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BEVEZETÉS 
A  Kormány  a  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Programról  szóló  1839/2016.  (XII. 
23.)  Korm.  határozatban  elfogadta  a  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Program 
koncepcióját. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program, valamint egyéb dél‐pesti 
és  észak‐csepeli  beruházások  előkészítése  és  megtervezése  érdekében  szükséges 
intézkedésekről  szóló  2016/2017.  (XII.  22.)  Korm.  határozatban  a  Kormány  egyetértett  a 
komplex  városfejlesztés  előkészítésével  és  támogatta  annak  ütemezett  megvalósítását, 
egyetértett  a  program  elemei  által  érintett  térség  összetett  városfejlesztéséhez  szükséges 
jogszabályok  előkészítésével,  megalkotásával,  valamint  a  településrendezési  eszközök 
elkészítésével. 

A  Budapest  és  az  agglomeráció  fejlesztésével  összefüggő  állami  feladatokról,  valamint  egyes 
fejlesztések  megvalósításáról,  továbbá  egyes  törvényeknek  a  Magyarország  filmszakmai 
támogatási  programjáról  szóló  SA.50768  számú  Európai  Bizottsági  határozattal  összefüggő 
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény rögzítette a Budapest Diákváros – Déli Városkapu 
Fejlesztési  Program,  mint  komplex  városfejlesztés  tartalmát  és  rögzítette,  hogy  az  ennek 
keretében megvalósuló beruházások  kiemelten  közérdekű beruházásnak és  kiemelt budapesti 
fejlesztésnek  minősülnek.  A  törvény  1.  melléklete  szerint  a  program  részét  képező 
létesítményfejlesztési  projektek:  Budapesti  Xtrém  Szabadidő  Park,  Dunai  Evezős  Központ, 
Budapesti Atlétikai Stadion, Budapest Diákváros és a kapcsolódó  létesítmények,  infrastruktúra 
és környezetrendezés.  

A  törvény  felhatalmazása  alapján  a  Kormány  a  142/2018.  (VII.  30.)  Korm.  rendeletével 
módosította  a  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Programmal,  valamint  egyéb  dél‐
pesti és észak‐csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről, 
valamint  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok 
kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet módosításáról  szóló  42/2018.  (III.  13.) 
Korm. rendeletet.  

A 42/2018.  (III. 13.) Korm.  rendelet nemzetgazdasági  szempontból kiemelt  jelentőségű üggyé 
nyilvánította  a  Korm.  rendelet  1.  melléklete  szerinti  területen  megvalósuló  komplex 
városfejlesztéssel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyeket.  A  Korm.  rendelet  1. melléklete 
rögzíti a beruházás területi  lehatárolását a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi 
rendszerben megadott koordinátáival. 

A  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Program  és  a  Budapest  Diákváros  –  Déli 
Városkapu Fejlesztési Program elemeinek megvalósulása érdekében az 1651/2017. (XII. 6.) Főv. 
Kgy.  határozattal  elfogadott  Budapest  településszerkezeti  terve  (TSZT  2017)  és  a  Fővárosi 
rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (FRSZ) módosítása szükséges. 

A  program  javasolt  elemei  három  területen  teszik  szükségessé  a  TSZT  2017  és  az  FRSZ 
módosítását: 

 a Budapesti Atlétikai Stadionhoz kapcsolódóan a Kvassay zsilip melletti ferencvárosi és a 

fő Duna‐ág menti észak‐csepeli területeken, 

 a Budapest Diákvároshoz kapcsolódóan a Ráckevei (Soroksári)–Duna mellett a Soroksári 

úttal  szomszédos  területeken  és  a  Galvani‐hídhoz  kapcsolódó  közútfejlesztések 

területein, 

 a Dunai Evezős Központhoz kapcsolódóan a Ráckevei (Soroksári)–Duna és a Francia‐öböl 

melletti területeken.  

 

A következőkben a legfontosabb módosításokat mutatjuk be röviden. 
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Budapesti Atlétikai Stadion és kapcsolódó létesítmények  

 a  Kvassay  zsiliptől  északra  lévő  jelenlegi  Vi‐1  jelű  Intézményi,  jellemzően  zártsorú 
beépítésű területen az ide tervezett Budapesti Atlétikai Stadion funkciójának megfelelő 
K‐Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználás javasolt, 

 az  Atlétikai  Stadion  elhelyezése  érdekében  a  sportszakmai  szempontok  figyelembe 
vételével a Duna mentén kijelölt Zkp területfelhasználási egység határa módosul, 

 az Atlétikai Stadion szabadtéri edzőpályáinak kialakítása érdekében a XXI. kerületi K‐Sz 
jelű  szennyvízkezelés  területe északi  részén beépítésre nem  szánt Zvp  jelű városi park 
területfelhasználás javasolt, 

 a  szabadtéri  edzőpályák  közelében  kialakítani  tervezett  fedett  pályás  atlétikai 
edzőcsarnok elhelyezése érdekében a Zvp jelű városi park területfelhasználás egy részén 
K‐Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználás javasolt, 

 a  létesítmények közötti  kapcsolat biztosítása érdekében  a Ráckevei  (Soroksári)–Dunán 
átvezető gyalogos, kerékpáros híd jelölése szükséges. 

 
Budapesti Atlétikai Stadion és kapcsolódó létesítmények 

Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe 

 a  IX. kerületben a tervezett 8 500 férőhelyes kollégiumi, egyéb kiegészítő funkciókat és 
kapcsolódó  infrastrukturális  fejlesztéseket  magában  foglaló  fejlesztés  beépítési 
terveinek szabadabb alakítása érdekében a Ráckevei (Soroksári)–Duna menti területen 
településszerkezeti  tervi  szinten  kijelölt  Zkp  jelű  közkert,  közpark  szélessége  csökken, 
azonban ennek pótlására a szomszédos Ln‐3 jelű nagyvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű  lakóterületen  és Vi‐1  jelű  intézményi,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  területen 
meghatározott  Zkp  min.  10%  kijelölés  mértéke  növekszik  az  elvont  Zkp  terület 
arányának megfelelően 15 %‐ra, 
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 a  2000  méter  hosszú,  a  nemzetközi  szövetség  (FISA)  előírásai  szerint  megépítendő 
evezős  pálya  kialakítása  érdekében  a  Diákvároshoz  kapcsolódó  területen  a  Ráckevei 
(Soroksári)–Duna Vá jelű állóvizek medre és partja területfelhasználási egység növekszik,  

 az  evezőspálya  rajtzónája  környezetében  a  tervezett  kis  Galvani  híd  nyomvonala 
módosul,  és  ezzel  összefüggésben  az  új  hídfő  környezetében  a  Vi‐1  jelű  intézményi, 
jellemzően zártsorú beépítésű terület, valamint a Soroksári út és a Gubacsi út mentén a 
jelenlegi Vi‐1  jelű  intézményi,  jellemzően  zártsorú beépítésű és Gksz‐2  jelű gazdasági, 
jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek lehatárolása módosul. 

Dunai Evezős Központ:  

 a Dunai Evezős Központ evezős pályájának  kialakítása érdekében  a XXI. kerületben  az 
RSD Vá  jelű állóvizek medre és partja területe és az azzal párhuzamos Zkp  jelű közkert, 
közpark terület határa módosul, 

 a  klubépület  és  versenyközpont  elhelyezése  érdekében  a  Francia‐öböltől  délre  a 
Ráckevei  (Soroksári)–Duna  mentén  a  jelenlegi  Vi‐2  jelű  intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  területek és a közöttük  lévő KÖu  terület, valamint a Francia‐öböl 
déli oldala mentén a jelenlegi Zkp jelű közkert, közpark terület egy része módosul K‐Rek 
jelű nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területfelhasználás kijelölése mellett, 

 

Dunai Evezős Központ és Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe 
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A tervezési terület a Duna folyam – Hajóállomás utca – Soroksári út – Kén utca – Ferencvárosi 
rendező pu. –  Illatos út – Timót utca –  IX. és XXI kerület határa – Gubacsi híd – Védgát utca – 
Weiss  Manfréd  úttal  párhuzamos  tervezett  út  –  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  –  Zkp  jelű 
területfelhasználási egység határa – tervezett Galvani krt. által határolt terület. 

 
Tervezési terület lehatárolása 

A tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanok az alábbiak: 

Budapesti Atlétikai Stadion és kapcsolódó létesítmények:  

A  IX.  kerületi  38086/33,  38086/78,  38093  és  a  XXI.  kerületi  210007/2,  210007/3,  210007/4, 
210001, 210000, és a 210007/1 hrsz.‐ú ingatlanok érintettek módosítással. 

Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe:  

A  IX.  kerületi  38086/12,  38086/13,  38086/235,  38086/49,  38086/20,  38086/22,  38086/19, 
38086/187,  38086/18,  38086/55,  38086/190,  38086/21,  38086/191,  38086/23,  38086/27, 
38086/24, 38197, 38086/26, 38086/28, 38228, 38200/4, 38200/3, 38200/2, 38207/7, 38207/9, 
38207/10, 38188/1, 38189/11, 38189/8, 38226/19, 38226/20 és a XXI. kerületi 209988, 209978, 
209979,  209961/2,  209960/2,  209987,  209986,  209985,  209984,  209981,  209983,  209958, 
209966 és 209961/8 hrsz.‐ú ingatlanok érintettek területfelhasználásból származó módosítással. 

Dunai Evezős Központ:  

A  XXI.  kerületi  209951/3,  209951/6,  209960/4,  209951/2,  209928,  209927,  209926,  209924, 
209951/5, 209951/4, 209956 és 209957 hrsz.‐ú ingatlan érintett módosítással. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.1. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA, HELYZETE A 
TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

 
A  Kemény  Ferenc  Program  Budapest 

zónarendszerében (Forrás: Budapest 2020) 

A Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési 
Program,  valamint  az  egyéb  dél‐pesti  és  észak‐ 
csepeli  beruházások  célja  –  a  főváros  hosszú  távú 
fejlesztési koncepciójával összhangban – egy élhető, 
a  lakhatást  és  munkahelyteremtést  támogató,  a 
hazai  verseny‐,  utánpótlás‐  és  szabadidősport 
számára magasabb  színvonalú  sportszolgáltatásokat 
nyújtó  városfejlesztés  megvalósítása.  A  program  a 
fejlesztés  központját  a  klasszikus  barnamezős 
területekkel rendelkező dél‐budapesti régióban, a IX. 
kerület Duna menti és átmeneti zónájában, valamint 
a XXI. kerület Duna menti zónájában jelölte ki.  

A  terület  a  városszerkezetben  súlyponti 
elhelyezkedésű,  kedvező  meglévő  és  tervezett 
kötöttpályás  és  közúti  közlekedési  kapcsolatokkal 
rendelkezik. 

Az átmeneti és a Duna menti zóna részét képző Kvassay zsilip és volt Nagyvásártelep környezete 
a  város  egyik  legjelentősebb  városfejlesztési  potenciállal  rendelkező  területe.  Jelenleg  az 
egybefüggő gazdasági területek mellett jelentős a közlekedést kiszolgáló és a használaton kívüli 
területek aránya. Az elmúlt időszakban egyre értékesebbé vált Duna menti zóna része a program 
által  érintett  Csepel‐Szigetcsúcs  és  a  Francia‐öböl  környezete,  míg  utóbbin  jelenleg 
sportterületek mellett fővárosi tulajdonú használaton kívüli területek találhatóak, addig Csepel‐
Szigetcsúcs területére a vízpartra szervezett városüzemeltetési területek jellemzőek. 

A  fővárosi  településszerkezetet  jelentős  mértékben  meghatározzák  a  kör‐  és  sugárirányú 
közlekedési elemek, különösen ezek metszéspontjai. A programterület kedvező városszerkezeti 
elhelyezkedését a hosszú távú városfejlesztési tervek támasztják alá.  

