerültek az 1.4.4. Az 
épített környezet értékei fejezetben. 

TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme b) Az épített 
környezet védelmével kapcsolatos magassági 
korlátozások területi lehatárolása tervlapon 
jelöltek szerint a vizsgált terület egyes részeit az 
épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozás érinti.  

Kiemelten védendő karakterű területként (I. 
párkánymagassági kategória) jelöli meg a 
Döbrentei tértől északra található területet. A 
Budai Vár egyedi magassági szabályozást igénylő 
területként került kijelölésre. 

ZÖLDFELÜLET-, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, 
táj- és természetvédelem tervlapján a más 
jogszabállyal érvényesülő elemek kerültek 
feltüntetésre. A tervlapon jelöltek szerint a 
Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján az I. kerületi Duna-part 
teljes hosszában az Országos Ökológiai Hálózat 
része, valamint a Natura 2000 védelem érinti. 

A vizsgált terület részét képező, országos 
jelentőségű védett természeti területbe tartozó 
Gellért hegy területén több „ex lege” védett 
barlang található, valamint annak északi lábánál 
„ex lege” védett források. A Rácz Fürdő teljes 
területe barlang védőövezeteként szerepel. 

A rakpart mentén egészen a Döbrentei térig 
településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor 
húzódik. A Tabán területe és a Sikló környéke 
karakterében megőrzendő közparkként került 
feltüntetésre. 

KÖRNYEZETVÉDELEM, VESZÉLYEZTETETT ÉS 
VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐJŰ TERÜLETEK 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 5. 
Környezetvédelem, veszélyeztetett és 
veszélyeztető tényezőjű területek tervlapja 
alapján a Gellért hegy karsztos terület, a mellette 
húzódó partszakasz Országos vízminőség 
védelmi övezet, nyílt karsztos területként védett. 
A vizsgált terület jelentős része Országos 
vízminőség-védelmi övezet - Szennyvizek 
szempontjából érzékeny vízgyűjtőterületbe 
tartozik. 

VÉDELMI, KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, 
korlátozási területek tervlapja alapján a Duna 
vonalát és a rakparti szakaszokat a Nagyvízi 
meder és az árvízvédelmi fővédvonal határolja. A 
Batthyány térnél gyorsvasúti vonal térszín alatti 
szakaszának védelmi zónája található. A Rácz 
Fürdőtől az Erzsébet hídon átvezető távhő 
kooperációs gerincvezeték nyomvonala fut. A 
Lánchíd és az Erzsébet híd hídfőinél 
hajóbiztonsági szempontból tiltott területek 
kerültek kijelölésre. 
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FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT (FRSZ) 

A beépítési sűrűségek, infrastruktúra elemek 

Az FRSZ feladata az OTÉK és a TSZT 
figyelembevételével a fővárosban a 
településrendezés és az építés összehangolt 
rendjének biztosítása, aminek érdekében 
meghatározza a területfelhasználási egységek 
beépítési sűrűségét, meghatározott területek 
beépítési magasságát és a fővárosi 
infrastruktúra terület-biztosítását oly módon, 
hogy rendeletként telekalakítási és építésjogi 
szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle 
értékre tagolódik annak érdekében, hogy a 
területhasználat kiszolgálásához szükséges 
parkolási infrastruktúra épületen belüli 
biztosítása továbbra is támogatott legyen. Ennek 
értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű 
általános sűrűségi érték az általánosan 
elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás 
céljára is – igénybe vehető, a bsp jelű parkolási 
sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen 
belüli parkolás céljára használható fel. 
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. 

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

Az FRSZ 1. melléklet „A területfelhasználási 
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 
elemek” tervlapja alapján az I. kerület vizsgált 
területének ~22,41%-a (vízfelület nélkül) 
beépítésre szánt terület. A beépítésre szánt 
területeken a sűrűségi értékek differenciáltan 
kerültek meghatározásra. Az FRSZ a területek 
városszerkezeti elhelyezkedése, szerepe, 

kialakult állapota és a hatályos kerületi 
szabályozási terv alapján különbözteti meg 
értékeit, amelyek északról délre haladva az 
alábbiak: 

területfelhasználási egység bs bsá bsp 

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

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

Vt-V 3,0 2,0 1,0 

Vt-V 3,5 2,5 1,0 

Vi-2 3,5 2,5 1,0 

Vi-2 3,5 2,5 1,0 

Az FRSZ a TSZT-vel összhangban tartalmazza a 
tervezett nyomvonalas közlekedési elemek és 
műtárgyak rendszerét, amelyek a Duna-parti 
kapcsolatuk révén a vizsgált és a tervezési 
területet is érintik. Így megjelenik a Batthyány 
térnél a Déli és Nyugati Pályaudvarokat 
összekötő távlati kötöttpályás fejlesztés, 
alagútban tervezett nyomvonala. További 
tervezett elem a Lánchídon és az Erzsébet hídon 
tervezett településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala. 

Beépítési magasságok 

Az FRSZ 3. melléklet „Egyes területek beépítési 
magassága és magasépítmények számára 
kijelölt területek” a Budavár egyedi magassági 
szabályozást igénylő területként került 
kijelölésre, a vizsgálati terület többi része pedig 
kiemelten védendő karakterű területként tünteti 
fel, ahol az I. párkánymagassági kategória 
előírásai alkalmazandók. 

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 
mérvadónak, amelyek értéke különleges 
engedmények kivételével sem Pesten, sem 
Budán nem növelhető. 
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1.9.2. KERÜLETI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 

A Budavári Építési Szabályzatról (KÉSZ) a 
Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének 
16/2000 (VIII.15.) Kt. számú önkormányzati 
rendelete szól, amelynek legutolsó módosítása 
2017. márciusában történt. A rendelet az I. 
kerület teljes közigazgatási területére kiterjed. 

Lakóterület a Lánchíd utcánál és a Döbrentei 
utcánál található. L1-V1-Z, amely nagyvárosias, 
védett, magas sűrűségű, jellemzően zártsorú 
beépítésű lakóterület. 

Intézményi területen belül három övezetet 
találhatunk egyikbe a Várkert Bazár és Kioszk 
tartozik, ami IZ-V3-SZ övezet esetén jelentős 
zöldfelületű intézményi, védett, alacsony 
sűrűségű szabadonálló beépítésű terület, a 
másik övezetbe a fürdők tartoznak, ahol az I-V1-
Z övezeti jel alapján intézményi, védett, magas 
sűrűségű, jellemzően zártsorú beépítésű terület, 
a harmadik övezetbe a Rudas fürdő melletti 
terület tartozik, ami I-KP-1 besorolás alapján 
intézményi zöldterület. 

Városközponti területek a Lánchídtól északra 
helyezkednek el, az VK-V1-Z övezet 
városközponti, védett, közepes sűrűségű, 
jellemzően zártsorú beépítésű területeket, a VK-
KP-1 övezet pedig városi közparkot jelöl. 

A zöldterületek Z-FK-KP-1 fásított köztéri park, Z-
KK-KP-1 közkert, Z-VP-KP-1 városi közpark, Z-KP-
KP-1 közpark övezet besorolást kaptak. 

A közlekedési területek közül a keretövezetbe 
sorolt közlekedési területek KL-KT jelölést 
kaptak, az egyéb, keretövezetbe nem sorolt 
közlekedési területek nem kaptak jelölést. A 
tervezési terület a KL-KT övezetbe tartozik. 
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2.1. A HELYZETELEMZÉS 
EREDMÉNYEINEK SZINTÉZISE 

2.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

2.1.1.1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Városszerkezeti összefüggések 

A Duna-part vizsgált kerületi szakasza a TSZT-ben 
meghatározott Duna-menti zóna része, annak a 
belső zónájához tartozik. A vizsgált terület belső 
szerkezetének hálózati elemei már kialakultak. A 
terület külső kapcsolatai fejlettek. A pesti oldalra 
a meglévő Duna-hidakon át lehet jutni. 

A terület funkcionálias szerkezete stabil, a 
területhasználatban jelentős átalakulás nem 
várható. A kerületi partszakasz jellemzően 
strukturált, kiépített, nagyvárosias karakterrel 
rendelkezik. 

A vízpart megközelítése jelenleg a legtöbb 
szakaszon nehézkes, vagy teljesen lehetetlen. A 
rakpartok megfelelően kiépítettek ugyan, de 
közvetlenül a vízparton csak keskeny 
járdaszakaszok épültek ki, az úszóművek kikötési 
lehetőségei jellemzően nincsenek összhangolva 
a partkialakítással. 

Jelentősebb megvalósult fejlesztések a Várkert 
Bazár és környezetének helyreállítása, valamint a 
Budai fonódó villamoshálózat projektje. A 
megújult funkcióik hozzászervesülnek a 
meglévőkhöz, azokat kiegészítik. 

A vizsgált területen jelentős projektek a FINA 
2017-es világbajnokság idejére a Parlamenttel 
szemben létesült, ideilenes műugró torony, 
valamint a Clark Ádám téri saroktelken zajló 
szállodaépítés. 

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció alapján az északi területrész a 
Budavár-Belváros fejlesztési céltérségbe tartozik. 

Területhasználat 

A Fővárosi településszerkezeti terv rögzítette 
legutóbb a területen kialakult területhasználatot, 
figyelembe véve a 2014-ig végbement 
változásokat is. A területhasználat jellemzően 
kialakult, a TSZT-ben a terület városközponti 
besorolású. E területfelhasználási egységekbe 
sorolás alapján kerülnek meghatározásra a DÉSZ 
építési övezetei és övezetei is.  

A terület fejlesztése során követendő cél a 
vízpart és a mögöttes területek kapcsolatának 
erősítése, valamint a hely adottságait jól 
kiaknázó hasznosítása. 