Jelenleg  a Hungária  körgyűrű gondoskodik  a  terület,  az  átmeneti és  az elővárosi  zóna  közötti 
kapcsolatról, míg a Soroksári út és a csepeli Weiss Manfréd út a belső városrészek felé biztosítják 
a megközelítést. Az útvonalak mind a közúti közlekedés, mind a közösségi közlekedés területén 
fontos szerepet töltenek be Budapest közlekedési rendszerében: 

 a Soroksári út és a Weiss Manfréd út biztosítja a Belváros és az M0 gyűrű elérését, 

 a  dél‐budapesti  térségben  a  Közvágóhíd–Lágymányosi  híd  csomópont  teremti meg  az 

észak‐déli  és  kelet‐nyugati  villamos  vonalak,  valamint  a  HÉV  vonalak  és  a  ráhordó 

autóbusz hálózat közötti a kapcsolatot. 

A  terület  pozíciójának megerősödése  a  gyűrű  irányú  tervezett Galvani  és  a  szintén  tervezett 
Körvasút menti körúttal valósulhat meg, amelyek kedvező kapcsolatot teremtenek majd Buda, 
Csepel és Pest között az átmeneti és az elővárosi zónában. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Forrás: Budapest 2030 

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program programelemei a Duna folyam mellé és a 
Ráckevei  (Soroksári)–Duna köré szervezettek. A  IX. kerületi Rákóczi hídtól délre  fekvő,  jelenleg 
leszakadó,  alulhasznosított  Duna‐parton  tervezett  a  Budapesti  Atlétikai  Stadion,  amely  a 
Nemzeti Színház és környezetében kialakult tematikus terület vonzáskörzetét erősítve, valamint 
a Diákváros  északi  kapujával  kiegészülve  a  város  új  jelentősebb,  tömegeket  vonzó  területévé 
válhat.  Csepel‐Szigetcsúcs  és  a  Francia‐öböl  területe  jelenleg  a Weiss Manfréd  út  irányából 
feltárt, a területek  jövőbeli szerepköre  jelentős mértékben függ a tervezett körutak, valamint a 
nyomvonalak mentén javasolt központrendszer elemeinek megvalósulásától. 

A  IX.  kerületi  fejlesztéssel  érintett  területek  a  városközponttól  délre,  annak  közvetlen 
szomszédságában helyezkednek el. A terület jelenleg egybefüggő, jelentős kiterjedésű gazdasági 
terület,  szerkezetalakító  fejlesztési  céltérség  területe.  A  közvetlen  Duna‐parti  területeken 
jelentős  közösségi  célú  rekreációs  területek  kerültek  kijelölésre,  így  a  Kvassay  zsilip melletti 
ferencvárosi  területen  és  Csepel‐Szigetcsúcs  területén  is  a  Duna  végigjárhatóságának  elve 
érvényesül. A Csepel‐Szigetcsúcson kijelölt városi parknak Budapest élhetőségének  javításában 
kiemelkedő  szerepe  van.  Az  edzőpályáktól  délre  a  városüzemeltetést  szolgáló  jelentős 
kiterjedésű területek között területfejlesztő hatású új körirányú közúti elemek vannak kijelölve. 
A  Francia‐öböl  területe  –  hasonlóan  a  ferencvárosi  területekhez  –  szerkezetalakító  fejlesztési 
céltérség területe, amely közvetlenül csatlakozik a Gubacsi‐dűlő mellékközpont területéhez. 

A  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Program  által  tervezett  nemzetgazdasági 
szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházás  a  dél‐budapesti  térség  klasszikus  barnamezős, 
alulhasznosított,  félipari  státuszát,  a  városszerkezetben  betöltött  helyét  és  szerepét 
újraértelmezi. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Forrás: Budapest TSZT 
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1.2. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA 

 

1.2.1. HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI 

A terület településrendezési szintű vizsgálata során az 1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal 
jóváhagyott Budapest  főváros  településszerkezeti  tervét  (továbbiakban:  TSZT)  és  a  48/2017. 
(XII. 20.) Főv. Kgy. rendelettel módosított, az 5/2015.  (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel  jóváhagyott 
Budapest főváros rendezési szabályzat (továbbiakban: FRSZ) releváns előírásait vizsgáljuk. 

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) 

Budapest hatályos  településszerkezeti  terve  (a  rendezési  szabályzattal együtt)  a  főváros  teljes 
közigazgatási területére készült.  
A  TSZT  a  főváros  „Budapest  2030”  hosszú  távú  városfejlesztési  koncepciójában  foglalt  célok 
megvalósítását hivatott biztosítani, ennek megfelelően határozza meg a település szerkezetét, a 
területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra‐hálózatok elrendezését.  

A TSZT 1. Területfelhasználás tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

‐ Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln‐3)  

A  területfelhasználási  egységbe  azok  a  szabadonálló  jelleggel  épített  lakóterületek  tartoznak, 
ahol általában több azonos  jellegű épület áll egy telken, de nem úszótelkes a kialakítás. Ezek a 
lakóterületek  nagyrészt  elkerítettek,  zöldfelületük  jellemzően  nem  képezi  a  közhasználatú 
zöldfelületek  részét.  Ide  tartozik a  rendszerváltás után épített „lakóparkok” nagy  része, de  ide 
soroljuk a nem úszótelkes lakótelepeket, továbbá a földszinten zártsorúan beépített, zöldtetővel 
kialakított, de felmenő részeiket illetően szabadon álló jelleggel megvalósított lakóterületeket is. 
A  terv  alapján  lehetőség  nyílik  elsősorban  az  átmeneti  zónában  új,  ilyen  típusú  lakóterületek 
kialakítására  is.  A  rendszerváltás  előtti  lakótelepek  beépítési  sűrűsége  a  laza  szerkezetük  és 
magas zöldfelületi arányuk miatt  lényegesen alacsonyabb, mint a később épült  lakóparkoké. A 
TSZT  a  beépítési  sűrűség  legmagasabb  értékét  1,5  –  4,25  közötti  értékben határozza meg. A 
szabadonálló  jellegű, nagyvárosias beépítésnél  jellemző magas zöldfelületi  intenzitás  (átlagban 
40%)  megőrzése  érdekében  a  területfelhasználási  egység  területére  vonatkozóan  30%  a 
legkisebb zöldfelületi átlagérték. 

Ln‐3  területfelhasználási  egységbe  sorolt  a  IX.  kerületben,  a  Közvágóhídtól  délre,  a  Ráckevei 
(Soroksári)–Duna menti  zöldterület  és  a  vasúti  terület  közötti  területsáv,  amely  a  tervezett 
Diákváros részét képezi. Ezen a területen jelölésre került legalább 10% zöldterület kijelölésének 
kötelezettsége. A terület a tervezési terület jelentős részéhez hasonlóan a TSZT‐ben változással 
érintett területként jelölt. 

‐ Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi‐1)  

A  területfelhasználási  egységbe  a  jelentős  közlekedési  nyomvonalak  mentén  elhelyezkedő 
területek  tartoznak,  ahol  az  irodafunkció meghatározó,  de  ezek  a  területek  részt  vesznek  a 
lakosság ellátásában, kiszolgálásában  is. A  szerkezeti elhelyezkedés miatt  lakófunkciót  is  lehet 
létesíteni  ezeken  a  területeken,  a  KÉSZ‐ben  meghatározott  módon,  de  csak  ott,  ahol  a 
lakófunkciót  jelentős  környezeti  hatás  nem  zavarja.  A  területet  az  OTÉK‐ban  lehetővé  tett 
funkcionális  sokszínűség  jellemzi, nem  korlátozódik meghatározott  intézményi  körre. Beépítési 
sűrűsége magas, megközelíti a városközponti területekét. Bár nem  jelentenek kiemelt központi 
helyszíneket, legnagyobb beépítési sűrűségük 3,0 – 5,75 közötti érték lehet, mivel lehatárolásuk 
általában területileg korlátozottabb. A zöldfelületi intenzitás megtartása és javítása érdekében a 
területfelhasználási egységekre vonatkozóan 10% a legkisebb zöldfelületi átlagérték. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Vi‐1  területfelhasználási  egységbe  tartozik  jelenleg  a  IX.  kerületben,  a  Kvassay  zsilip 
szomszédságában  lévő  volt Vituki  terület,  a  tervezett Budapesti Atlétikai  Stadion helyszíne. A 
területen a TSZT 1.  területfelhasználási  tervlapja  legalább 10%  zöldterület kijelölését  írja elő a 
KÉSZ  számára,  valamint  Szerkezeti  jelentőségű  zöldfelületi  kapcsolat  van  jelölve  a  Ráckevei 
(Soroksári)–Duna mentén. 

Vi‐1 területfelhasználási egységbe soroltak a IX. kerületben, a Kvassay Jenő úttól keletre lévő és 
a  kis  Galvani  híd  hídfőjének  környezetében  lévő  területek  is,  amelyek  a  tervezett  Diákváros 
területére  esnek.  Ezeken  a  területeken  ugyancsak  jelölésre  került  legalább  10%  zöldterület 
kijelölésének kötelezettsége. 

‐ Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi‐2)  

A  területfelhasználási  egységbe  sorolt  területet  funkcionálisan  az  előző  intézményterülethez 
hasonló vegyesség  jellemzi. A  városszerkezetben való  elhelyezkedése, a  kialakult  környezethez 
való  igazodása  alapján  azonban  sűrűsége  alacsonyabb,  lazább,  jellemzően  szabadonálló 
beépítésű  területek  tartoznak  ide,  vagy  a  területi  adottságok  (morfológia,  értékes  növényzet, 
Duna  menti  pozíció)  igénylik  nagyobb  zöldfelület  megtartását  vagy  kialakítását.  Különösen 
alkalmas a funkcióváltó területek élhetőbb, zöldfelületekben gazdagabb környezeti kialakítására. 
Beépítési  sűrűségük  is  jelzi  ezt,  amelynek  legnagyobb  értéke  a  településszerkezeti  helyzettől 
függően  nem  lehet  több  0,75  –  4,5  közötti  értéknél.  A  zöldfelületi  intenzitás megtartása  és 
javítása  érdekében 25% a  legkisebb  zöldfelületi átlagérték, amit a  területfelhasználási  egység 
területére kell számítani. 

A  tervezési  területen  a  XXI.  kerületben,  a  Francia‐öböltől  délre  a  Gubacsi  híd  vonaláig  több 
területrész Vi‐2 területfelhasználási egységbe sorolt. A területen az evezőspályához kapcsolódó 
parti létesítmények elhelyezése tervezett.  

‐ Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz‐2)  

A  területfelhasználási egységbe egyrészt azok a gazdasági célú  területek  tartoznak, amelyek a 
város  iparosodása  során,  jellemzően  a  XX.  században  alakultak  ki,  és  a  rendszerváltozást 
követően a környezetet terhelő tevékenységeket új technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, 
másrészt az  elővárosi  zónában kialakuló új munkahelyi  területek.  Ide  soroltak  továbbá azok a 
logisztikai területek is, amelyek a koncentrált árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási 
területei,  de  közlekedési  kapcsolatukat  elsősorban  a  közút  adja.  Ide  tartoznak még  az  1  ha 
területi nagyságrendet meghaladó elektromos alállomások és gázátadó állomások, valamint a 
komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is,  így a város működtetésben  is fontos a szerepük. A 
területen  a  vegyesség  érdekében  önálló  –  a  saját  tevékenységhez  tartozón  kívül  –  általános 
irodafunkció  is  elhelyezhető,  kereskedelmi  és  szolgáltató  funkció  kivételesen  lehetséges. 
Beépítési sűrűségük 1,0 ‐ 2,0 közötti érték lehet. 

Gksz‐2 területfelhasználási egységbe tartoznak a IX. kerületben, a Kén utca két oldalán található 
területek,  amelyeket  a  kis  Galvani  híd  nyomvonalának  módosításával  kapcsolatban  érint 
módosítás. A XXI. kerületben, a Francia‐öböltől délre egy kisebb, elektromos alállomásnak helyet 
adó terület ugyancsak ebbe a területfelhasználási egységbe sorolt. 

‐ Szennyvízkezelés területe (K‐Sz)  

A  területfelhasználási  egységbe  a  települési  folyékony  hulladék  (szennyvizek  és  iszapok) 
kezelését, hasznosítását biztosító építmények, műtárgyak és technológiák elhelyezésére szolgáló 
terület,  valamint  a  szennyvizek  kezelőtelepre  juttatását  biztosító  szivattyútelepek  tartoznak. 
(Nem  kerültek  ábrázolásra  a  kis  területű,  illetve  gazdasági  területfelhasználási  területen  belül 
elhelyezkedő szivattyútelepek.). 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  tervezési  területen  a  XXI.  kerületben,  a  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telep  területe 
tartozik  K‐Sz  területfelhasználási  egységbe,  amelynek  északi,  jelenleg  tartalékterületként 
szolgáló részén a Budapesti Atlétikai Stadion edzőpályáinak elhelyezése tervezett. 

‐ Közúti közlekedési terület (KÖu)  

A  tervezési  területet keresztezi  több olyan közúti közlekedési  terület, amelyek a közúthálózati 
hierarchia  magasabb  szintű  elemei,  ezért  a  TSZT‐ben  is  megjelennek  KÖu  területként.  A 
tervezett Galvani  körút  kis Galvani hídjának és  csatlakozó úthálózatának módosítási  szándéka 
érinti ezt a területet. 

‐ Kötöttpályás közlekedési területek (KÖk)  

A tervezési területet érinti több kötöttpályás közlekedési területként kijelölt terület – H6 és H7 
HÉV vonalak, 150‐es vasútvonal és a Ferencvárosi  rendező pályaudvar – annak köszönhetően, 
hogy a tervezési terület összefüggő, nagy szerkezeti egységekben került lehatárolásra. 

‐ Városi park (Zvp)  

A  területfelhasználási  egységbe  a  25  hektárnál  nagyobb  zöldterületek,  a  városi  parkok 
(Városliget, Margitsziget, Népliget, Óbudaisziget, Gellért‐hegy,  Észak‐Csepelre  és  Táborhegyre 
tervezett parkok)  tartoznak. Az OTÉK  zöldterületekre meghatározott megengedett  legnagyobb 
(3%‐os)  beépítettségétől  eltérően,  a  Városliget megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi 
CCXLII.  törvénynek  megfelelően  a  városligeti  park  területén  7%  a  megengedett  legnagyobb 
beépítettség. A városi park (Zvp) területfelhasználási kategóriába sorolt területen a  legnagyobb 
beépítési magasság  a  Duna‐parti  építési  szabályzatban meghatározható  eltérések  figyelembe 
vétele mellett 9,0 méter  tekintettel a 25 hektárnál nagyobb  zöldterületeken megjelenő egyedi 
rekreációs, turisztikai igényekre. 

A tervezési területen található a TSZT‐ben nevesített, Észak‐Csepelre tervezett park. A területen 
a  Budapesti  Atlétikai  Stadionhoz  kapcsolódó  edzőpályák  és  fedett  atlétikai  edzőcsarnok 
elhelyezése tervezett. 

‐ Közkert, közpark (Zkp)  

A  területfelhasználási  egységbe  a  25  hektárnál  kisebb  zöldterületek  tartoznak.  Idetartoznak  a 
városi  és  lakóterületi  közparkok,  közkertek,  a  jelentősebb  fásított  közterek  és  az  egyéb 
szerkezetileg meghatározó  zöldfelületek. A meglévő  közparkokon  kívül azon  zöldterületek  is  le 
lettek  határolva,  amelyek  rekreációs  használatra  jelenleg még  nem  vagy  csak  korlátozottan 
alkalmasak  (pl. alábányászott  területek) és/vagy az érintett  telkek  tulajdonjogi  rendezése nem 
történt meg  (magántulajdon  van).  Ezeket  a  zöldterületeket  távlatban  alkalmassá  kell  tenni  a 
közhasználatra, illetve a tulajdonviszonyokat is rendezni szükséges. 

Közkert, közpark  területbe  sorolt a  IX. kerületben, a Kvassay  zsilip  szomszédságában  lévő volt 
Vituki terület Dunával határos sávja, a Ráckevei  (Soroksári)–Duna parti sávja és a Francia‐öböl 
déli partja, amelyeknek a módosítása a Budapesti Atlétikai Stadion, a Budapest Diákváros és a 
Dunai Evezős Központ terveivel kapcsolatban szükséges. 

‐ Folyóvizek medre és partja (Vf)  

A Duna folyam Kvassay‐zsilip előtti területe tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. 

‐ Állóvizek medre és partja (Vá)  

A Ráckevei (Soroksári)–Duna területe tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. 

A TSZT 1. Területfelhasználás tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2. Közlekedési infrastruktúra tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A  tervezési  területet  a meglévő  I.  rendű  főutak  közül  a  Rákóczi  híd –  Könyves  Kálmán  körút 
északról határolja, a Soroksári út pedig észak‐dél irányban átvágja.  
Tervezett  I.  rendű  főútként  jelölt  a  Körvasút menti  körút  –  és  annak  részeként  a  Ráckevei 
(Soroksári)–Duna  keresztezésének  alagútja  –,  amely  a  Francia‐öböltől  délre  érinti  a  tervezési 
területet.  

A Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd út jelentette útvonal, valamint a Külső Mester utca, az Illatos 
út, továbbá a Gubacsi híd és csatlakozó úthálózata meglévő II. rendű főutak.   
Tervezett  II.  rendű  főút  a  Budát  Csepelen  keresztül  Pesttel,  a  Galvani  hídpárral  összekötő 
körirányú  elem,  amely  Pesten  a  Kén  utca  –  Ecseri  út  irányába  vezető  nyomvonalon  került 
kijelölésre.  Ez  a  nyomvonal  az  evezőspályához  kapcsolódó  tervezett  létesítmények  révén 
érintett. További tervezett II. rendű főút Csepelen a Hollandi út északi irányú meghosszabbítása, 
amelynek alternatív nyomvonala is feltüntetésre került a TSZT‐ben.  

A  településszerkezeti  jelentőségű  gyűjtőúthálózat  elemei  közül  a  Gubacsi  út  jelenik meg  a 
ferencvárosi területen. Tervezett elem nem érinti a vizsgált területet. 

A  tervezési  területet  észak‐dél  irányban  átvágja  a  Soroksári  út  és  Ráckevei  (Soroksári)–Duna 
közötti  területen  fekvő  150.  sz.  Budapest‐Kelebia  vasútvonal.  A  Ferencvárosi  rendező 
pályaudvar egy része pedig a tervezési terület keleti területére esik.  
A  tervezési  területet  érintik  a  Kvassay  Jenő  út  –  Weiss  Manfréd  út  vonalával,  valamint  a 
Soroksári úttal párhuzamos  (jelenlegi H6 és H7) HÉV vonalak, amelyek  távlatban az Észak‐déli 
regionális gyorsvasutat alkotják majd.  

A  Gubacsi  úton meglévő  villamos  vonal  található,  a  Gubacsi  híd  és  kapcsolódó  úthálózatán 
villamos vonal tervezett. 

 A Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd út és a Gubacsi híd – Ady Endre utca mentén meglévő, a 
Ráckevei  (Soroksári)–Duna mindkét  partján  és  a Galvani  hidak  nyomvonala mentén  tervezett 
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala került kijelölésre.  

A Kvassay és Gubacsi meglévő hidak mellett a TSZT tervlapja számos műtárgyat jelöl, a Körvasút 
menti körút nyomvonalában egy tervezett alagutat és a Kén utca tengelyében tervezett hidat. A 
Gubacsi  híd  mellett  vasúti  híd  is  tervezett.  A  közúti  főhálózathoz  nem  kapcsolódó,  tehát 
gyalogos‐kerékpáros  híd  (vagy  kiszolgálóútként)  tervezett  a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunán 
keresztül, illetve a Francia‐öböl torkolatánál is.  

A  Weiss  Manfréd  út  és  a  tervezett  Galvani  híd  kapcsolódó  úthálózatának  külön  szintű 
csomópontjánál tervezett P+R parkoló jelölt. 

A TSZT 2. Közlekedési infrastruktúra tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 

A  TSZT  3.  Az  épített  környezet  értékeinek  védelme  a)  Más  jogszabállyal  érvényesülő  művi 
értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A tervlapon  feltüntetett műemlékek alapján a tervezési terület határán található a Duna alatti 
járható kábelalagút pesti végaknája, a tervezési területen belül a Nagyvásártelep értékes elemei: 
csarnoképület,  irodaépület,  zászlótartó  építmények,  bejárati  pillérek.  A  területet  érinti  a 
Nagyvásártelep műemléki környezete. 

Fővárosi  helyi  védettségű  építmény  a  Soroksári  úti MÁV  állomás  és  a  Soroksári  út melletti 
iskolaépület. 

A teljes tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhely. 

A  TSZT  3.  Az  épített  környezet  értékeinek  védelme  a)  Más  jogszabállyal  érvényesülő  művi 
értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapján a vizsgált területet nem érintik elemek. 

A tervezési terület jelentős része magasépítmények számára igénybe vehető területen fekszik. 
A  TSZT  a  magasépítmények  elhelyezésére  elsődlegesen  alkalmas  területeket  az  átmeneti 
zónában jelölte ki, mivel ez a zóna a történeti városrészektől látványban távolabb esik, így azok 
összképét magasságuk nem zavarja. A Budapest 2030 városfejlesztési koncepcióban kijelölt és az 
átmeneti  zónára  eső  városfejlesztési  céltérségekbe  tartozó  területek  fejlesztésébe  jól 
integrálhatók  a  magasépítmények,  amelyek  presztízsberuházásokként  a  fejlesztések 
mozgatórugójává válhatnak. 

A Kvassay zsilip melletti volt Vituki terület a Kvassay Jenő út túloldalán lévő területrésszel együtt 
magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület  legmagasabb pontja 65,0 méter. Ettől 
délre a Soroksári út két oldalán magasház elhelyezésére kijelölt terület húzódik, ahol az épület 
legmagasabb pontja 45,0 méter. 

A tervezési terület IX. kerületi részei legnagyobb részt egyes változással érintett, jellemzően új 
beépítésű terület  (III. párkánymagassági kategória) besorolásúak, és a Francia‐öböltől délre  is 
található ilyen terület. 

A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos 
magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 

A TSZT 4. Zöldfelület‐, táj‐ és természetvédelem tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A  tervezési  területen  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  területe Natura  2000  védelem  alatt  áll,  az 
országos  ökológiai  hálózat  –  ökológiai  folyosó  része,  és  az  RSD  környezete  tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. 

A  területen  található  kisebb  erdőfoltok  Országos  Erdőállomány  Adattár  szerinti  védelmi 
elsődleges rendeltetésű erdőterületek, főképpen kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek. 

A  Soroskári  út  –  Helsinki  út mentén  településképvédelmi  jelentőségű  tervezett  fasor  került 
kijelölésre. A Ráckevei (Soroksári)–Duna revitalizációt igénylő vízfolyásként került feltüntetésre. 

A  TSZT  4.  Zöldfelület‐,  táj‐  és  természetvédelem  tervlapja  a  mellékelt  térképen  kerül 
bemutatásra. 

 

A  TSZT  5.  Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és  veszélyeztető  tényezőjű  területek  tervlapján  a 
tervezési területet érintő elemek: 

A tervezési területet a más jogszabállyal érvényesülő elemek közül országos vízminőség‐védelmi 
övezet  –  vízbázisvédelmi  terület  érinti  a  Francia‐öböltől  délre. Országos  vízminőség‐védelmi 
övezet – természetes fürdővizek védőterülete jelölt az RSD területén. Feltöltött területként és 
rekultiválandó  bánya,  lerakóként  nyilvántartott  a  Csepel  szigetcsúcson  a  szennyvíztisztítótól 
északnyugatra lévő terület.  

A  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telep  küszöbérték  alatti  veszélyes  üzem.  A  tervezési 
terület  keleti  részét  érintően  a  Külső Mester  utca  és  az  Illatos  út  környezetében  veszélyes 
üzemek találhatóak, amelyek veszélyességi zónáit is rögzíti a terv. 