Építmények  

A területen lakó, nevelési, oktatási, igazgatási, 
irodai, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, 
hitéleti, egészségügyi, sport és szállás, 
esetenként több funkciót vegyesen is magukba 
foglaló épületek állnak, amelyek között több 
védett, értékes, reprezentatív építmény 
található. Az értékes épületállomány vonzó 
épített környezetet, rendezett településképet 
eredményez. A vizsgálati területen egyetlen 
használaton kívüli épület található, amelynél a 
jogi helyzet rendezésére van szükség. 

2.1.1.2. ZÖLDFELÜLETEK, 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

Zöldfelületi rendszer 

Az I. kerületi Duna-part mentén elhelyezkedő 
zöldterületek – a Gellért-hegy, Tabán és a lazán 
kapcsolódó kisebb zöldterületek sajátos 
adottságú együttesét leszámítva – sajnos nem 
képeznek nagyobb egybefüggő és ökológiai 
értelemben együttműködő egységeket. 

A Duna-part az árvízvédelem és a közlekedés 
szempontjainak megfelelően kiépített, így a 
lakóterületekhez kapcsolódó zöldterületek és a 
vízpart között nincs közvetlen kapcsolat. Az 
adottságok kedvezőtlenek, a partszakaszok 
fejlesztése során új partmenti zöldterületek és 
zöldfelületek létrehozására az I. kerületi 
szakaszon nincs lehetőség. A meglévő 
zöldterületek intenzív fenntartása és minőségi 
fejlesztése tekinthető fejlesztési feladatnak. 

Környezeti elemek állapota 

A térség levegőminősége a Duna-völgy 
folyamatos átszellőzése miatt általában jónak 
mondható, annak ellenére, hogy a környéket 
jelentős járműforgalmi hatások terhelik, illetve a 
felületi porszennyezés is jellemző. 

A közutak és közúti vasút (villamos) forgalmából 
származó zajterhelés fokozatosan emelkedő 
tendenciát mutat. Közúton a motortechnika 
fejlődésének pozitív hatását (motorzaj-
csökkenés) a gördülési zaj jelentős növekedése 
elérte, sőt meghaladta. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Hulladékgazdálkodás terén jelentős fejlődés 
tapasztalható (gyűjtés, hasznosítás), de a 
helyenként megjelenő illegális hulladékdepóniák 
továbbra is problémaként jelentkeznek. 

A terület szennyvíz- és csapadékvíz kezelése az 
utóbbi évek fejlesztéseivel javult, megoldottnak 
tekinthető, a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezésének veszélye minimális. Ez a térség 
természetes vízkincse miatt fontos előrelépés. 

2.1.1.3. KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedés 

A vizsgált területen a kelet-nyugat irányú 
gépjármű forgalom a keresztmetszeténél fogva 
elsősorban az Erzsébet hídra, kisebb mértékben 
a Széchenyi Lánchídra koncentrálódik. A Duna-
parti térségben azonban – annak észak-déli 
irányú területi elhelyezkedése miatt – a rakparti 
út a meghatározó közlekedési szempontból. 

A vizsgált területen a belvárosra általánosan 
jellemző alsó és felső rakparti keresztmetszet 
alakult ki. A felső rakparton az elmúlt években 
először került sor a megelőző évtizedekben a 
jelentőségét folyamatosan növelő közúti 
közlekedés visszaszorítására a villamos hálózat 
fejlesztésével. 

Az I. kerület Duna-partját jelentő Raoul 
Wallenberg-, Friedrich Born- és Sztehlo Gábor 
rakpart jelentette alsó rakpart gépjármű 
közlekedésében az átmenő forgalom a 
meghatározó, csomóponti kapcsolataik 
módosításra szorulnak. 

Partoldali közösségi közlekedés 

A közösségi közlekedésében meghatározó elem 
az M2 metró vonal és a Duna-part villamos 
közlekedése. 

A Duna-parti térségben fontos szerepet tölt be a 
H5 HÉV vonal, amelynek elválasztó hatása nem 
érezhető a közlekedésben, mivel ezen a 
szakaszon térszín alatt vezet a nyomvonala. A 
Batthyány tér a HÉV végállomása és az M2 
metrómegálló miatt fontos közösségi 
közlekedési csomópont. 

A budai fonódó villamoshálózat 2016 évi 
átadásával átszállásmentes kapcsolat jött létre 
Észak-Buda és Dél-Buda között, valamint a Duna-
parti és Nagykörúti villamos közlekedés közötti 
átszállás is biztosított. 

Hajózás 

Az I. kerületi partszakaszon több úszómű is 
található. A kikötők közszolgáltatási- és 
közforgalmú személyhajó-kikötő és álló 
rendezvényhajó kikötő funkcióval rendelkeznek. 

A múlt században megszűnt, de ebben az 
évtizedben újra indított városi menetrendszerű 
személyhajózás két kikötője található az I. 
kerületi partvonal mentén. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros infrastruktúra észak-déli irányban a 
felső rakparton – jellemzően a gyalogos felületek 
megosztásával – kiépített és megvalósultak a 
hálózati kapcsolatok a Csalogány utcánál, Clark 
Ádám és Döbrentei térnél (Lánchíd utca felé). A 
hidakon átvezető hálózati elemek kialakítása 
azonban további fejlesztést igényel a Duna-
parton. 

Az I. kerület területét érinti a fővárosi MOL-BuBi 
rendszer. 

A gyalogos közlekedés a Batthyány tér 
környékére és az Erzsébet hídtól északra, a felső 
rakpartra koncentrálódik. 

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés az elmúlt 
évek legdinamikusabban fejlődő közlekedési 
módja, a szuburbanizációs időszak után 
remélhetően a város megújulásának 
meghatározó közlekedési eleme lesz.  

Parkolás 

A vizsgált terület várakozási övezetbe tartozik az 
alsó rakpart területének kivételével. 

A jellemzően zártsorú, nagyvárosias beépítés 
következtében a közterületek fontos szerepet 
töltenek be a rendeltetésszerű használatot 
biztosító parkolásban. 

A közterületi parkolók száma a közösségi 
közlekedés, valamint a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés fejlesztésének területigénye miatt 
folyamatosan csökken, sajnálatos módon a 
közterületi parkolók egy részét területidegen 
P+R jelleggel veszik igénybe. 

2.1.1.4 KÖZMŰVEK 

Víziközművek 

A vizsgált területen az ivóvízellátás és 
csatornahálózat teljeskörűen kiépült. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Energiaközművek 

A térségben az energiaközmű ellátottság teljes 
körű, a jelenlegi igényeket a kiépült kapacitások 
ki tudják elégíteni. 

Az energiahálóztatok rekonstrukcióját a hálózati 
engedélyesek folyamatosan végzik, a megjelenő 
új igényekhez a szükséges hálózatfejlesztések 
folyamatosak. 

A kommunális transzformátorokból kiinduló 
kisfeszültségű és közvilágítási hálózat 
földkábelként épült ki.  

A gázigények kielégítését a FŐGÁZ közép és 
kisnyomású hálózata biztosítja.  

A térségben jelen van a Fővárosi 
Távhőszolgáltató távhőrendszere. Hőbázisa a 
Kelenföldi Erőmű, amely rendelkezik szabad 
kapacitásokkal nagyobb hőigények kielégítés 
esetén is. 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A területen számottevő megújuló energiaforrás-
hasznosítás nem valósul meg.  

Elektronikus hírközlés 

A területen vezetékes adatátviteli- és távközlési 
hálózattal több szolgáltató is rendelkezik. A 
kiépült hálózatok jellemzően földalatti kivitelűek, 
alépítményben, helyenként közvetlenül 
földbefektetett kábeles rendszerben létesültek. 
A hagyományos rézkábellel kiépült hálózat 
mellett számos optikai kábeles fejlesztés és 
kiépítés is történt. 

A mobil telefonszolgáltatás lefedettsége 
megfelelő. Bejegyzett magassági korlátozás 
gyakorlati építési magasságkorlátozást nem 
okoz. 

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). Az I. kerületi szakaszon a 
MÁSZ 0,5-0,6 m körüli növelése történt. A 
változtatások, valamint a többszöri nagy árvizek 
okozta terhelések miatt az árvízvédelmi töltések 
jelentős szakaszon fejlesztésre, magasításra 
(például mobilfallal, illetve mobilfal magasítási 

lehetőség előkészítésének megteremtésével), 
megerősítésre szorulnak. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 

A helyzetfeltárás során szakáganként felismert, 
feltárt problémák és értékek együttesen 
kerülnek bemutatásra a probléma- és 
értéktérképeken. 

2.2.1. PROBLÉMATÉRKÉP 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

A területen lévő zöldfelületek gondozottak, így 
zöldfelületi jellegű problémák a területen nem 
jelentkeznek. 

Főbb útvonalak – utcák, rakpartok és hidak, 
hídfők – mentén jelentős zajterhelés észlelhető 
tartósan, lokális légszennyezés esetileg – 
forgalmi helyzettől és időjárási viszonyoktól 
függően – lép fel. 

Településrendezés 

Az I. kerület vizsgált Duna-parti területe, a 
helyzetelemzésben bemutatottaknak 
megfelelően, számos sajátos problémát hordoz. 

A strukturális elemek fejlettek a partszakaszon, 
ennek ellenére a területen fontos szerkezeti 
beavatkozások lennének aktuálisak: 

 A közterületeket parkoló gépkocsik 
árasztják el, rontva a közterületek 
használhatóságát és városképi megjelenését, az 
alsó rakparton északi kerülethatár és Szilágyi 
Dezső tér közötti szakaszán területidegen P+R 
parkolásra használják. 

 A víz közvetlen elérése csak kevés helyen 
lehetséges, ezt bővíteni szükséges, az alsó és 
felső rakpart közötti gyalogos kapcsolat hiányzik 
a Lánchíd hídfőjének északi és déli oldalán. 

 Az alsó rakparton több szakaszon is 
hiányzik a Duna-parti gyalogos infrastruktúra 
megfelelő kialakítása. 

 A rakpartokon jelentős 
gépjárműforgalom van, melynek elválasztó 
hatása, zaj- és légszennyezése problémát jelent a 
Duna-parton. 