A tervi elemek közül potenciálisan talajszennyezett területként  jelölt a tervezési terület keleti 
része  és  a  szennyvíztisztítótól  északnyugatra  lévő  terület.  Ivóvízhálózattal  ellátott, 
csatornázatlan  terület  található  a  Francia‐öböl  térségében.  Továbbá  a  tervezési  területet 
északról eléri a tervben meghatározott kibocsátás‐csökkentési zóna. 

A  TSZT  5.  Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és  veszélyeztető  tényezőjű  területek  tervlapja  a 
mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 6. Védelmi, korlátozási területek tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A  tervezési  területet  több helyen érinti a vasútvonalak védőtávolsága, a gyorsvasúti vonalak 
térszín  alatti  szakaszának  védelmi  zónája  és  a  gyorsvasúti  vonalak  felszíni  szakaszának 
védőtávolsága.  A  Francia‐öböl  térségét  érinti  120  kV‐os  távvezeték  biztonsági  övezete  és 
hidrogeológiai B védőterület. Az északi területeken tervezett távhő kooperációs gerincvezeték 
halad keresztül. 

A tervlap feltünteti a hajózásbiztonsági szempontból tiltott területeket, a meglévő és tervezett 
árvízvédelmi fővonalat, a nagyvízi medret és a hullámteret. 

A TSZT 6. Védelmi, korlátozási területek tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) 

A  Fővárosi  rendezési  szabályzat  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. 

Az  Étv.  szerint  meghatározandó  paramétereket  a  Fővárosi  rendezési  szabályzat  közvetíti  a 
kerületi szabályozás felé a kerületi szintű előírások kidolgozásához. A három településrendezési 
eszköz  (TSZT  –  FRSZ  –  KÉSZ)  közötti  összhang  megteremtését  –  az  Étv.  előírásaink 
figyelembevételével – az FRSZ rendeleti szinten biztosítja.  

Az  FRSZ  szerint  a  beépítési  sűrűség  kétféle  értékre  tagolódik  annak  érdekében,  hogy  a 
területhasználat  kiszolgálásához  szükséges  parkolási  infrastruktúra  épületen  belüli  biztosítása 
továbbra  is  támogatott  legyen.  Ennek  értelmében  az  FRSZ  rögzíti,  hogy  a  bsá  jelű  általános 
sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás céljára is – igénybe 
vehető, a bsp  jelű parkolási sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára 
vehető  igénybe.  Kiemelendő,  hogy  a  bsp  érték  kifejezetten  a  parkolás  épületen  belüli 
támogatása céljából kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a beépítési sűrűség értékébe 
beépülve. A bsá és a bsp érték együtt képezik a bs jelű beépítési sűrűség értéket az OTÉK szerinti 
meghatározással. 

Az FRSZ tervezési terület beépítésre szánt részeire vonatkozó előírásai: 

‐ Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln‐3) 

Az RSD kísérő Ln‐3  jelű  területfelhasználási egység beépítési  sűrűsége 3,25 m2/m2, melyből az 
elhelyezhető  funkciókra  általánosan  vonatkozó  sűrűség:  2,25 m2/m2,  a  parkolásra  vonatkozó 
sűrűség 1,00 m2/m2.  

‐ Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi‐1)  

A Kvassay zsiliptől északra, a volt Vituki területen, a Kvassay Jenő út túloldalán és a kis Galvani 
híd pesti hídfőjénél kijelölt Vi‐1  jelű  területfelhasználási egységek beépítési  sűrűsége egyaránt 
4,25 m2/m2, melyből az elhelyezhető funkciókra általánosan vonatkozó sűrűség: 3,00 m2/m2, a 
parkolásra vonatkozó sűrűség 1,25 m2/m2. 

‐ Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi‐2) 

A  Francia‐öböl mellett  kijelölt  Vi‐2  jelű  területfelhasználási  egységek  beépítési  sűrűsége  3,00 
m2/m2,  melyből  az  elhelyezhető  funkciókra  általánosan  vonatkozó  sűrűség:  2,00  m2/m2,  a 
parkolásra vonatkozó sűrűség 1,00 m2/m2. 
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‐ Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz‐2) 

A  Francia‐öböl  melletti  Gksz‐2  terület  beépítési  sűrűsége  2,00  m2/m2,  amely  általánosan 
felhasználható, parkolásra nem került többlet érték meghatározásra. 

‐ Szennyvízkezelés területe (K‐Sz) 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet magában foglaló K‐Sz terület beépítési sűrűsége 
1,00  m2/m2,  amely  általánosan  felhasználható,  parkolásra  nem  került  többlet  érték 
meghatározásra. 

Az FRSZ szerkezeti  jelentőségű városias sétányt  illetve szerkezeti  jelentőségű természetközeli 
sétányt jelölt a Duna folyam és az RSD partjai mentén. Valamint településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonalát az RSD mindkét oldalán. 

Az  FRSZ  1. melléklete  a  területfelhasználási  egységek  beépítési  sűrűsége  és  az  infrastruktúra 
elemek a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.2.2. HATÁLYOS KERÜLETI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI 

Helyi építési szabályzat, szabályozási terv 

A tervezési területet  jelenleg több szabályozási terv  is érinti. A  IX. kerület területén a 12/2010. 

(V. 07.) rendelet  (Budapest  IX. ker. Kvassay út környéke KSZT), a 20/2010.  (VI. 04.) rendelet  (a 

volt  Nagyvásártelep–Duna  City‐fejlesztési  területe  és  környéke  KSZT),  a  17/2005.  (V.  25.) 

rendelet  (a  Timót  utca  és  környéke  KSZT),  a  19/2002.  (X.  10.)  sz.  rendelet  (a  Bp.  IX.  ker.  CF 

Pharma  gyógyszergyár  és  környéke  KSZT),  valamint  a  – már  az  új  jogszabályi  környezetben 

elfogadott – 22/2017. (IX. 13.) rendelet (a Budapest, IX. ker. UNIX telephely és környéke KÉSZ).  

A  XXI.  kerületben  a  2018‐ban módosított  6/2002.  (III.  26.)  számú  Csepel  Városrendezési  és 

Építési  Szabályzata  (CSVÉSZ)  kiterjed  a  teljes  közigazgatási  területre, és  amelynek  részeként  a 

CSSZT‐XXI‐06,  Központi  (csepeli)  szennyvíztisztító  telep  és  környékéről  szóló  szabályozási  terv 

érinti a tervezési területet. 

Hatályos településrendezési eszközök: 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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IX. kerület: 

A  12/2010.  (V.  07.)  számú  rendelet  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  –  Duna  folyam  –  MÁV 

Kelenföld–Keleti  pu.  vasútvonal  –  Kvassay  út  által  határolt  Kerületi  Szabályozási  Tervről  a 

tervezett  Budapesti  Atlétikai  Stadion  területét  érinti.  A  2010‐es  fejlesztési  szándékoknak 

megfelelően  a  terv  a  vizsgált  területen  a  Duna  mentén  egy  végigfutó  sétány  kialakulását 

irányozza elő. A belső területeken magasépületek elhelyezésére alkalmas területeket  jelöl ki. A 

feltáró  úthálózat  a  Kvassay  Jenő  úthoz  és  a  Hajóállomás  utcához  csatlakozik,  az  újonnan 

kialakítandó műtárgyakkal  a  kötöttpályás  közlekedés  elvágó  hatását  feloldja.  A  kötöttpályás 

közösségi  közlekedés  fejlesztésének  tárgykörében  a  terv  a  Kvassay  Jenő  út  és  a  Ráckevei 

(Soroksári)–Duna találkozásánál egy HÉV megállóhelyet tartalmaz.  

A  rendelet  5.  §  (20)  bekezdés  alapján:  „A  területen  tereprendezési  munkát  végezni 

tereprendezési  tervnek  megfelelően  szabad.  A  területen  a  Dunával  párhuzamos  sávban,  az 

árvízvédelmi védvonal magassága legalább 104,62 mBf kell, hogy legyen.”  

A rendelet 8. § (6) bekezdés alapján: „A KL‐VA‐IX/2 övezet és a Duna közötti területen, a Dunára 

merőleges  közterületek  alatt  terepszint  alatti  épület,  épületrész  bruttó  beépített  alapterülete 

legfeljebb  az  érintett  közterület  szakasz  területének  30%‐a  lehet, melyet  úgy  kell  elhelyezni, 

illetve kialakítani, hogy az tegye lehetővé fa és fasor kihelyezését.”  

 

építési övezetek 
paraméterei 

b
eé
p
ít
és
 m

ó
d
ja
 

a telek megengedett az épület 
legkisebb  legnagyobb

le
gn
ag
yo
b
b
 s
zi
n
tt
e
rü
le
ti
 

m
u
ta
tó
 

le
gk
is
e
b
b
 z
ö
ld
fe
lü
le
t 

le
gk
is
e
b
b
 é
p
ít
m
é
ny
‐

m
ag
as
sá
ga
 

le
gn
ag
yo
b
b
 é
p
ít
m
én
y‐

m
ag
as
sá
ga
 

 

te
rü
le
te
 

sz
é
le
ss
é
ge
 

b
eé
p
ít
et
ts
ég
e 
 

te
re
p
sz
in
t 
fe
le
tt
 

b
eé
p
ít
et
ts
ég
e 
 

te
re
p
sz
in
t 
al
at
t 

építési övezet jele  (m2)  (m) (%) (%) (m2/m2) (%)  (m)  (m)

I‐IX/1  SZ  20000    40 60 1,20 35    18,0

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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I‐IX/2  SZ  6000   40 60 3,00 35   30,0*

I‐IX/3  Z  3000   50 80 3,75 35   30,0 

I‐IX/4A  Z  2500   40 75 3,25 35   30,0 

I‐IX/4B  Z  2500   50 80 3,25 35   30,0 

I‐IX/5/A  SZ  5000   30 60 2,50 50   45,0 

I‐IX/5/B  SZ  3500   40 60 2,50 50   45,0 

* Az  I‐IX/2  jelű építési övezet területén magasház elhelyezésére kijelölt területen belül a BVKSZ 

határértékig, de max. 45,0 m 

 

A területre  jelenleg a DÉSZ XI. ütem V‐XI‐XXI. kerületi építési 

szabályzat  elfogadása  van  folyamatban.  A  DÉSZ  a  jelenleg 

elzárt,  barnamezős  területen  a  parti  sávot  Zkp/Kk‐2  közkert 

övezetbe  sorolja, amelyhez a  terület közepét elfoglaló Vi‐1/1 

jelű  intézményi  építési  övezet  északi  és  déli  végében  kijelölt 

Kt‐Zkk  jelű  közkert  övezetek  csatlakoznak.  A  Kvassay‐zsilip 

mellett  Kt‐Sv  jelű  városias  sétány  övezet  került  kijelölésre. 

Ezáltal  a  part  végigjárhatósága  ezen  a  szakaszon  is 

biztosítható.  Az  intézményi  területen  tervezett  közcélú 

fejlesztéssel,  az  atlétikai  stadion  megvalósításával  a  teljes 

terület megújulhat, és bekapcsolódhat a város életébe. 
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építési övezet 
jele  (m2)  (%)  (%)  (m2/m2)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

Vi‐1/1  SZ  50000  40  70  2,00 1,00 30 ‐  45,0 

 

A 20/2010.  (VI. 04.) számú rendelet a Soroksári út tengelye – a Kvassay  Jenő út – a Ráckevei‐

Soroksári Duna‐ág – az Illatos út folytatásában a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz. telkek 

északi, és a 38086/18;  /25;  /13;  /26;/ 24;  / 22;  /23 hrsz.  telkek déli határvonala által határolt 

Kerületi Szabályozási Tervről a tervezési területen tervezett Déli Városkapu fejlesztése területét 

érinti. A 2010‐ben készült rendezési terv a Ráckevei (Soroksári)–Duna mentén zöldfelületet és a 

mesterséges  partfal  átalakítását  jelölte  ki.  Az  egybefüggő  barnamezős  területeket 

városszerkezetileg kedvező közterület hálózattal kapcsolta a környező meglévő útvonalakhoz. A 

területen jellemzően intézményterületek kerültek kijelölésre, a vegyes rendeltetés mellett a lakó 

funkció csak egyes övezetekben megengedett. KL‐VA‐IX/1 jelű vasúti területen, a MÁV meglévő 

kelebiai  vonalán  a  szélső  vágány  tengelyétől  50‐50  m  védőtávolságon  belüli  beépítési 

engedélyhez  a MÁV  üzemeltetői  állásfoglalása  szükséges.  A  terv  kerékpáros  nyomvonalat  a 

Kvassay Jenő út mentén, valamint közhasználat céljára átadható területen kialakítandó gyalogos 

kapcsolatot a RSD mentén jelöl ki. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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építési övezet jele (m2)  (%) (%) (m2/m2) (%) (m)  (m)

I‐IX/1  Z  5000  60  80  3,50 
20**

(10+10) 
  25,0* 

Az –IX/1 jelű építési övezet területén a városépítészeti hangsúly elhelyezésére
kijelölt területen belül a BVKSZ határértékig, de max.  