 A vízpart elérhetősége és infrastruktúra 
ellátottsága nem mindenhol megfelelő, az alsó 
és a felső rakpartok nehezen átjárhatók, ennek 
eredményeként a vízpart kihasználtsága jelenleg 
alacsony. 

 A Clark Ádám tér funkcionálisan 
túlterhelt, jelentős a Pest és Buda közötti 
áthaladó forgalom, a közelében turisztikai célú 
buszparkoló található. Szintén a turizmoshoz 
kapcsolódik jelentős forgalomvonzó elemként a 
Budavári Sikló. A területen a kerékpáros 
közlekedés, áthaladás nincs megoldva. A jelenleg 
építés alatt álló szálloda mint új funkció 
várhatóan tovább növeli a terület jelenlegi 
terheltségét. 

Közlekedés 

A gyalogos közlekedésben jelentkező probléma, 
hogy az alsó és felső rakpartok között nincs 
elegendő számú gyalogos forgalmat biztosító 
műtárgy. A partszakasz gyalogosan nehezen 
közelíthető meg, így használata is korlátozott. 

Az alsó rakpart közúti kapcsolatai részben 
feleslegesek, részben balesetveszélyesek. 

A kerékpáros infrastruktúrában hiányzik a 
Széchenyi lánchídon és az Erzsébet hídon a 
kerékpáros infrastruktúra, amelyek biztosítanák 
a budai és pesti oldal közötti hálózati 
kapcsolatot. 

A beépítés kötöttségeiből adódóan a vizsgált 
terület létesítményeinek működéséhez 
kapcsolódó parkolás jelentős részben a 
közterületen zajlik, túlterhelve azokat. 
Ugyanakkor a belvárosi és Duna-parti 
területektől idegen, P+R rendszerű parkolás is 
megjelenik a vizsgált területen. 

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A kerületben az árvízvédelmi védművek 
kiépültek. A töltés magassága a teljes szakaszon 
MÁSZ szint fölötti, a szükséges MÁSZ+1,3 m szint 
fölé 95 méter hosszan emelkedik (a kerület déli 
részén). Ezen a szakaszon árvíz esetén további 
intézkedésre nincs szükség. 

Az árvízvédelmi-szakasz 2 352 méter hosszúságú 
szakaszon MÁSZ+1,3 m szint alatt van 0-90 cm-
rel, jellemzően 75 cm-rel. Itt árvíz esetén a töltés 
magassághiányát megszüntetendő, ideiglenes 
védekezésre van szükség. 
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2.2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

A Gellért-hegy és a Tabán növényzete vegyes, 
gazdag, beállt, ökológiai és látvány-értékekkel 
rendelkezik. 

Jelentős a kapcsolódó kisebb zöldterületek 
faállománya és intenzíven fenntartott 
zöldfelülete. 

A Duna medre a NÖH ökológiai folyosó övezete.  

A Gellért-hegy a NÖH pufferterület övezete. 

Országos jelentőségű védett természeti terület a 
Gellért-hegy, ex-lege védett barlangjaival és 
forrásaival, valamint a „kelta” földvárral. 

A Duna-völgy folyamatos átszellőzést (levegő 
frissítést) biztosít a belső városrésznek. 

A Duna vizének párolgása kondícionáló, 
hőkiegyenlítő hatást fejt ki, ezzel a városi 
mezoklímát pozitívan befolyásolja. 

Épített környezet 

A vizsgálati terület a belváros magjához tartozik, 
a világörökségi terület központját adja. Jelentős 
számban található műemléki oltalom alatt álló 
objektum, amelyek a Duna-parton sorakoznak, 
továbbá a déli részen találhatunk kerületi 
védettségű elemeket. 

A Duna-parti ki- és rálátás értékes, megőrzendő 
elem. Kiemelt turisztikai célpont a Budavári Sikló, 
a Várkert Bazár és Kioszk, valamint a Rudas 
Gyógyfürdő és Uszoda. 

Közlekedés 

Jelentős értéket képvisel a Budát és Pestet 
összekapcsoló Széchenyi lánchíd és Erzsébet híd. 

Kiemelkedő szerepet tölt be a közúti 
közlekedésben az észak- és dél-budai kerületeket 
összekapcsoló Budai alsó rakpart. 

A közösségi közlekedésben fontos szerepet 
töltenek be a nagy forgalmú kötöttpályás 
közlekedési eszközök, az észak-budai 
agglomerációt a belvárossal összekötő HÉV 
vonal, valamint az Észak-, Közép- és Dél-Buda 
között kapcsolatot teremtő budai fonódó 
villamoshálózat, továbbá a Budát és Pestet 
összekapcsoló M2 metróvonal Batthyány téri 
állomása. 

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

A múlt században megszűnt, de ebben az 
évtizedben újra indított városi menetrendszerű 
személyhajózás két kikötője érinti a területet. 

Közművesítés 

A vizsgálati területen a geológiai adottságok 
miatt több karsztvíz forrás található, amelyek 
ellátják gyógyvízzel a Rácz-fürdőt (Rác fürdő) és a 
Rudas Gyógyfürdőt.  

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A kerületben az árvíz védművek teljes hosszban 

kiépültek, a szükséges MÁSZ+1,3 m szint fölé 

csak a kerület déli részén, 95 méter hosszan 

emelkedik. 
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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, a 
Duna telkével határos telkek tartoznak a Duna-
parti építési szabályzat területi hatálya alá. Ez a 
terület a telkek méretétől függően néhol 
egészen keskeny sáv, máskor szélesebb zóna, 
valamint a telkek formájától függően hol 
egybefüggő sáv, hol a területi hatály alá nem 
tartozó ingatlanokat szigetszerűen 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. 

3.1.2. A TERVEZÉST 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 fővárosi 
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 a 
korábbiakhoz képest, több is megváltozott 2012-
ben, 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 
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értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű 
általános sűrűségi érték az általánosan 
elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás 
céljára is – igénybe vehető, a bsp jelű parkolási 
sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen 
belüli parkolás céljára vehető igénybe. 
Kiemelendő, hogy a bsp érték kifejezetten a 
parkolás épületen belüli támogatása céljából 
kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a 
beépítési sűrűség értékébe beépülve. A bsá és a 
bsp érték együtt képezik a bs jelű beépítési 
sűrűség értéket az OTÉK szerinti 
meghatározással. 

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

Szintterület és szintterületi mutató 

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

Fontos változás a BVKSZ megszűnésével, hogy az 
eddigi gyakorlattal ellentétben a szintterület 
számítása az OTÉK mindenkori előírásai szerint 
kell, hogy történjen, így a korábban figyelmen 
kívül hagyandó területek a szintterület értékét 
„növelik”. Így a Budapest főváros 
településszerkezeti terve (TSZT 2017) 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 

Bevezetésre került egy új gyűjtőfogalom, a 
beépítési magasság. 

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

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

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

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

Zöldfelületi arány 

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

A TSZT 2017 egyes területfelhasználási 
egységekre vonatkozóan legkisebb zöldfelületi 
átlagértéket állapított meg. Egy-egy 
területfelhasználási egységen belül 
meghatározásra kerülő építési övezetek, 
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övezetek OTÉK szerinti legkisebb zöldfelületi 
értéke a helyi építési szabályzatban 
differenciáltan állapítható meg. 

A DÉSZ területén meghatározott legkisebb 
zöldfelületi átlagértékkel rendelkező 
területfelhasználási egységek: a Vi-2 jelű 
intézményi terület beépítésű része, ahol 25% a 
TSZT 2017-ben meghatározott átlagérték, 
továbbá a Vt-M jelű mellékközponti terület, ahol 
15% a TSZT 2017-ben meghatározott átlagérték, 
az OTÉK által előírt, az építési telekre vonatkozó 
legkisebb zöldfelületi érték 10%. 

3.1.3. A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÓ DÖNTÉSEI 

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

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

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

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

Budapest 2020 Integrált településfejlesztési 
stratégia 

A Budapest 2020 stratégiában a Dunával együtt 
élő város célja területi alapon integrálja a Dunát 
érintő projekteket. Hálózati fejlesztési elemként 
külön nevesítésre került az EuroVelo kerékpáros 
útvonal. A szabályozási tervben a kikötők 
létesítésére alkalmas partszakaszok kijelölése a 
kikötő- és vízi közösségi közlekedési fejlesztést 
érintő projektekhez kapcsolódnak. 

Budavár Településfejlesztési koncepció és 
Integrált településfejlesztési stratégia 

Az ITS a főváros fejlesztési programjaival 
összhangban a kerület településfejlesztési 
koncepciójában megfogalmazott célok elérést 
szolgálja. 

A Duna menti partszakaszt különösen érintő 
célok: 

 Fővárosi és helyi rekreációs igényeket is 
hatékonyabban szolgáló zöldfelületi rendszer 
minőségi fejlesztése 

 A XXI. század kihívásainak megfelelő 
közlekedés hálózatfejlesztés az átmenő forgalom 
csökkentésével és a parkolási gondok enyhítése 
érdekében 

 Környezetbarát, a helyi lakossági 
igényeket kiszolgáló, akadálymentes, a külső 
hálózathoz jól kapcsolódó, belső közlekedési 
hálózat 

 Gyógyturizmusban rejlő lehetőségek 
intenzívebb kihasználása a meglévő tradicionális 
fürdők bázisán 

 A Duna-part komplex fejlesztése 

 Érték őrző és megújuló szemléletű 
tudatos és kezdeményező városfejlesztés 

 Klímabarát, környezettudatos, 
fenntartható szemlélet 

 Társadalmi szempontokat is érvényesítő 
városfejlesztés 
A tervezési területet érintő projektek: 

 Duna-part akcióterület: Forgalom 
újraosztása, hajózás fejlesztése 

 Batthyány tér fejlesztése: kerékpáros és 
gyalogos infrastruktúra fejlesztés, tér és 
várnegyed közösségi közlekedési kapcsolatának 
javítása 

3.1.4. A HATÁLYOS FŐVÁROSI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 

TSZT 2017 és FRSZ 

Az építési övezetek és övezetek rendszere a TSZT 
2017 területfelhasználási rendszerével 
összhangban került kialakításra. A TSZT 2017-ben 
meghatározott közlekedési infrastruktúra 
helybiztosításáról gondoskodik a terv. A TSZT 
2017-tel és az FRSZ-szel való összhang igazolását 
részletesen a 3.4. fejezet mutatja be. A DÉSZ 
figyelembe veszi a tervezési területre vonatkozó 
hatályos kerületi rendezési tervet. 
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3.2. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI 
JAVASLATOK 

3.2.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

Az I. kerületi Duna-part fejlesztése, annak 
változatos adottságai miatt, sokféle és összetett 
beavatkozásokat igényel. A tervezési terültet jól 
kiépített partszakasszal rendelkezik, ahol a város 
működése és a településkép alakulása 
szempontjából is lényeges, strukturális feladatok 
várnak megoldásra. 

A DÉSZ lehetőséget biztosít a part fejlődésére 
annak teljes hosszán, a kapcsolódó területeken 
tervezett fejlesztések megvalósításához 
megfelelő kereteket nyújt. 

A BFVT Kft. 2016-ban készítette el A budai 
belvárosi Duna-partok megújítása c. tanulmányt, 
ami egy tervpályázat alapját képezi, amely 
közlekedési, gazdasági, környezeti és társadalmi 
helyzetének vizsgálatával megalapozva komplex 
jövőképet alkot a közlekedési és közterületi 
hálózat struktúrájának meghatározásával, 
akcióterületek és projektek kijelölésével, 
valamint az ehhez szükséges ütemezés, 
programok, költségbecslések és források 
megnevezésével. A megalapozó vizsgálatok az 
Árpád híd és a Rákóczi híd közötti szakasz és a 
hozzá kapcsolódó városszövetre terjednek ki. 

Az északi és déli kerülethatár közötti 
partszakaszon, illetve a kapcsolódó területeken a 
tanulmány „Belvárosi Budai Duna-partok 
fővárosi struktúraterv” javaslataival 
összhangban, az alábbi fejlesztések 
megvalósíthatók a már kialakított közterületeken 
belül, ezért a DÉSZ nem tartalmaz új közterületet 
érintő szabályozást: 

Margit híd – Széchenyi lánchíd közötti szakasz 

 Széchenyi lánchíd és a Váralagút felújítása a 

Clark Ádám tér átépítésével;  

 felső rakparton önálló gyalogos sétány 

létrehozása; 

 a Gyalogos Eligazító Rendszer (GYERE) 

fejlesztése, kiterjesztése; 

 az alsó rakpart gyalogos végigjárhatóságának 

megteremtése a kerékpáros infrastruktúra 

kialakításával összefüggésben; 

 kikötő fejlesztés; 

 Fátyol utca felújítása, az az Apród utca – 

Attila út – Döbrentei tér – Ybl Miklós rakpart 

tömbbelső teljes utcahálózatának megújítása 

a már felújított szakaszoknak megfelelő 

arculatban; 

 Fridrich Born rakpart Döbrentei téri 

csomópontjában jobbra kanyarodó sáv 

építése; 

 Döbrentei tér és környékének rehabilitációja 

és funkcionális bővítése (zajterhelésre 

kevésbé érzékeny rekreációs funkciók 

telepítése); 

 rakparti fasor kiegészítése, fejlesztése. 

 

Erzsébet híd – Szabadság híd közötti szakasz 

 Az Erzsébet hídon forgalomtechnikai 

eszközökkel kerékpáros infrastruktúra 

kialakítása (a Buda felé tartó autóbusz sáv 

megszüntetésével); 

 Döbrentei tér – Szent Gellért tér kerékpáros 

fejlesztés a gyalogosjárdákon irányhelyes 

megosztással vagy a teljes közlekedési 

keresztmetszet átalakításával; 

 felső rakparton önálló gyalogos sétány 

létrehozása a kerékpárút áthelyezésének 

függvényében; 

 a Gyalogos Eligazító Rendszer (GYERE) 

fejlesztése, kiterjesztése; 

 rakparti fasor kiegészítése, fejlesztése. 

 

A DÉSZ alapján végrehajtható beavatkozások 
eredményeként a partszakasz funkcionális 
kihasználása javítható, a terület jellege nem 
változik meg, kihangsúlyozódnak az értékes 
karterelemei. 
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A budai belvárosi Duna-partok 
megújítása –struktúraterv 

A struktúraterv DÉSZ tervezési területét érintő szakasza 
az I. kerület északi és a déli határ között 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület  

 

96 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

3.2.2. ZÖLDFELÜLET-, TÁJRENDEZÉSI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

3.2.2.1. A tervezési területen 

Alapvető célja – lenne – a fejlesztésnek a 
vízközeli élmény megteremtése a Duna-part 
közeli zöldfelületek vízparthoz csatlakozásával és 
gyalogos-kerékpáros kapcsolatok nyitásával. 

Ezen célrendszerből csak a gyalogos felület 
kialakítása, illetve annak rendezése tűnik 
lehetségesnek, mivel e szakaszon (támfal, 
mellvéd, út található) így zöldfelület-fejlesztésre 
nincs lehetőség, megtartandó zöldfelületi 
értékek a tervezési területen csupán 
szétaprózódó közkertek foltjai és a közelmúltban 
felújított fasorok. 

Az utak mentén a faállomány kiegészítése, 
fokozatos frissítése, a fásított karakter 
fenntartása szükséges. 

A telkek zöldfelületeinek intenzívebb 
fenntartása, az invazív fajok visszaszorítása 
ökológiai szempontból indokolt feladat. 

Intenzív fenntartásra, minőségi fejlesztésre 

javasolt meglévő zöldfelülettel, illetve fasorral 

rendelkező területek: 

- Batthyány Lajos tér 

- Clark Adam tér (egy része) 

- Lánchíd utca 

- Ybl Miklós tér, Várkert palota (Casino) 

- Erzsébet-híd, hídfő térsége 

- Döbrentei tér (egy része) 

- Szent Gellért rakpart. 

3.2.2.2. A vizsgált területen 

Az utak mentén a faállomány kiegészítése, 
fokozatos frissítése, a fásított karakter 
fenntartása szükséges. 

A telkeken az aktuális építési övezet előírásainak 
megfelelő mértékű zöldfelület kialakítása 
szükséges. 

A telkek zöldfelületeinek intenzívebb 
fenntartása, az invazív fajok visszaszorítása 
ökológiai szempontból indokolt feladat. 

Intenzív fenntartásra, minőségi fejlesztésre 

javasolt meglévő zöldfelülettel, illetve fasorral 

rendelkező területek: 

- Szilágyi Dezső tér 

- Várlejtő - Hunyadi János utca fölött 

- Clark Adam tér (egy része) 

- Várkert bazár 

- Apród utca 

- Fátyol utcai közkert 

- Döbrentei tér (egy része) 

- Tabán – Rácz fürdő környezete 

- Gellért-hegy városi park I. kerületi része. 

Természetvédelem tekintetében a Gellért-hegy, 

mint országos jelentőségű védett terület, a 

hegyben található ex lege védett barlangok és 

források, valamint a hegyen lévő földvár jelent 

feladatot, illetve a védelem biztosításának 

igényét. 

3.2.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI 
JAVASLATOK 

A vizsgált térség védendő táji, tájképi értéke a 
Várhegy morfológiájával, növényzetével és 
épített elemeivel, valamint a Gellért-hegy a 
Tabánnal, mint elsősorban „természetközeli” 
elemekkel – relief, flóra – bíró terület. 

 

3.2.4. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG  
ALAKULÁSA 

A tervezési és a vizsgált területen területi jellegű 
zöldfelület-fejlesztés – erre alkalmas hely híján – 
nem történhet, így a térségben a zöldfelületi 
ellátottság szintje nem emelhető. Alapvető cél, 
hogy a mai ellátottsági szint megtartásra 
kerüljön, ennek eszköze az intenzív fenntartás. 

3.2.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.2.5.1. A hálózati kapcsolatok javaslata 
(közúti, vasúti, kerékpáros, hajózás) 

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

Hosszú távon az I. kerületi Duna-part Batthyány 
térig tartó szakaszán a jelenleg kéreg alatt 
vezetett HÉV vonalát kiváltja majd a lényegesen 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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tágabb hálózati kapcsolatrendszert jelentő 
Szentendrei – Csepeli – Ráckevei HÉV vonalak 
összekötésével és a pesti belváros alatt metró 
jelleggel tervezett Észak-déli regionális 
gyorsvasút. A Duna alatt mélyvezetésben épülő 
nyomvonal a tervezési területet közvetlenül nem 
érinti majd. A távlati fejlesztéssel egy időben a 
jelenlegi HÉV alagút felszabadul, amely ekkor a 
villamos közlekedést szolgálhatja.  

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

A meglévő Duna menti EuroVelo kerékpárút 
hálózati jelentősége a főváros területén teljes 
hosszban történő átvezetés következetes 
végrehajtásával (a csatlakozó agglomerációs 
szakaszok miatt) a jövőben növekedni fog.  

A Budapesti Közlekedési Központnak a hajózás 
fejlesztésére vonatkozó elképzelései szerint 
személyhajózás elérheti az agglomerációs 
településeket északon és délen egyaránt. A 
hajózás kiterjesztésével a Duna hálózati szintű 
kapcsolatot jelentő közlekedési elemmé válik a 
partszakasz számára.  

3.2.5.2. Közúti javaslat  

A tervezési terület magába foglalja az alsó 
rakpart I. kerületi szakaszát, a Sztehlo Gábor – 
Friedrich Born – Raoul Wallenberg rakpartok 
jelentette útvonalat. Javasolt a főútvonal által 
igénybe vett terület teljes egészét közlekedési 
célú közterületté alakítani, mivel az Erzsébet híd 
környezetében, az Ördög árok betorkollásánál 
jelenleg a Duna medrét is igénybe veszi egy 
kisebb szakasz. A fenti probléma csak a I. 
kerületre vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzatában rendezhető, mivel a készülő 
Duna-parti Építési Szabályzat nem terjed ki a 
Duna medrére. 