45,0 

I‐IX/2a  Z  3000  60  80  4,50 
20**

(10+10) 
  25,0 

I‐IX/2b  Z  3000  60  80  3,00 
20**

(10+10) 
  25,0* 

I‐IX/3  SZ  4000  50  65+5***  1,00 
35**

(25+10) 
  25,0 

I‐IX/4a  Z  2500  40  60  2,00 
35**

(25+10) 
  25,0 

I‐IX/4b  Z  2500  40  60  2,50 
35**

(25+10) 
  25,0 

I‐IX/5  Z  2500  40  65+5***  1,25 
35**

(25+10) 
  9,5 

I‐IX/6  SZ  4000  55 65 3,00 35   25,0

I‐IX/7  SZ  2300  50  70  3,00 
35**

(25+10) 
  15,0 

I‐IX/8  SZ  2500  40  60  2,50 
35*

(25+10) 
  25,0 

VT‐VB‐IX  SZ  1500  5 60+5** 0,10 40   4,5
 

* a magasépítmény (városépítészeti hangsúly) építménymagassága nélkül értendő 

**  a  legkisebb  zöldfelület  mértékének  (a+b)  meghatározása  esetén  az  „a”  a  teljes  értékű 

zöldfelület  legkisebb mértéke,  a  „b”  a  tetőkertként  is  kialakítható  egyéb  zöldfelület mértéke 

(zöldfelület/telekterület %) 

*** térszín alatti építmény födémén min. 2 m‐es földfeltöltés esetén 

A  Gubacsi  dűlő  területére  vonatkozóan  kerületi  építési  szabályzat  (KÉSZ)  nincs  hatályban.  A 

tervezett Galvani körút nyomvonalával érintett területre a Budapest IX. kerület, Soroksári Duna‐

ág  és  környéke  (Gubacsi‐dűlő)  címmel  2012‐ben  készült  Kerületi  építési  szabályzat  (KÉSZ), 

amelynek elfogadása nem történt meg. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program 

által érintett terület beépítési feltételeinek meghatározásához – építési jog megteremtéséhez – 

a  fővárosi  településrendezési  eszközökkel  (TSZT  2017,  FRSZ)  összhangban  kerületi  építési 

szabályzat (KÉSZ) készítése szükséges. 

A  Galvani  körút  tervezett  nyomvonalának  módosítása  miatt  az  alábbi  Kerületi  Szabályozási 

Tervek érintettek: 

A  17/2005.  (V.  25.)  számú  rendelet  a  Kén  utca  – Gubacsi  út  –  Határ  út  –  Soroksári  út  által 

határolt Kerületi Szabályozási Tervről a  jelenlegi úthálózat és telekstruktúra megtartása mellett 

az  Illatos  úttól  északra  intézményi,  tőle  délre munkahelyi  területeket  jelöl  ki.  A munkahelyi 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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építési  övezetek  területén  a  szabályzat  szerint  lakóépület  nem  helyezhető  el.  A M‐IX‐1  jelű 

építési övezetben a Soroksári úti telekhatártól számított 60 méteres sávban a terv legalább 15,0 

m  épületmagasságot  határoz  meg.  A  Soroksári  út  mentén  ezen  kívül  építési  és  eltéréssel 

szabályozott építési vonalat jelöl a terv. Kötelező magassági illeszkedést ír elő a fővárosi védelem 

alatt álló Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium Soroksári úti tűzfalához.  

A  rendelet  6.  §  (6)  bekezdés  alapján:  „A  38191/3  hrsz‐ú  telken  elhelyezhető  új  épület 

magasságának legalább 5,0 m homlokzathosszon legfeljebb ± 1,0 m eltéréssel illeszkednie kell a 

38191/2 hrsz.‐ú telken álló épülethez.” 
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építési övezet jele  (m2)  (%)  (%) (m2/m2) (%) (m) (m) 
I‐IX/1  SZ  4000  50  3,00 30 7,5 18,0 
M‐IX‐1  SZ  4000  45  2,40 25 4,5 18,0 
 

A 22/2017.  (IX. 13.)  számú  rendelet a Határ út – Gubacsi út –  Illatos út – a 38230/41 hrsz.‐ú 

vasútterület keleti határa által határolt Kerületi Építési Szabályzatról a Gksz‐2/IX‐U‐2 jelű építési 

övezetben  jellemzően  raktározásra és  termelésre  szolgáló gazdasági  rendeltetésű épület  vagy 

építmény elhelyezhetőségét rögzíti.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A rendelet 14. §  (6) bekezdés alapján: „Az övezetben 

az építési helyet az alábbiak szerint kell meghatározni: 

a) az előkert a KÖu  jelű közlekedési övezetek mellett 

legalább  10,0 m,  a  kiszolgáló  utak mentén  legalább 

5,0  m,  b)  oldalkert  legalább  8,0  m,  c)  a  hátsókert 

legalább  6,0  m,  de  nem  lehet  kisebb  az  épület 

hátsókertre  néző  tényleges  beépítési  magasságának 

mértékénél.” 
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építési övezet jele  (m2)  (m) (%) m2/m2) (m2/m2) (%)  (m)  (m)

Gksz‐2/IX‐U‐2  SZ  3000  30 55/60 2,00 0,00 20    16,0*
 

*minimális párkánymagasság 3,5 m, maximális 18 m 

 

 

A 19/2002. (X. 10.) számú rendelet a Kén 

utca  –  Gubacsi  út  –  Illatos  út  –  Külső 

Mester utca által határolt Kerületi Építési 

Szabályzatról  a  tervezési  területre 

munkahelyi  építési  övezetet  jelöl  ki.  Az 

övezetben  a  gazdasági  területeken 

megengedett nem  jelentős zavaró hatású 

építmény,  a  kereskedelem  építményei, 

önálló  irodaépület,  ellátó,  szolgáltató 

építmények,  a  kutatás,  fejlesztés 

építményei,  parkolóház  és  autómosó, 

valamint  a  tulajdonos  számára  lakás  és 

sportépítmény  bizonyos  telekszázalékig 

építhető.  Az  övezet  telkein  veszélyes 

hulladék kezelés nem végezhető. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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építési övezet jele  (m2) (m)  (%) m2/m2) (m2/m2) (%) (m)  (m) 

M‐IX /1  SZ  10000    35 1,20 0,70 25   21,0 
M‐IX /2  SZ  8500   45 1,50 0,70 25   21,0 

 

A  Ferencvárosi  pályaudvar  és  rendező  pályaudvar  területére  vonatkozóan  kerületi  építési 

szabályzat (KÉSZ) nincs hatályban. 

 

XXI. kerület 

A csepeli tervezési területre a 20/2018. (VII. 04.) önk. rendelettel módosított 6/2002. (III. 26.) Kt. 

rendelettel  jóváhagyott  Budapest,  XXI.  ker.  Csepel  Városrendezési  és  Építési  Szabályzata 

vonatkozik. A  szabályzat  alapján  a  tervezési  terület egy  része érintett  a CSZT‐XXI‐06 Központi 

(Csepeli) Szennyvíztisztító Telep és Környéke Kerületi Szabályozási Terv által, ami a Budapesti 

Központi  Szennyvíztisztító  Telep  építésének  helyét  hivatott  biztosítani.  A  szabályozási  terv 

alapján a  tervezett  fejlesztések megvalósultak, a  telep átadása 2010‐ben megtörtént. A Duna‐

partvonalát követő Z‐KP‐XXI  jelű övezet közhasználatra  szánt  zöldfelület övezet. Parkként való 

kialakítása,  növénytelepítése  csak  a  területek  rekultivációját  követően  valósítható  meg.  A 

feltöltött, volt  iszaplerakó területén, a Z‐EZ‐XXI  jelű övezetben a CSVÉSZ szerint közhasználatra 

nem  szánt  zöldfelület  kijelölt,  növénytelepítését  csak  a  terület  rekultivációját  követően  kell 

megvalósítani,  de  a  terület  közparkként  való  hasznosítása  esetén  sem  engedélyezhető  olyan 

építmény elhelyezése, ami 1 méternél mélyebb alapozást igényel. 

A rendelet 47. § (2) bekezdés alapján:  

„A KV‐SZK‐XXI‐SZT övezet, Csepeli Szennyvízkezelési terület szabályozási határértékei:  

a) Az övezetben a telek tovább nem osztható.  

b)  Olyan  szennyvíztisztítási  technológia  helyezhető  el  a  területen,  amelynek  környezetet 

határérték  felett  terhelő  hatása  a  telep  telekhatárán  nem  lép  túl,  a  szomszédos 

területhasználatot nem korlátozza és ezt környezeti hatásvizsgálat igazolja. 

c) A felszínt MÁSZ+1,3 m biztonsági szintre kell feltölteni.” 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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építési övezet jele  (m2)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

KV‐SZK‐XXI‐SZT  SZ  30000  50 60 70 ‐ 40  ‐  30,0

 

A tervezési terület további területeire nincsen külön szabályozási terv, ezekre a KVSZ MR‐1. sz. 

mellékletét  alkotó  Övezeti  terv  vonatkozik,  amely  alapján  a  tervezési  területen  az  alábbi 

övezetek találhatók: beépítésre szánt L4‐LP, IZ‐D3, IZ‐2, KV‐EN‐2 és beépítésre nem szánt Z‐KP‐1, 

E‐VE‐KH,  KL‐KT‐2, MG‐MF.  A  L4‐LP  jelű meglévő,  vagy  új  lakóterület  általános  építési  övezet 

elsősorban egy‐ vagy többlakásos  lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az  IZ‐D3  jelű Duna menti 

jelentős  zöldfelületű  intézményterületek  építési  övezet,  valamint  az  IZ‐2  jelű  jelentős 

zöldfelületű  intézményterületek  építési  övezet  intézményi  épületek  elhelyezésére  alkalmas 

területek,  amelyek  a  városszerkezetben  való  elhelyezkedése  miatt  jelentős  zöldfelület 

kialakítását,  megőrzését  vagy  biztosítását  igénylik.  Az  IZ‐D3  jelű  övezetben  csak  olyan 

rendeltetésű  terület alakítható ki, ahol a Duna közvetlen parti  sávjában kialakult  természetes, 

vagy telepített növénytakaró életképessége, terület vízháztartásának viszonya nem befolyásolt, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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többletterhelést nem jelent a területre nézve. A Ráckevei (Soroksári)–Duna mentén a beépítésre 

nem szánt Z‐KP‐1 jelű övezet kíséri a partvonalat. 

 
 

A  megváltozott  jogszabályi  háttérhez  igazodva  Csepel  teljes  közigazgatási  területére 

jóváhagyása  került  a  6/2002.  (III.  26.)  Kt.  rendelettel  jóváhagyott  Csepel  Városrendezési  és 

Építési  Szabályzat  (CSVÉSZ)  felülvizsgálatát  tartalmazó  új  Kerületi  építési  szabályzat  (KÉSZ).  A 

24/2018.  (X.  26.)  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  KÉSZ  az  1651/2017.  (XII.  6.)  Főv. Kgy. 

határozattal  jóváhagyott TSZT‐vel és  a 48/2017.  (XII. 20.)  Főv. Kgy.  rendelettel módosított, az 

5/2015.  (II.  16.)  Főv.  Kgy.  rendelettel  jóváhagyott  FRSZ‐szel  összhangban  készült,  tervezett 

hatályba lépése 2018. december 1. 