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

A főútvonalon új csomópont létesítése nem 
javasolt, csak a meglévők korrekciója szigorúan a 
világörökségi státusszal összeférhető módon. 
Ennek keretében a Halász utcai csomópont kis 

forgalmú északi rámpája elbontásra javasolt, 
növelve a kikötésre alkalmas partszakaszt. 
Ugyanakkor a Döbrentei téri csomópont 
fejlesztése is javasolt – az északi irányból érkező 
forgalom számára önálló jobbra kanyarodó sáv 
építésével – a biztonságos közlekedés 
megteremtésére. 

Az alsó rakpart keresztezését biztosító gyalogos 
átkelőhelyek számát nem javasolt növelni, csak 
elhelyezkedésük módosítása célszerű a gyalogos 
közlekedés fejezetnek megfelelően.  
A gyalogos keresztezési lehetőségek – amelyek 
javítanak a vízpart gyalogos elérhetőségén – a 
reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időszakokban 
érdemben nem rontanak az útvonal 
teljesítőképességén, mivel az már ma is 
túlterhelt, rendszeresek a torlódások. A kisebb 
forgalmú időszakokban az útvonal egészén 
elérhető haladási sebességet értelemszerűen 
rontják a gyalogos keresztezési pontok, de nem 
jelentős mértékben.  

Az alsó rakparton a folyamatosabb haladás 
biztosítására csak az úttengellyel párhuzamos 
parkoló sávok alkalmazása javasolt a jövőben a 
parkolási fejezetnek megfelelően. 

A térség hálózati kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közúthálózat ábra szemlélteti. A tervezési terület 
forgalmi rendjét a Környezeti javaslat című 
helyszínrajz mutatja be. A Clark Ádám tér 
kivételével teljes egészében az alsó rakpartra 
korlátozódó szabályozással érintett terület 
meghatározó szakaszainak helyigényét a 
Mintakeresztszelvények mutatják be a TSZT 
szerinti II. rendű főút esetén szükséges B. IV. b. C 
tervezési osztály paramétereinek figyelembe 
vételével. 

3.2.5.3. Partoldali közösségi közlekedés 
javaslata 

A tervezési terület megközelítését a jövőben a 
Duna-parti villamos, valamint a Dunát felszín 
alatt keresztező M2 metróvonal és az érintett 
Duna hidak autóbusz-közlekedése megfelelően 
biztosítja. 

A településszerkezeti terv hosszú távú 
elképzelése a Déli és Nyugati pályaudvarok 
felszín alatti összekötése. A Dunát mélyvezetésű 
alagútban keresztező nyomvonal nem 
befolyásolja tárgyi tervet. 
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A tervezési terület döntő részét jelentő alsó 
rakparton városi közösségi közlekedési eszköz 
megjelenése továbbra sem javasolt. 

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

3.2.5.4. Víz oldali közösségi közlekedés 
javaslata, hajózás 

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

A TSZT-ben tájékoztató jelleggel lehatárolja – a 
hidak, öböl bejáratok, vízfolyás torkolatok, és 
egyéb feltételek szerinti szakaszok – ún. 
hajóbiztonsági szempontból tiltott területeket. 
Ezek, valamint a partszakasz gyalogos 
megközelítésének hiánya miatt a Halász utcai 
csomópont és a Széchenyi lánchíd körüli 
térségben, valamint a Döbrentei tértől délre lévő 
partszakaszon – itt található az Ördög árok 
betorkolása és az Erzsébet híd – javasolt a 
kikötők számára a parthasználati kapcsolatot 
nem megengedni.  

A főváros közszolgáltatási személyhajó 
közlekedése jelenleg is érinti a tervezési 
területet, A városi és elővárosi személyszállító 
hajók és kiszolgáló létesítmények fejlesztése 
megvalósíthatósági tanulmány új kikötő 
létesítésével nem számol, azonban – rövidebb 
átszálló út biztosítására törekedve – a Batthyány 
téri megálló északabbra helyezését javasolja. A 
partvonal I/54 raszterét ezért a közszolgáltatási 
személyhajók parthasználata számára javasolt 
fenntartani. 
A hajózásbiztonsági szempontból tiltott 
területek, a gyalogos kapcsolatok és a 3/2013 
(III.8.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt megengedett 
kikötő típusok lehetőség szerinti figyelembe 
vétele mellett a tervezési területen az alábbi 
hajó osztályok számára javasolt a 
parthasználatot biztosítani: 
A Csalogány utca – Batthyány tér közötti 
partszakaszon 

 közszolgáltatási személyhajó,  

 vízitaxi,  

 közforgalmú személyhajó, 

 rendezvényhajó, 

 álló rendezvényhajó, 

 közhasználatú rekreációs létesítmény. 

A Batthyány tér – Döbrentei tér között  

 közszolgáltatási személyhajó, 

 vízitaxi, 

 közforgalmú személyhajó, 

 motoros kishajó 

 rendezvényhajó, 

 álló rendezvényhajó, 

 kulturális és oktatási intézmény, 

 múzeumhajó, 

 közhasználatú rekreációs létesítmény. 
A Döbrentei tértől délre parthasználat 
biztosítása nem javasolt, mivel a Gellérthegy 
miatt az alsó rakparton rendelkezésre álló szűk 
közúti keresztmetszet nem teszi lehetővé 
megfelelő gyalogos felületek kialakítását.  
A fenti, javasolt parthasználatok a 3/2013 (III.8.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítását is igénylik.  

3.2.5.5. Kerékpáros közlekedés javaslata 

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Fővárosi 
átvezetésének tanulmányterve és 
megvalósíthatósági tanulmánya (KÖZOP 5.5.0-
09-112012-0004) szerint a kerékpáros 
infrastruktúrát lehetőség szerint a Duna 
közelében 3,5 m pálya szélességgel kívánatos 
kialakítani.  

A kerületet érintő Duna-menti kerékpáros 
infrastruktúra az érintett szakaszon a felső 
rakpartok területén kiépült ugyan, azonban a 
paraméterei messze nem felelnek meg az 
EuroVelo 6 kerékpáros infrastruktúra 
feltételeinek, ugyanakkor jelentős a konfliktus a 
gyalogosforgalommal.  
Ennek figyelembe vételével a Vám utca és a 
Döbrentei tér között a közös gyalogos-
kerékpáros felületek megszüntetése javasolt a 
kerékpáros közlekedés áthelyezésével. A 
kerékpáros forgalom a Fő utca és a Bem rakpart 
jelentette egyirányú utcapár irányhelyes 
kerékpár sávjain, a Clark Ádám tér átépülő 
kőrforgalmú csomópontján és a Lánchíd utca – 
Döbrentei utca irányhelyes kerékpár sávjain 
érheti el a Döbrentei teret. A Döbrentei tértől 
délre – ahol a Duna és a Gellért hegy között a 
legkeskenyebb a közlekedési terület – a Szent 
Gellért rakpart két járdáján javasoljuk az 
irányhelyes kerékpár forgalmat vezetni 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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kényszerűen a gyalogos forgalommal közösen 
(jelenleg kedvezőtlenebb módon, mindkét irány 
a Duna-part felöli járdán bonyolódik). 

A kerékpáros közlekedés fejlődését jelentős 
mértékben befolyásolja a biztonságos 
közlekedést lehetővé tevő, összefüggő hálózat 
megteremtése. Ennek fontos elemei a Pestet 
Budával összekötő Duna hidak.  

A Széchenyi lánchídon önálló kerékpáros 
infrastruktúra kialakítására nincsen műszaki 
lehetőség, csak a közúti forgalommal közös 
kerékpározás biztosítható. 

Az Erzsébet hídon a Buda irányú – az 
akadálytalan forgalomáramlás szempontjából 
nélkülözhető – autóbusz sáv felszámolásával 
kétoldali, irányhelyes kerékpársávok kialakítása 
javasolt.  

3.2.5.6. Gyalogos közlekedés  

A gyalogos közlekedés fejlesztésének részeként 
az alsó rakpart Duna-part felöli oldalán javasolt 
megteremteni az észak-déli irányú – legalább 
szakaszos – végigjárhatóságot. A jellemzően 2-4 
m széles gyalogos felület a közúti forgalom 
jelentette környezeti terhelés és a kialakítható 
kis szélesség következtében sétány funkciót nem 
tud betölteni, de a megfelelő szélesség 
megteremti a kikötők biztonságos 
megközelítését, továbbá biztosítja a partvédő 
műben kialakított lépcsőkön keresztül a 
vízfelület elérését. 

Az árvízi helyzet miatt a Duna medre nem 
szűkíthető, a gyalogos járda növelése érdekében 
a 2x1 sávos főútvonal és az úttengellyel 
párhuzamos parkolást biztosító várakozó sáv – 
lehetőség szerint – a felső rakpart felőli támfal 
mellé kerül áthelyezésre.  

A Széchenyi lánchídtól északra eső szakaszon a 
Duna-part észak-déli irányú gyalogos járdáját a 
felső rakpart és a mögöttes városi beépítés felöl 
három helyen – Batthyány térnél, a Szilágyi 
Dezső térnél és a Jégverem utcától délre – lehet 
elérni oly módon, hogy az alsó rakpart közúti 
közlekedését még ne zavarja. Ugyanakkor a 
Duna-parti gyalogos járdát mintegy 200 m-ként, 
megfelelő sűrűséggel összekapcsolja a tervezési 
terület többi gyalogos felületével.  
A Vám utca vonalában lévő gyalogos átkelőt a 
BKV által üzemeltetett hajóállomás északabbra 

helyezésével egy időben javasolt megszüntetni a 
közút kedvezőbb használhatóságára törekedve.  
A Széchenyi lánchíd alatti szűk rakparti szakaszon 
a par tél támfalára befüggesztett, az 
árvízvédelemmel összefüggésben ideiglenes, 
látványosságként működő gyalogos kapcsolattal 
át lehet vezetni a forgalmat. 

A Széchenyi lánchíd és az Erzsébet híd közötti 
szakaszon – a BKV által üzemeltetett 
hajóállomáshoz kapcsolódó – meglévő gyalogos 
átkelő a végigjárható Duna-parti gyalogosjárda 
súlypontjában biztosítja kapcsolatot. 

Az Erzsébet hídtól délre hely hiányában nem 
alakítható ki a Duna-parton gyalogosjárda (és így 
a kikötői parthasználat sem biztosítható). 

A Széchenyi lánchíd felújítása tervezett a 
közeljövőben, ennek során a gyalogos felületek 
változatlanok maradnak. Távlatban – a 
következő felújítás részeként – javasolt a 
műemlék híd járdáinak lehetőség szerinti 
szélesítése – mivel már a jelenlegiek sem 
azonosak az eredetileg építettek méretével – a 
már mai jelentős turisztikai forgalom miatt. 

3.2.5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A tervezési terület egésze beépítésre nem szánt 
terület, döntően közlekedési terület, amely 
önmagában nem keletkeztet parkolási igényt.  

Az alsó rakparton a mai P+R funkciójú parkolás 
kiszorítására a szomszédos területeken már 
üzemelő korlátozott várakozási övezet 
bevezetése javasolt. A várakozóhelyek ebben az 
esetben nagyrészt a Dunához kapcsolódó 
hajózást és a közeli lakossági igényeket 
szolgálnák. A megszűnő P+R funkció 
visszapótlása a város külsőbb területein 
kívánatos 

A rakparti közúti közlekedés folyamatosabbá 
tétele érdekében a jelenlegi parkolók 
kizárólagosan az úttengellyel párhuzamos 
parkolást biztosító átalakításával mintegy 100 
várakozóhely szűnik meg.  

A Széchenyi lánchídtól északra eső alsó rakpart 
szakasz támfal felőli oldalán javasolt úttengellyel 
párhuzamos parkolósáv és a felső rakpartra 
történő feljutást biztosító lépcsökhöz vezető 
kezelő járda kialakítása. A Duna felöli oldalon – a 
rendelkezésre álló közterületi szélesség 
függvényében – csak a Csalogány utca 
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környezetében létesíthető a hajó forgalomhoz 
kapcsolódó autóbusz le-felszállóhely.  

A Széchenyi lánchíd és az Erzsébet híd közötti 
alsó rakpart szakasz északi és déli részének 
támfal felőli oldalán továbbra is javasolt 
úttengellyel párhuzamos parkolósáv, és a felső 
rakpartra történő feljutást biztosító lépcsökhöz 
vezető kezelő járda kialakítása. A jelenlegi 
helyzethez képest a parkolók számának 
csökkenése nem következik be. 

Az Erzsébet hídtól délre hely hiányában nem 
alakítható ki az alsó rakparton parkolósáv. 

A tervezési terület mellett lévő nagyvárosias, 
zártsorú beépítéssel rendelkező tömbök 

parkolási igénye – érdemi telken belüli parkolási 
lehetőség hiányában – azonban a hozzá 
közvetlenül kapcsolódó Bem rakpart – Fő utca. 
és a Lánchíd utca által meghatározott 
közterületeket maximálisan igénybe veszik, néha 
magát a közlekedést is akadályozva. Ezeken a 
területeken nem cél tovább csökkenteni a 
közterületi várakozóhelyek számát. 

A tervezési területtel határos vizsgált területen 
koncentrált parkolási lehetőségként parkolóház 
létrehozása nem reális. Közterület alatti 
mélygarázs is csak a Batthyány téren – mintegy 
200 férőhely – javasolható.  
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3.2.6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

3.2.6.1. 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 

3.2.6.2. 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: 

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

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

 

3.2.6.3. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS  

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

A 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.  

3.2.6.4. GÁZELLÁTÁS 

A gázvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó 
előírások magasabb rendű jogszabályban 
rögzítettek. 

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

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

A biztonsági övezeten belül tilos: 

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

 a tűzrakás vagy anyagok égetése; 

 a külszíni szilárdásvány-bányászati 
tevékenység; 

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

 a robbantási tevékenység; 
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 anyagok elhelyezése, tárolása; 

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

 szállítóvezeték esetében járművek állandó 
vagy ideiglenes tárolása. 

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

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

 szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 

 a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 

 a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb 
földmunka végzése, valamint 

 a tereprendezés. 

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

A biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója a 
biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és 
korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem 
végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak 
és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

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

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

3.2.6.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A 66/2012. (IX.28.) Főv. Kgy. rendelet melléklete 
alapján a teljes kerület területfejlesztési, 
környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi 
szempontok alapján távhőszolgáltatás 
fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő 
területnek minősül. Az energiahatékonysági és 
klímavédelmi törekvések érvényre jutása 
érdekében javasolt a távhő ellátás előnyben 
részesítése az egyedi gázfűtéssel szemben. 

A Fővárosi Önkormányzat és a FŐTÁV Zrt. távlati 
tervei között szerepel a független távhőkörzetek 
összekapcsolására hivatott kooperációs 
gerinchálózat kiépítése, amely a kerületet a 
Döbrentei tér – Erzsébet híd térségében érinti. 
Célja a távhő versenyképességének javítása. 

Az energiahatékonysági és klímavédelmi 
törekvések a távhőhálózat lefedettségének 
további bővítését teszik indokolttá. A 
gázhálózatok kiterjedtsége a távhőszolgáltatásra 
való igényt csökkentik, ugyanakkor a 
párhuzamos infrastruktúrák üzemeltetése 
költséges. A környezetbarát és megújuló 
energiaforrások energiaellátásba történő 
integrálásnak alapját adó távhő szolgáltatás 
versenyképességének javítása a hatályos jogi 
környezetben piacbővítéssel, valamint a 
független távhőkörzetek összekapcsolásával 
mozdítható elő. 

3.2.6.6. 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 tervezési területet érintő, nagy magasságú 
pont-pont mikrohullámú összeköttetést a 
Magyar Telekom Nyrt. üzemeltet. Ez 30 méter 
feletti korlátozásként van jelen, gyakorlati 
korlátozó hatása nincs. 

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

A tervezési területen 

A közlekedési terhelések (levegőszennyezés: 
jármű emisszió, felületi por, valamint zajhatás, 
rezgés) jelentősek, ezeknek csökkentése 
érdekében célszerű lépéseket tenni elsősorban 
forgalomszervezési eszközökkel, illetve a 
köztisztasági szolgáltatás intenzifikálásával. 

A vizsgált területen 

A Gellért-hegy térségében a felszín alatti vizek 
minőségének megőrzése érdekében talaj- illetve 
talajvíz-szennyező technológia alkalmazása és 
szennyező anyagok kibocsátása tilos. 

Vízbázis-védelmi területek (ex lege védett 
források és védőterületük) fokozott figyelembe 
vétele szükséges a területen. 

Természeti oltalom alatt álló területek, 
objektumok – barlangok, földvár, országos 
jelentőségű természeti terület, ökológiai hálózat 
által érintett területek – fokozott védelme, 
figyelembe vétele szükséges. 

3.2.8. KATASZTRÓFAVÉDELEM, 
ÁRVÍZVÉDELEM 

Az I. kerületben az árvízvédelmi védmű 2 447 
méter hosszú. A védvonal teljes hosszában eléri 
a hatályos MÁSZ szintet (74/2014 (XII.23.) BM 
rendelet), azonban mindössze 95 méteren van a 
MÁSZ+1,3 méteres magasság felett.  

Az árvízvédelmi-szakasz 2 352 méter hosszúságú 
szakaszon MÁSZ+1,3 m szint alatt van 0-90 cm-
rel, jellemzően 75 cm-rel. Itt árvíz esetén a töltés 
magassághiányát megszüntetendő, ideiglenes 
védekezésre van szükség. 

A magassághiányos védmű partfal típusú, így a 
magassághiányának megszüntetése a fal 
ideiglenes magasításával oldható meg. A műszaki 
kialakítás során figyelembe kell venni a 
településképi megjelenést is. A megvalósítási 
feltételeire vonatkozó rendelkezéseket azonban 
a 2016. 07. 01-én hatályba lépett 2016. évi 
LXXIV., a településkép védelméről szóló törvény 
értemében, a DÉSZ nem állapíthat meg, arra csak 
külön önkormányzat településképi rendeletben 
és az értékvédelmi jogszabályokban lesz 
lehetőség.  

2017-ben a Batthyány tér előtt épült meg a Duna 
elsődleges levezető sávját érintve a FINA 2017. 
évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
szükséges óriás ugrótorony alépítménye az 
előzetes tervek alapján ideiglenes jelleggel. Az 
óriás ugrótorony alépítményének bontása 
megkezdődött, jelenleg is folyamatban van. 

 

 
Bem rakpart – 2017. augusztus 

forrás: Google Earth 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

3.3.1. A SZABÁLYOZÁS ELEMEI 

A DÉSZ hatálya alá tartozó terület az I. 
kerületben egy nagyon keskeny parti sávra 
korlátozódik, lényegében az alsó rakpart és a 
Lánchíd – Budai vár alatti alagút közötti területet 
foglalja magába. 

A szabályozás alapelemei, övezeti rendszer 

Szabályozással érintett partszakasz, a Csalogány 
utcától a Szent Gellért rakpart Rudas 
Gyógyfürdőnél lévő szakaszáig terjed. 

A DÉSZ nyomán a kerületi part hosszán az 
úszóművek biztonságos megközelítését segítő 
gyalogos infrastruktúra alakítható ki, a vízpart 
nagyobb szakaszokon elérhetővé válik a 
gyalogosok számára. Elősegíti azoknak a nagy 
ívű, rekreációs célú fővárosi és kerületi 
fejlesztéseknek a megvalósítását, amelyek a 
településfejlesztési eszközökben is szerepelnek. 