 

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

1.3.1 TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETVÉDELEM 

TÁJTÖRTÉNET 
A Duna ősvízrajzi térképe alapján megállapítható, hogy egykor a mainál jóval szélesebb területet 

érintett  a  folyam,  a  pesti  oldal  valóságos 
szigettenger volt, melyekre a későbbiekben a 
rómaiak  védelmi  műveket  építettek.  A 
magyar honfoglalás után ismét érvényesült a 
Duna, mint hajózóút és a hazánkon átmenő 
Ny‐K‐i  irányú  kereskedelemi  főútvonala.  Az 
eltérő  termelésű  területeket  átszelő  és 
összekötő,  jól  hajózható  folyónak  messze 
környéken  legjobb  átkelő  helye  volt  a  mai 
Rudas gyógyfürdő vonalában lévő pesti rév. 
A  mai  Nagykörút  helyén  volt  korábbi 
mellékág  a  középkorra  már  csak  időszakos 
vízelvezető  holtággá  sekélyesedett.  A  korai 
időkben még  nem  okoztak  nagy  problémát 
az  árvizek:  egyrészt  jóval  kisebb  volt  a 
veszélyeztetett,  beépített  terület  nagysága, 
másrészt  a  folyó  mellékágai  biztosítani 
tudták  a  víz  elvezetését  a  meglévő 
szabadterületek felé. 
 
Ős‐Duna  vízrajzi  térképe,  pirossal  jelölve  a 
TSZT/FRSZ  módosítás  tervezési  területének 
határát 
(Forrás:  vízrajzi  alap  Dr  Pécsi  Márton 

„Budapest természeti földrajza”) 
 
A szabályozások előtt a Duna medre a mainál 
még  jóval  szélesebb  volt,  a  Csepel‐szigeten 
keresztül  mellékágak  kötötték  össze  a 
Ráckevei (Soroksári)–Dunát a főággal. 
A  középkor  későbbi  szakaszában  a  táj 
arculatát  további  jelentős  vízrendezések 
alakították  át.  A  kisebb  Duna‐ágakat 
feltöltötték,  illetve  feliszapolódtak  az 
áradások közepette. 
 

A  tervezési  terület  ekkor  még  beépítetlen 
volt,  mezőgazdasági  területek,  kisebb 
erdőfoltok jellemezték. 

 
 
 
forrás: II. katonai felmérés, www.mapire.eu 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  nagy  ívű  beavatkozásoknak  köszönhetően  a  XX.  századra  a  Duna  budapesti  szakasza 
gyakorlatilag kultúrfolyóvá, mesterséges vízfolyássá alakult. A XIX. század végétől kezdődően, az 
iparosodás  előretörésével  egyre  inkább  megjelentek  az  üzemi  területek  Ferencvárosban  és 
Csepelen:  elkezdődött  a  Soroksári  úti  ipari  tengely  kialakulása  (malmok,  Közvágóhíd, 
fémárugyár,  fésűfonó),  megépült  a  vasúti  kapcsolattal  rendelkező  Nagyvásártelep,  illetve  a 
Weiss Manfréd Acél‐ és Fémművek, kiépítették a Szabadkikötőt, valamint az olajipari társaságok 
telephelyeit. A Ráckevei (Soroksári)–Duna felső torkolatánál 1910‐es években felépült a Kvassay 
zsilip, majd 20‐as években a Tassi  zsilip  is.  Így a Duna‐ág  lényegében  felduzzasztott víz állóvíz 
jellegűvé vált, amely kedvez az eutrofizációnak, ezért a mocsarasodás feltételei adottak.(Forrás: 
FŐMTERV 2018. szeptember) 

A múlt  század  végére  a  gazdasági  változások  hatására más  folyamatok  kerültek  előtérbe.  Az 
egykori  ferencvárosi  ipari  területek  egy  része mára  funkciót  váltott,  egyre  inkább  a  vegyes 
területhasználat jellemző. A XXI. század eleji jelentősebb átalakulás a Központi Szennyvíztisztító 
megépülése. 

VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Natura 2000 kiemelt  jelentőségű  természet‐megőrzési  terület a Rákóczi hídtól délre eső Duna 

szakasz  (HUDI 20034 – „a Duna medre és ártere”) és a Ráckevei (Soroksári)Duna telke (HUDI 
20042).  

A  Duna medre  a  teljes  tervezési 
területen  az  Országos  ökológiai 
hálózat  –  ökológiai  folyosó 
övezetének  része.  Az  ökológiai 
folyosó a Francia‐öböl területét is 
magában  foglalja.  A  csepeli 
partszakaszon,  a  Duna‐ággal 
párhuzamosan,  húzódik  az 
Országos  ökológiai  hálózat  – 
pufferterület övezete. 

A  Duna‐ág  fővárosi  szakasza 
jelentős  vizes  élőhely.  Olyan 
összefüggő  élőhely,  ahol  a  vízi 
életközösségek  természetközeli 
állapotban  fennmaradhattak.  Igen  jelentős vízimadár‐élőhely, mind a költési, mind a vonulási, 
mind pedig a  telelési  időszakban. Ezen  túlmenően a vízparti növényzet – elsősorban a nádas‐
gyékényes  foltok  –  nagy  kiterjedésű  fővárosi  állományainak  jelenléte  miatt  kiemelkedő 
természeti  érték.  Ezek  általánosságban  véve  –  konkrét  területrészektől  függetlenül  –  fontos 
habitatok.  A  Duna‐ág  parti  sávja  több  védett  és  fokozottan  védett  állatfajnak  kínál  élő‐, 
táplálkozó‐,  búvó‐  és  szaporodó  helyet.  Az  előbbiekkel  szemben  a  felső  néhány  folyam 
kilométeres  szakasz a korábbi  ipari  tevékenységek és megmaradt part menti műtárgyak miatt 
nem képvisel magas ökológiai értéket. A tervezett evezős pálya térségére, mint ahogy a teljes 
RSD‐re  jellemző,  jelentősen  feliszapolódott  állapotban  van.  A  tervezési  területen  további 
természeti értéket képviselnek a Duna‐parti ligeterdő‐foltok, amelyek általában puhafás – fűzes ‐ 
nyáras – összetételűek. E vízparti vegetáció kiváló élőhelyet biztosít állatvilág számára is. 

Francia‐öböl partja
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Az OTrT‐ben meghatározott Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a 
tervezési  terület Duna menti  részeit  érinti. Az  övezetbe  a  természeti  adottságok,  rendszerek, 
valamint  az  emberi  tevékenység  kölcsönhatása,  változása  következtében  kialakult  olyan 
területek  tartoznak,  amelyek  a  táj  látványa  szempontjából  megőrzésre  érdemes  esztétikai 
jellemzőkkel  bírnak.  Az  övezet  területe  a  Duna‐Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóságának 
adatszolgáltatása alapján a TSZT 2017‐ben került pontosításra. 

1.3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A  tervezési  terület  kiemelkedő  szerepet  tölt  be  Budapest  gyűrűs‐sugaras  zöldfelületi 
rendszerében. A Csepeli szigetcsúcsra tervezett zöldterület a fővárosi zöldhálózat egyik hiányzó 
eleme, a Hungária‐gyűrű mentén elhelyezkedő városi parkrendszer déli végpontja. A zöldfelületi 
rendszer egyik  kulcselemének  számító  tervezett park  jelentőségteljes helyet  foglal el  a  városi 
nagyparkok  szerepmegosztásában  azáltal,  hogy  a  meglévő  parkoktól  eltérő  rekreációs 
funkciókkal  gazdagítja  a  zöldfelületi  kínálatot,  így  a  többi  park  tehermentesítésében  vállal 
szerepet.  Az  előbbieken  túlmenően  fontos  eleme  a  dél‐budapesti  zöldfelületi  ellátottság 
biztosításának.  
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Zöldfelületi rendszer szempontjából a terület két jelentősen eltérő karakterű részre tagolódik: a 

Ráckevei  (Soroksári)Dunától  nyugatra  főként  beépítetlen,  zöldfelületekkel  gazdagon  tagolt 
területek, attól keletre  inkább alacsony zöldfelületi intenzitású gazdasági területek  jellemzők. A 
Rákóczi‐hídtól  délre  található  parti  sáv  közhasználat  elől  elzárt,  nem  megközelíthető.  Itt  a 
magántulajdonú  telkeken,  telephelyeken,  városüzemeltetési  területeken  belüli  zöldfelületek 
jellemzőek.  Csepelen  a  Duna‐parton  erdősávok  találhatók,  az  RSD  mentén  végig  széles 
zöldfolyosó teremt kapcsolatot az északkeleti szigetcsúcs kiterjedt zöldfelületei és a sziget déli 
szabadterületei  között.  Jelentős,  alapvetően  kondicionáló  zöldfelületek  a  Központi 
Szennyvíztisztító  telep  frissen  parkosított  területe  és  a Weiss Manfréd  út menti  erdősávok, 
továbbá  megemlítendők  a  használaton  kívüli,  spontán  vegetációjú  területek.  A  part  menti 
területeken horgászhelyek, valamint kisebb kikötők (illetve az evezős klub stég), a ferencvárosi 
oldalon  egykori  felhagyott  ipari  területek  találhatók.  A  Soroksári  úttól  keletre  lévő  gazdasági 
területek  zöldfelületekben  szegények, általában beépített és burkolt  felületek váltják egymást, 
néhány facsoporttal tarkítva.  
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A területen található jelentősebb zöldfelületi elemek típusonként a következők: 

Erdő‐ és erdősült területek: 

A  Duna‐parti  szakaszon  többnyire  spontán  fejlődött  puhafás  ligeterdő‐sávok  találhatók. 
Jelentősebb  erdősült  terület  a  Duna  főága mentén;  az  egykori  hulladéklerakótól  nyugatra,  a 

Ráckevei  (Soroksári)Duna mentén,  a  Csepel‐sziget  keleti  oldalán;  valamint  a  Francia‐öböltől 
délre találhatók. Fő állományalkotó fajok a kőrisek és nyárfák, illetve az ezüstfa.  

Erdőállományi adattárban szereplő, erdőtervezett erdő a Központi Szennyvíztisztító Telep telkén 

(210007/2  hrsz.),  a Weiss Manfréd  úttól  keletre  (209988  hrsz.),  a  Ráckevei  (Soroksári)Duna 
mellett (209966 és 209981 hrsz.), illetve Francia‐öböltől délre (209951/6 hrsz.). 

Egyéb, kondicionáló zöldfelületek: 

Csepel‐szigetcsúcs keleti oldala, az 
egykori  eperföldek  területe 
jelenleg  fás,  cserjés,  ligetes 
vegetációval  borított  beépítetlen 
terület,  amely  nagysága  miatt 
jelentős  ökológiai  potenciállal 
rendelkezik.  A  Központi 
Szennyvíztisztító  Telep  északi 
része  szintén  jelentős 
kondicionáló  zöldfelületnek 
tekinthető,  a  ligetes 
facsoportokon  kívül  a  tisztítómű 
épületfödémén  található 

tetőkert is részt vesz a biológiai aktivitás növelésében. A Ráckevei (Soroksári)Duna Ferencvárosi 
oldalán  részben  roncsolt,  használton  kívüli  területet  fokozatosan  visszahódítja  a  természet, 
kevésbé értékes, de  gyepszinten  jórészt  záródó vegetáció  formájában. A  Francia‐öböltől délre 
található területen nagyobb facsoportok közötti részen gyepes‐cserjés felületek váltják egymást. 

Közterületi fasorok: 

A területet tagoló közterületek csak kisebb részben fásítottak. Ilyenek a Weiss Manfréd út menti 
fasor, a Kén utca és az Illatos út egyes szakaszain húzódó fasor és a Külső Mester utcai fasor. A 
szerkezeti jelentőségű útvonalként funkcionáló Soroksári út fásítatlan. 

 

ZÖLDFELÜLETI INTENZITÁS VIZSGÁLATA 

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  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. 

Központi Szennyvíztisztító Telep kondicionáló zöldfelülete
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A  területre  jellemző  zöldfelületi  kettősség  az  intenzitás  térképeken  is  szembetűnő:  A  csepeli 
beépítetlen  területek,  erdősávok  magas  zöldfelületi  intenzitással  bírnak,  ellentértben  a  IX. 
kerületi oldalon lévő biológiailag inaktív felületekkel jellemezhető gazdasági térséggel szemben, 
ahol a zöldfelület intenzitása nagy területen kisebb, mint 10%. 

Zöldfelületi intenzitás 2015 
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1.4. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA, 
KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 

1.4.1. KÖRNYEZETI ELEMEK 

FÖLDTANI VISZONYOK, TALAJ 

A  tervezési  terület  talajadottságait  meghatározza  folyó  közelsége,  különböző  öntéstalajok 
borítják  a  folyóvizi  üledékeket.  A  hol  szűkebb,  hol  kiszélesedő  parti  sávban  harmadidőszaki 
képződmények alkotják az alapkőzetet. A tervezési terület döntő hányadán elsősorban oligocén 
korú rétegekkel találkozhatunk, amelyek az átlagosan 100‐105 mBf‐i térszín alatt 10  ‐ 15 m‐es 
relatív  mélységben  érhetőek  el.  Legelterjedtebb  képződményekként  foraminiferás  agyag, 
agyagmárga  (ú.n. „kiscelli agyag”), homok, homokos agyag, agyag, mészkő, márga,  ill. kavicsos 
homok, kőzetlisztes agyag.  
 

Fedetlen földtani térkép  Földtani térkép

 

(https://map.mbfsz.gov.hu) 

A jelenlegi hullámtérben és azon túlmenően is, rendre jelentős vastagságú antropogén feltöltés 
borítja  a  felszínt.  A  parti  sáv  mai  térszíne  a  XIX.  sz.  végétől  a  XX.  sz.  elejéig  elvégzett 
folyószabályozás eredményeként alakult ki. A pesti rakparton 3‐8 m vastag feltöltést alakítottak 
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ki,  amely  a  Duna  finomszemcsés  és  durvaszemcsés  üledékeit,  korabeli  építési  törmelékeit 
tartalmazza. A parti építmények készítése során megfelelő  teherbíró talajokat építettek be. Az 
agyag alapréteg kb. 11‐13 m mélyen jelentkezik, 6‐8 m mélységben homokos kavics és kavicsos 
homok Duna‐üledék tárható föl. 

A  területen  genetikai  talajtípusok  bolygatatlan  formában  jellemzően  már  nem  lelhetők  fel 
(kivéve az észak‐csepeli egykori eperföldek  területén), a magas‐ és mélyépítési  tevékenységek 
folytán a  terület  jelentős  része beépített, burkolt.  Ily módon a  terület  talajának  levegőzése és 
vízháztartása  részlegesen  korlátozott.  A  területet  a Duna  parti  árvédelmi mű megépítéséig  a 
folyó ellepte, átáztatta, ez most már nem tapasztalható. 

Kármentesítéssel érintett területek1 

A Pest Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása szerint kármentesítéssel érintett 

 FCSM egykori szennyvíziszap lerakója (210001, 210005/1 és 210007/4 hrsz.), 

 Soroksári úti rendező pályaudvar (38197 hrsz.), 

 a Kén utcai Shell kút területe (38191/3 hrsz., 38094 hrsz., 38048/1 hrsz.), 

 CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. területe (38188/1, 38189/8, 38189/11 hrsz.) és 

 Budapesti  Vegyiművek  Zrt.  területe  (38188,  38189/8,  38189/11,  38189/9,  38189/10 
hrsz.), 

 Ferencváros Nyugati Rendező és Ferencvárosi pályaudvar területe (38236/180 hrsz.). 

A  Csepel‐szigetcsúcsi  egykori  hulladéklerakó  területén  lerakott  hulladék  igen  heterogén 
összetételű,  magas  szervesanyag‐tartamú,  az  egyes  hulladékfajták  nehezen  azonosíthatók, 
valamint  nehezen  különíthetők  el  egymástól.  A  hulladéklerakóba  már  az  FCSM  létrejöttét 
megelőzően  1930’‐as  évektől  volt  ismeretlen  eredetű  hulladék  beszállítás.  A  lerakóba  ismert 
hulladékként  1986‐89  között,  az  FCSM  által  az  észak‐pesti  szennyvíztisztítóban  keletkezett 
víztartamú  szennyvíziszap  került  be,  amelynek  jelenlegi  becsült mennyisége  3‐4  ezer m3.  Az 
állapot  felmérések  során  végzett  feltárások  rétegsorai  és  az  analitikai  vizsgálatok  kimutatták, 
hogy  a  vizsgált  területen elhelyezett  anyagok  (hulladékok) nagy  része nem  a  szennyvíziszapra 
jellemző  összetételt  mutat.  sőt  ásványi  olajhoz  kapcsolódó  technológiákból  származó 
hulladékokra  jellemző anyagok  is feltárásra kerültek. A területen részletes tényfeltárás történt, 
amely  alapján  megállapításra  került,  hogy  a  korábbi  használat  miatt  a  terület  különböző 
fémekkel és alifás szénhidrogénekkel szennyezett. 

A  Soroksári  úti  rendező  pályaudvar  területén  alifás  szénhidrogének,  policiklikus  aromás 
szénhidrogének,  fémek  és  félfémek  szennyezett  terület  található,  ahol  a  kármentesítés 
beavatkozási és kármentesítési monitoring fázisban van. 

A Soroksári csomópont környékén található a Kén utcai Shell kút területén 1992‐ben tártak fel 
szénhidrogén  szennyeződést  az  üzemanyag  tároló  és  kiszolgáló  rendszer  időszakosan 
bekövetkező  meghibásodásainak,  tömítetlenségének  következményeként.  A  területen 
kármentesítés  történt,  azonban  az  utómonitoring  során  kiderült,  hogy  a  szennyezettség még 
mindig  nagyon  magas  koncentrációban  van  jelen.  Beavatkozási  terv  és  kármentesítési 
monitoring terv készítése a jelenlegi kármentesítési fázis. 

A  Kén  utca  –  Illatos  út  –  Külső Mester  utca  térségében  található  a  CF  Pharma  és  Budapesti 
Vegyiművek  telephelye.  A  XIX.  század  végétől  folyik  ipari  tevékenység  a  területen,  amely 
elsődlegesen kénsavgyártást  jelentett. A keletkezett  salakot a gyártelep  felöltésére használták 

                                                             

 
1  Forrás:  Budapest,  Galvani  utca  ‐  Illatos  út  vonalában  építendő  útra  vonatkozó  megvalósíthatósági  tanulmány, 
környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítése, FŐMTERV Zrt. ‐ UNITEF'83 Zrt. ‐ UTIBER Kft. 
KONZORCIUM,  2017.,  valamint  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi Főosztály által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 
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fel,  átlagosan  2 méter  vastagon. A  feltöltés,  a  tárolása  és  több  havária  eset miatt  a  talajvíz 
kémhatása  nagyon  erősen  savas  irányba  mozdult  el.  A  savas  talajvíz,  illetve  az  esetenként 
beszivárgó kénsav jelentős mennyiségű toxikus fémet oldott ki a salakos feltöltésből. A jelenlegi 
kármentesítési  fázis  részletes  tényfeltárási  záródokumentáció  elbírálása  a  CF  Pharma 
telephelyén,  valamint  beavatkozás  és  kármentesítési  monitoring  a  Budapesti  Vegyiművek 
telephelyén. 

A  Ferencváros  Nyugati  Rendező,  valamint  a  Ferencvárosi  pályaudvar  területén  alifás 
szénhidrogénekkel,  toluollal,  etil‐benzollal,  xilolokkal,  egyéb  alkilbenzolokkal,  fémekkel  és 
félfémekkel  szennyeződött  korábban  a  talaj.  A  kármentesítés  jelenleg  kármentesítési 
monitoring, illetve beavatkozási és kármentesítési monitoring fázisban tart. 

A korábbi területhasználat miatt további potenciális talajszennyezett területek fordulhatnak elő 
a  tervezési  területen  a  Soroksári út mentén,  a  Francia‐öböltől északra  (TSZT 2017,  Szerkezeti 
tervlap – 5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek) 

FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A  területen  meghatározóan  fontos  a  Duna  vízminőségének  védelme.  A  tervezési  terület 
beépített  részei  csatornázottak,  így  kommunális  és  technológiai  eredetű  szennyvíz 
engedélyezett módon közvetlenül a Dunába nem kerülhet.  

A  Kormányhivatal  a  fővárosi  Duna‐szakasz  vízminőségét  három  országos  törzshálózati 
mintavételi  helyen  (egy  Újpestnél,  kettő  Nagytéténynél)  méri,  a  vonatkozó  jogszabálynak 
megfelelően. 

A 2007 és 2017  közötti  időszakot  vizsgálva megállapítható, hogy  a Duna  vízminősége néhány 
paramétertől  eltekintve megfelel  a  jogszabályban  előírt  határértékeknek.  Az  oxigénháztartás 
jellemzői  tekintetében  kedvezőtlen  értékek mérhetők.  Az  újpesti  és  a  nagytétényi  adatokat 
összehasonlítva  látható, hogy a  főváros területén a Duna vízminősége kis mértékben romlik. A 
folyó  a  főváros  közigazgatási  határához már  a  fent  említett  szennyezéssel  érkezik.  Különösen 
2010‐ben  haladta  meg  a  vízminőségi  paraméterek  koncentrációja  a  határértékeket  több 
komponens  (ortofoszfát,  összes  foszfor,  biokémiai  oxigénigény,  nitrát‐nitrogén)  esetében.  Az 
elmúlt  években  valamelyest  javult  az  állapota,  és  csak  az  oxigénháztartás  mutatkozott 
kedvezőtlennek.  

Összességében  elmondható,  hogy  a  Duna  hazai  szakaszára,  a  különböző  minőségi  elemek 
(biológiai,  fizikai‐kémiai,  hidromorfológiai  jellemzők)  tekintetében  a  jó  vagy  a  mérsékelt 
állapot/potenciál jellemző. 

Az  RSD‐t  a  Duna  vize  táplálja,  vízszintje 
állandósított, a vízfolyás kis sebessége (0,05 – 
0,1  km/h)  miatt  gyakorlatilag  állóvíznek 
tekinthető. Vízminősége éves átlagban  jónak 
mondható,  azonban  a  mért  biokémiai 
oxigénigény  kis mértékben,  a nitrát‐nitrogén 
és  az  összes  nitrogén  koncentrációk  pedig 
jelentősen  túllépik  a  rendeletben  előírt 
határértékeket. Rontja a vízminőséget a Dél‐
pesti Szennyvíztisztítóból és az RSD budapesti 
szakaszán  települt  ipari  üzemekből 
bevezetett  tisztított  szennyvíz,  valamint 
egyéb  illegális szennyvízbekötések. Az RSD  jó 
állapotának  elérése  érdekében  állami 
feladatkörben  végzett  revitalizációs 
beruházások  valósultak  meg:  a  Kvassay  és 
Tassi  zsilip  rekonstrukciója  mellett  a  parti 
sávban  található üdülőterületek csatornázása, 

Talajvíz mélysége (https://map.mbfsz.gov.hu)
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a monitoring rendszer fejlesztésére is sor került. 

A  felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken  lévő  települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a  IX. kerület érzékeny, a XXI. kerület fokozottan 
érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi besorolású.  

A Duna  szűk partmenti  zónájának hidrogeológiai  adottságai mellett  a  térszín  alatt összefüggő 
talajvíztükör  kialakulására  nyílt  mód.  A  felszín  alatti  víz  részben  csapadékvízből  szerzi 
utánpótlását, amely alapesetben  (dunai kis‐, és közepes vízállások  idején) a magasabb térszínű 
területek felől áramlik a folyómeder irányába. Árvízi időszakban a vízmozgás iránya megváltozik, 
s  a meder  felől  áramlik, dúsítva  a  talajvizet. A part menti  sávban  tehát  a  talajvíz  közvetlenül 
kommunikál a folyam mindenkori aktuális vízszintjével. 