A DÉSZ tervezési területe beépítésre szánt 
területeket nem tartalmaz, csak beépítésre nem 
szánt területeket, amelyek kizárólag közlekedési 
területek, ezeket a terv KÖu-3 jelű övezetbe 
sorolja. 

A KÖu-3 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, II. 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. 

Az egyetlen övezeti besorolásból adódóan nem 
kerülnek ábrázolásra övezethatárok. 

Egyéb szabályozási elemek 

A TSZT 2017-tel és az FRSZ-szel összhangban 
kikötő számára szárazföldi parthasználati 
kapcsolat nem biztosítható jelöléssel szerepel a 
tervlapon az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. 
sz. melléklete alapján hajózásbiztonsági 
szempontból tiltott területek parthasználati 
szabályozási megfelelője. 

A tömegközlekedés előnyben részesítésére 
törekedve a közszolgáltatási személyhajó 

kikötők számára fenntartott parthasználat kerül 
biztosításra a megfelelő helyszíneken. 

A szabályzat rögzíti, hogy a tiltással nem érintett 
partszakaszokon mely hajóosztályok számára 
megengedett a parthasználat biztosítása, ehhez 
szükséges kikötői létesítmény elhelyezése. 

Feltüntetésre kerülnek a szárazföldi közlekedési 
infrastruktúra elemeiként a Dunán átívelő híd 
műtárgyak és aluljárók, valamint a közúti-vasúti 
(villamos) vonalak és a településszerkezeti 
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonalai. 

A gyalogos infrastruktúra elemeiként 
feltüntetésre került a Duna-parti városias jellegű 
sétány és a biztosítandó gyalogos kapcsolat, 
amelyek eredményeként javul a Duna és az 
úszóművek elérhetősége. 

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

Védelem, korlátozás 

A tervezési terület egybefüggő, országosan 
nyilvántartott régészeti lelőhely, a tervezési 
terület több szakaszon részét képezi rendelettel, 
határozattal védett régészeti lelőhely területbe 
tartozó városrészeknek. 

Jelölésre kerül a műemlék vonal a tervezési 
terület határát jelentő telekhatárokon fut, ezen 
kívül a Lánchíd budai hídfőjénél kerül 
feltüntetésre. A teljes tervezési terület 
világörökségi helyszín. 

Ábrázolásra kerül a katasztrófavédelemmel 
összhangban az árvízvédelem kapcsán a 
fővédvonal. 

Jelölésre kerül a Duna vonalát mélyvezetésben 
keresztező M2 metró vonal. 

Közművekkel kapcsolatos korlátozást jelent a 
nagyközényomású földgázvezeték biztonsági 
övezete. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.4. 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. 

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án 
fogadta el a Fővárosi településszerkezeti tervet 
az 1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal 
(TSZT 2017), valamint a 48/2017. (XII.20.) Főv. 
Kgy. rendelettel módosította a Budapest 
főváros rendezési szabályzatról szóló 5/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). 

TSZT 2017 

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 

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. 

3.4.1. TSZT 2017 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a tervezési 
területet beépítésre nem szánt KÖu jelű 
területfelhasználási egységbe sorolja. 

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

Ennek megfelelően a TSZT 2017 által 
meghatározott területfelhasználási egységek az 
alábbi övezetekre és építési övezetekre 
tagolódnak: 

A KÖu területfelhasználási egység: 

 KÖu-3 jelű II. rendű főutak területe övezetbe. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapján szereplő, az 
övezeteket, építési övezeteket befolyásoló 
egyéb elemek közül a tervezési területet nem 
érintik 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapja meglévő elemként jelöli a 
Duna hidakat (Széchenyi lánchíd, Erzsébet híd) és 
a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonalát. A rakpart II. rendű 
főútként szerepel. 

Meglévő településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala halad a 
rakparton végig, amelyhez csatlakozik az 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Erzsébet hídon átvezetett tervezett kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala.  

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi 
elemek tervlapja alapján a szabályozási terven 
feltüntetésre kerülnek a rakpartokat érintő 
világörökségi terület határa, valamint a 
nyilvántartott régészeti lelőhely lehatárolása. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme b) Épített 
környezet védelmével kapcsolatos magassági 
korlátozások területi lehatárolása tervlapja 
alapján a területet a I. párkánymagassági 
kategória szabályozásra vonatkozó elem érinti, 
viszont a tervezési területen nincsenek 
beépítésre szánt területek. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, 
táj- és természetvédelem tervlapja alapján a 
teljes tervezési terület beletartozik a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetbe. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 5. 
Környezetvédelem, veszélyeztetett és 
veszélyeztető tényezőjű területek tervlapja 
alapján a Gellért hegy karsztos terület, valamint 
egyes szakaszai Országos vízminőség védelmi 
övezet – Szennyvizek szempontjából érzékeny 
vízgyűjtő területbe tartozik. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, 
korlátozási területek tervlapján a Duna vonalát 
és a rakparti szakaszokat a Nagyvízi meder és az 
árvízvédelmi védvonal határolja. A tervlap 
szerint a védvonal a felső és az alsó rakpart 
határán halad. Az I. kerületi Duna szakaszon a 
hídfők környezete hajózásbiztonsági 
szempontból tiltott terület. Ennek 
figyelembevételével a szabályozási terven 
kijelölésre kerültek azok a partszakaszok, ahol a 
kikötő számára szárazföldi parthasználati 
kapcsolat nem biztosítható, valamint azok, 
amelyek közforgalmú hajókikötő számára 
alkalmasak. Az Erzsébet hídnál távhő 
kooperációs gerincvezeték nyomvonala halad.  

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.4.2. BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS ZÖLDFELÜLETI 
ÁTLAGÉRTÉK 

Mivel beépítésre szánt terület nem található az I. 
kerületi tervezési területen, ezért az FRSZ által 
meghatározott beépítési sűrűségek és 
zöldfelületi átlagértékek itt nem értelmezhetőek. 

3.4.3.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.” 

 A területet nem érinti. 

„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 területet nem érinti. 

„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 területet nem érinti. 

„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.” 

 A területet nem érinti. 

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.” 

 A területet nem érinti. 

„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 területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – X. ütem, I. kerület 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 111 
 

 

 

 

Az I.-II. párkánymagassági kategória területei 6. § 

 A területet nem érinti. 

A III. párkánymagassági kategória területei 7. § 

 A területet nem érinti. 

Az I., II. és III. párkánymagassági kategória területeinek 
kiegészítő rendelkezései 8. § 

 A területet nem érinti. 

4. Egyes kisvárosias és kertvárosias területekre vonatkozó 
beépítési magasságok 9. § 

 A területet nem érinti. 

5. Egyes dunai szigetekre vonatkozó magassági 
rendelkezések 10. § 

 A területet nem érinti. 

6. Magasépítményekre vonatkozó szabályozás 11. § 

 A területet nem érinti. 

7. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó magassági 
szabályozás 12. § 

 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-3 II. rendű főutak területe 
övezetek kerültek kijelölésre. 

„13. § (2) Tervezett I. rendű főúthálózati elem 
megvalósítása során  
a) legalább 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetet kell 
kialakítani, 
b) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak 
önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv) létesíthető,  
c) közterületi parkoló csak szervizútról megközelíthetően, 
vagy önálló parkolási létesítményként valósítható meg.” 

 A területet nem érinti. 

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

 Figyelembe vételre került. 

 „13. § (4) Az I. és II. rendű főutak területén – az eseti 
forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem 
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.” 

 Az előírás a KÖu-3 övezetek előírásaiba 
beépítésre került. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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9.  Kiemelt jelentőségű gyalogos felületek 
„14. § (1) A világörökségi helyszínek és védőövezetük 
közterületeinek színvonalas kialakítása érdekében a 
közterület kialakítása vagy átalakítása csak közterület-
alakítási terv alapján történhet.” 

 A területet nem érinti. 

„14. § (2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 

jelentőségű korzó” megnevezésű útvonalakat 

gyalogosútként, vagy gyalogos- és kerékpáros felületként 

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.” 

 Kijelölésre került a tervezési területen és 
előírásai megfelelnek a FRSZ előírásainak. 

„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 területet nem érinti. 
 
„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 nem érinti, változással érintett 
terület nincs kijelölve. 
 
11. A P+R infrastruktúrára vonatkozó előírások  
„16. § (1) Az 1. mellékletben kijelölt P+R rendszerű parkolási 

létesítmények elhelyezésére alkalmas területen belül 

legalább az előírt minimális befogadóképességű parkolási 

létesítményt el kell helyezni.” 

 A területet nem érinti. 

„16. § (2) Az 1. mellékletben kijelölt P+R rendszerű parkolási 

létesítmények elhelyezésére alkalmas területen legalább az 

előírt személygépjármű befogadóképesség 20%-ának 

megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolásának lehetőségét 

is biztosítani kell.” 

→ A területet nem érinti. 

„16. § (3) 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 
megállóinak végétől mért 200,0 méteres gyaloglási 
távolságon belül eső terület.” 

 P+R és B+R tároló a területen nem került 
kijelölésre. 

12. Közlekedési infrastruktúra (közúti vagy vasúti) számára 
irányadó területbiztosítás 17. § 

 A területet nem érinti. 

13.  Egyéb előírások 
 „18. § (1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt 

közterületen a gyalogos forgalom számára kijelölt, vagy 

kiépített szélességet a biztonságos gyalogosfelület számára 

kell fenntartani az alábbiak szerint: 

a) a pesti Nagykörúton és az azon belül 

elhelyezkedő pesti belvárosi területen a 

gyalogosfelület szélessége közterület egyéb célú 

használata során 

aa) legalább 3,0 méter és 

ab) nem kisebb, mint a – berendezési sáv 

keresztmetszetével csökkentett – meglévő 

szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a 

közterületi pavilon elhelyezése esetén,  

b) a pesti Nagykörúton kívüli és a budai oldali 

területeken a gyalogosfelület szélessége közterület 

egyéb célú használata során 

ba) legalább 2,0 méter, 

bb) nem kisebb, mint a – berendezési sáv 

keresztmetszetével csökkentett – meglévő 

szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a 

közterületi pavilon elhelyezése esetén.” 

 A szabályzat vendéglátó terasz, közterületi 
pavilon létesítését tiltja. 

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

 A területet nem érinti. 

„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 területet nem érinti.  

  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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„18. § (5) Beépítésre szánt területek megközelítését, 

kiszolgálását biztosító magánút – a kertvárosias 
lakóterületek zsákutcái, valamint a gazdasági területek és 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 területet nem érinti. 

„18. § (6) Beépítésre szánt területeket feltáró, 

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, beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. 

A közmű infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

„19. § (1) Minden beépítésre szánt területfelhasználási 

egység területén a kerületi településrendezési eszközben 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 területfelhasználási egység 

területén a kerületi településrendezési eszközben ki kell 

jelölni az 1 ha-nál kisebb telekigényű meglévő 

közműterületeket, továbbá kijelölhetők a tervezett 

a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 

b) elektromos alállomások, 

c) gázátadó állomások 

elhelyezésére szolgáló területek is.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A területet nem érinti. 

 „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 területet nem érinti. 

A TSZT 2017 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) 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 a jelen rendelet módosítása nélkül, a 

vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges.” 

 A területet nem érinti. 

„20. § (2a) A3. melléklet szerint Hegyvidéki zónában 

elhelyezkedő kisvárosias lakóterületeken belül kizárólag 

közhasználatú építmények elhelyezésére kijelölt építési 

övezetben 9,0 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 

méteres beépítési magasság alkalmazható  

a) közigazgatási, 

b) oktatási, 

c) hitéleti, 

d) egészségvédelmi, 

e) szociális, 

f) kulturális, 

g) művelődési és  

h) sport 

rendeltetés számára. 

→ A területet nem érinti. 

„20. § (2b) Magasépületek helye a kerületi 

településrendezési eszközben csak olyan látványvizsgálat 

alapján jelölhető ki, amely igazolja, hogy a tervezett épület 

látványa – forgalmas látványközpontokból (legalább a 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Gellért-hegy és a Budai Várhegy kilátópontjairól, a Duna-

partokról és a hidakról) feltáruló nézetekből – nem 

veszélyezteti Budapest városképének harmóniáját, 

különösen a világörökség védett látványát, valamint nem 

eredményez zavaró együttlátszódást a kiemelt magassági 

hangsúlyokkal (legalább Parlament, Szent István Bazilika, 

Gellért-hegy, Budai Várhegy). 

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

 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) meglévő közút gyalogos vagy kerékpáros 

infrastruktúrájának szélesítése, utólagos létesítése, 

ac) a közlekedésbiztonságot növelő nyomvonal korrekció 

megvalósítása, 

ad) környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy 

átépítése 

esetén; 

b) növelhető a KÖu területfelhasználási egység 

szélessége beépítésre szánt terület rovására a 

közlekedési infrastruktúra bővítésének, átépítésének 

az a) ponttól eltérő esetben is; 

c) növelhető a KÖk területfelhasználási egység 

szélessége 

ca) új, átépülő vagy áthelyezésre kerülő állomás, 

megállóhely építése, 

cb) vasutak különszintű keresztezésének építése, 

cc) környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy 

átépítése 

esetén; 

d) közút és vasút különszintű keresztezésében felüljáró 

helyett aluljáró létesítése esetén műtárgyépítés miatt 

a közlekedési területek határa a szükséges mértékig 

módosítható; 

e) Dunát keresztező, kizárólag kerékpáros és gyalogos 

forgalom számára szolgáló híd helye a 

mellékúthálózat figyelembevételével 100 m-rel 

módosítható; 

f) a közlekedési infrastruktúra számára irányadó 

területbiztosítással jelölt elem esetében a nyomvonal 

hosszától annak 50%-ában el lehet térni;  

g) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egység között lévő, a közlekedési 

infrastruktúra számára irányadó területbiztosítással 

jelölt közlekedési elem nyomvonala pontosítható oly 

módon is, hogy ne érintse a beépítésre szánt 

területfelhasználási egység területét; 

amennyiben a módosítás erdőterület vagy mezőgazdasági 

térségbe tartozó mezőgazdasági terület csökkenését nem 

eredményezi. 

 A területet nem érinti. 

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

meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 

településrendezési eszköz készítése során 

a) csökkenthető a KÖu területfelhasználási egység 

területe meglévő útvonal és a beépítésre szánt terület 

határának rendezése esetén legfeljebb a tömb 

hosszának 50%-ában, az útvonal szakaszra jellemező 

szélesség megtartásával; 

b) módosítható a KÖu és KÖk területfelhasználási 

egységek közötti határ; 

c) helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy 

megszüntethető 

ca) autóbusz-, trolibusz hálózat átszervezése, 

cb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése 

esetén; 

d) közúti vasúti (villamos) vonalak hálózata 

módosítható, ha 

da) meglévő vagy tervezett szakasz felszíni kialakítása 

helyett felszín alatti kialakítás épül, 

db) kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg nem 

haladó) vonal kerül felszámolásra; 

e) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 

infrastruktúra nyomvonala módosítható, ha a hálózati 

kapcsolatok változatlanok maradnak. 

→ A területet nem érinti. 

„21. § (3) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem 
megvalósulásáig közúti vasútként (villamosként) is 
kiépíthető.” 

 A területet nem érinti. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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MELLÉKLETEK 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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HRSZ kerület Tulajdonos – vagyonkezelő 

14363/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14128 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

13881 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14129 1 Fővárosi Önkormányzat 

14130 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14126/3 1 társasháztulajdon 

14126/4 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14447/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14442 1 Felsővizivárosi Szt. Anna Egyházközösség 

14444 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14440/11 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14446 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14448/4 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány 

14449/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14445 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14439 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14434 1 társasháztulajdon 

14441/1 1 Felsővizivárosi Szt. Anna Plébánia 

14363/2 1 BKV Zrt. 

14433 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14430/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14431 1 Budapest Budai Református Egyházközség 

14430/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

5966 1 Fővárosi Önkormányzat 

14429 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14427 1 társasháztulajdon 

14448/2 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány 

14420 1 OIK Hotel Hungary Befektető Kft. 

14440/4 1 társasháztulajdon 

14440/2 1 társasháztulajdon 

14436 1 társasháztulajdon 

14441/2 1 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

14419 1 társasháztulajdon 

14440/3 1 társasháztulajdon 

14437 1 társasháztulajdon 

14428/2 1 társasháztulajdon 

14418 1 társasháztulajdon 

14477/6 1 Fővárosi Önkormányzat 

14416 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14415 1 társasháztulajdon 

14414 1 társasháztulajdon 

14413/2 1 társasháztulajdon 

14412 1 társasháztulajdon 

14411 1 Francia Állam 

14477/4 1 Fővárosi Önkormányzat 

14398 1 Fővárosi Önkormányzat 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



14410 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14338 1 társasháztulajdon 

14365 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14409 1 társasháztulajdon 

14408 1 társasháztulajdon 

14336 1 társasháztulajdon 

14413/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

23809/3 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

14337/1 1 UNIONE CLARK Ingatlan hasznosító Kft. 

14407 1 társasháztulajdon 

14366 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14406 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14405 1 társasháztulajdon 

14337/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14404 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14403 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14367 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14402 1 DÖB 68 Zrt. 

14401 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14384 1 Fővárosi Önkormányzat 

14400 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14373/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14397 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14374 1 társasháztulajdon 

14396 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14375 1 társasháztulajdon 

14394 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14376 1 társasháztulajdon 

14393 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14392 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6452/2 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Várgondnokság Nonprofit Kft. 

14378 1 társasháztulajdon 

14380 1 társasháztulajdon 

14387/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14391 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14387/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat – vagyonkezelő: Fővárosi Önkormányzat 

14381 1 Danube Hotel Invest Kft. 

23810/1 1 Magyar Állam – vagyonkezelő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

14382 1 társasháztulajdon 

14388 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

5692/2 1 Fővárosi Önkormányzat 

5973 1 Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. 

6271/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6184 1 Fővárosi Önkormányzat 

6001 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14386 1 Sport Zone Kft. 

5413/3 1 Fővárosi Önkormányzat 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



6247 1 Fővárosi Önkormányzat 

6230/2 1 Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 

6230/1 1 társasháztulajdon 

6231 1 társasháztulajdon 

6229/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6232 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6209 1 Fővárosi Önkormányzat 

6233 1 társasháztulajdon 

6229/1 1 I. kerület Budavári Önkormányzat – vagyonkezelő: Fővárosi Önkormányzat 

5960 1 Fővárosi Önkormányzat 

6234 1 társasháztulajdon 

5959 1 Fővárosi Önkormányzat 

6235 1 társasháztulajdon 

6236 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6239 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6240 1 társasháztulajdon 

6241 1 társasháztulajdon 

6242 1 társasháztulajdon 

6243 1 társasháztulajdon 

6244 1 társasháztulajdon 

6246 1 társasháztulajdon 

6245 1 Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 

5544 1 Fővárosi Önkormányzat 

5413/4 1 Fővárosi Önkormányzat 

5542 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 

5541 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 

5540 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 

5539 1 Magyar Állam – vagyonkezelő: Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. 

5537/4 1 Fővárosi Önkormányzat 

6000 1 Fővárosi Önkormányzat 

14339/3 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

6172 1 Fővárosi Önkormányzat 

14362 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

5314/2 1 I. kerület Budavári Önkormányzat 

14417 1 Fővárosi Önkormányzat 

14443 1 Fővárosi Önkormányzat 

14447/2 1 Fővárosi Önkormányzat 
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