A  talajvíz  átlagosan  2,5‐5  m  mélységben  fekszik.  A  Gubacsidűlő  területén  a  felszín  közeli 
rétegben (1‐1,25m), míg a magasabb fekvésű északkelet‐csepeli területen, Nagyvásártelep keleti 
részén nagyobb mélységben (7,5 m alatt) található. A beépített területek csatornázottsága közel 
teljes  mértékben  kiépítettnek  tekinthető,  így  az  egyedi  szennyvízszikkasztók  okozta 
talajvízszennyezéssel egyre  kevésbé  kell  számolni, ugyanakkor  a  korábbi  szennyeződések még 
sokáig kimutathatóak lesznek a talajban. 

A Francia‐öböltől délre található Országos vízminőség‐védelmi övezet Vízbázisvédelmi területe, 
amely a Pesterzsébet termálkút hidrogeológiai „B” védőterülete. 

LEVEGŐMINŐSÉG 

A fővárosi szinten problematikus szennyezőanyagok a szálló por (PM10), nitrogén‐dioxid (NO2) és 
a  talajközeli ózon  (O3). A mérőponton elmúlt években észlelt átlagkoncentrációk alakulását az 
alábbi  táblázat  tartalmazza,  kiemelve  a  vonatkozó  egészségügyi  határértéket  meghaladó 
eredményeket (Adatforrás: BKÁÉ 2017): 

A  külvárosi  elhelyezkedésű  csepeli 
mérőponton  átlagosan  jobb  levegőminőség 
mutatkozott  az  elmúlt  időszakban. Meg  kell 
jegyezni,  hogy  jelentős  volt  az  adatkiesés, 
azaz  nem  állt  rendelkezésre  a 
követelménynek megfelelő adatmennyiség az 
átlagkoncentrációk számításához.  

A  nitrogén‐dioxid  feldúsulása  elsősorban  a 
jelentős gépjárműforgalom következménye, a 
tartós magas szintű szálló por szennyezettség 
kialakulása összetettebb  folyamat,  amelyben 
nagy  szerepe  van  az  aktuális  légköri 
viszonyoknak. 

A  Duna‐völgy  jobb  átszellőzési  viszonyai 
kedvezően  befolyásolja  a  levegőminőséget, 

így a part menti sávot általában kedvezőbb állapot  jellemzi. A térség épületállománya a  fűtési 
szezonban fokozott emissziót eredményez, de kedvező, hogy a területen a gázhálózat kiépített, a 
nagyobb  szennyezőanyag‐kibocsátású  folyékony  /  szilárd  tüzelőanyagok  alkalmazása  nem 
jellemző.  

Légszennyezettség  szempontjából  a  térségben  meghatározó  ipari‐gazdasági  létesítmények 
elsősorban  Csepel  területén  találhatók:  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telep, Dunapack 
Papír  és  Csomagolóanyag  Kft.,  valamint  az  Illatos  úton:  Vinyl  Vegyipari  Kft.  ‐  Vinyl  gyártó  és 
kiszerelő üzem. 

Az  átalakuló  – még  rendezetlen  –  területek  porképző  felületként,  diffúz  szennyezőforrásként 
értékelhetők. 

Csepel (XXI. ker.) 
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2012.  n.a.  101  n.a.  53  n.a. 

2013.  n.a.  96  27  n.a.  n.a. 

2014.  n.a.  n.a.  26  n.a.  n.a. 

2015.  n.a.  102  29  n.a.  90 

2016.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  110 
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ZAJ‐ ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A  zajviszonyokra  a  2007‐es  stratégiai  zajtérkép  szolgáltat  adatokat.  A  vizsgált  térség 
legmeghatározóbb környezeti konfliktusa a jelentős gépjárműforgalomból adódó magas zajszint. 
A  stratégiai  zajtérkép  alapján  egyértelműen  küszöbérték  feletti  sávba  eső  zajterheléssel 
érintettek a rakparti utak és különösen a hídfők környezete, ahol az egész napi terhelés (Lden) 
75‐80 dB között alakul.  

A  XXI.  kerületben  a  fő  közlekedési  útvonalak  határértéket  meghaladó  zajszinttel  a  Weiss 
Manfréd út. Az útvonalak melletti sávok zajterheléssel érintettek, az egész napi terhelés (Lden) 
65‐80 dBA közötti. A Weiss Manfréd út mentén közlekedik a H7  / Csepeli HÉV  (Lden) 60 dBA 
körüli  zajszintet  eredményezve.  A  IX.  kerületben  a  Soroksári  út  szintén  magas  zajszintje 
említendő. 

   
Közúti forgalom zajterhelése – nappal                    Közúti forgalom zajterhelése – éjjel 

 
Vasúti forgalom zajterhelése – nappal 
(Budapest stratégiai zajtérkép 2007) 
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Vasúti eredetű, határértéket meghaladó zajterhelés a IX. kerületet érinti, a Déli‐összekötő vasúti 
híd,  a  Soroksári  úti  rendező  pályaudvar  térségében,  ugyanakkor  itt  jelenleg  nem  található 
védendő funkció, objektum.  

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

A  repülési  zajterhelés  a  területen nem  számottevő mértékű,  akárcsak  a dunai hajóközlekedés 
által keltett zaj.  

Megemlítendő  még  az  eseti  jelleggel  előforduló  szabadidős  zajforrások,  közterületi 
rendezvények, amelyeknek szabályozása jelenleg nem teljes körűen biztosított. 

HULLADÉKKEZELÉS 

A  területen  keletkezett hulladékok gyűjtése és  kezelése megoldott. A  kommunális hulladékok 
gyűjtését  a  Fővárosi Önkormányzat  közszolgáltatójaként  az  FKF  Zrt.  végzi. Az  elmúlt  években 
jelentősen  fejlődött  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás,  a  különösen  a  szelektív 
hulladékgyűjtés infrastruktúrájának terén. A házhozmenő rendszer kialakításával párhuzamosan 
a szelektív gyűjtőszigetek bevonásra kerültek néhány kivételtől eltekintve.  

A  legjelentősebb hulladékkezelési/köztisztasági probléma  a környezeti kultúra hiányosságaiból 
fakad:  a  vizsgált  területen  mindenhol  felbukkanó  probléma  az  illegális  hulladékelhagyás,  a 
kutyapiszok és  a  közterületek egyéb  rongálása  (graffiti)  amelyek  felszámolása,  rendbetétele  a 
felelősök tettenérése hiányában az érintett önkormányzatokat terheli. Az elhagyott hulladékok 
különösen a használaton kívüli területeken, illetve zöldfelületeken jelennek meg. 

Észak‐Csepelen üzemel a Központi Szennyvíz‐tisztítómű (BKSZT), 2013. óta a Fővárosi Vízművek 
Zrt szervezeti egységeként. 

A  területen  keletkezett  hulladékok  gyűjtése  és  kezelése  szervezett  formában  történik,  úgy  a 
kommunális hulladékok, mint az üzemi hulladékok esetében. 

1.4.2. KATASZRÓFAVÉDELEM 

Építésföldtani korlátok 

A  területet  alábányászottság  nem  érinti,  jellemzően  sík  terület,  kedvezőtlen  morfológiai 
adottsággal nem bír. 

Az  építési  alkalmassági  térkép  alapján  a  tervezési  és  a  vizsgált  terület  beépíthetősége  nem 
korlátozott. 

Tevékenységből fakadó korlátozás 

Az  Országos  Katasztrófa‐védelmi  Főigazgatóság  adatai  alapján  terület  egy  része  a  219/2011. 
Korm. rendelet szerinti veszélyes üzemekkel, illetve azok veszélyességi övezeteivel érintett. 

Alsó  küszöbértékű  veszélyes  üzem  a  Kén  utcai  CF  Pharma Gyógyszergyártó  Kft.,  küszöbérték 
alatti  veszélyes  üzem  a  Fővárosi  Vízművek  Zrt  Központi  Szennyvíztisztító.  A  területen  kívül 
található veszélyes üzemek közül a Kén utcai VARIACHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.,  az  Illatos  úti  LINDE GÁZ Magyarország  Zrt., ALTOX‐CHEM  Kft.  és Vinyl  Kft.  veszélyességi 
zónái érintik a területet. 

Csúszás‐, süllyedésveszélyes területek 

Felszínmozgás‐veszély  (süllyedés, rogyás) szempontjából megemlítendő  feltöltött  terület a volt 
Észak‐csepeli  szennyvíziszap  lerakó,  amelynek  talajmechanikai  adottsága  kedvezőtlen  lehet  a 
beépíthetőség  szempontjából. A  deponált  szerves  anyagban  a  lerakás  után még  hosszú  ideig 
anaerob  folyamatok  zajlanak, melynek  következtében  a  süllyedés,  rogyás  veszélye  különösen 
fennáll. 
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Árvízvédelem 

A magassághiányos töltésszakaszokat a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 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. 

Az árvízvédelmi mű a TSZT/FRSZ módosítással érintett terület teljes hosszában kiépült.  

Árvízvédelmi szempontból a tervezési terület a Pest‐Dél árvízvédelmi szakasz része. A TSZT/FRSZ 
módosítással érintett területre és térségére eső védvonalszakaszok északról délre a következők: 

 Déli összekötő vasúti töltés, 

 Hajóállomás utcai védvonalak, 

 Kvassay‐zsilip és töltései, 

 Központi Szennyvíztisztító Telep magaspart, 

 Csepeli HÉV töltés. 

A védvonal a MÁSZ szintjének megfelel, azonban vannak olyan szakaszok, amelyek a MÁSZ 1,3 
m‐rel  növelt  szintjét  nem  érik  el.  A  MÁSZ  +  1,3  m‐hez  képest  a  magassághiány  0‐93  cm, 
jellemzően 50 cm. 

A Ráckevei  (Soroksári)–Duna budapesti  szakaszán árvízvédelmi vonal nincs, mivel  szabályozott 
vízszintje  ezt  nem  teszi  szükségessé.  Az  RSD  területén  az  árvízvédelmi  okokból  szükséges 
ideiglenes elzárást betétgerendák elhelyezésével biztosítják. 

A  TSZT/FRSZ módosítással  érintett  terület  kis  részét  érinti  a  nagyvízi meder  területe,  illetve 
hullámtérben  található. A  nagyvízi meder  területét  és  zónációját  (levezető  sávjait)  a Nagyvízi 
Mederkezelési  terv  határozza  meg.  A  nagyvízi  meder  egyes  zónájának  (levezető  sávjának) 
beépíthetőségéről, illetve használatáról a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 
által  veszélyeztetett  területek  használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a 
nagyvízi mederkezelési  terv  készítésének  rendjére és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló 
83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendelet  3.  melléklete  rendelkezik.  Ugyancsak  ezen  rendelet 
tartalmazza a hullámtér fogalmát, amely szerint hullámtér a folyók, vízfolyások partvonala és az 
árvédelmi fővédvonal közötti terület. 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett  terület és  térségének egy  része 1‰‐es potenciális elöntési 
területen található. 1‰‐es potenciális elöntési területnek nevezzük azon területeket, amelyeket 
az 1 ezrelékes valószínűségű árvíz elönt,  tehát az 1000 éves visszatérési  idejű árvízszinthez az 
árvízvédelmi töltés szakadása esetén elöntés valószínűsíthető. 
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1.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 

1.5.1 JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

A  tervezési  terület  az  átmeneti  zóna  és  a  Duna  menti  zóna  területén  fekszik,  elsősorban 
gazdasági területek, városüzemeltetési kiszolgáló területek és felhagyott területek jellemzők, de 
beépítetlen,  zöldfelület domináns és mezőgazdasági használatú  területek  is  jelentős  arányban 
jelen vannak.  

Kvassay híd háttérben a VITUKI toronnyal  Ferencvárosi  kikötő  háttérben  a  Nagyvásártelep 
műemléki épületegyüttesével 

 

A  Kvassay  zsiliptől  északra  lévő  ferencvárosi  területen  tervezett  Budapesti  Atlétikai  Stadion 
helyén  1952‐2012  között  a  Vituki,  Környezetvédelmi  és  Vízgazdálkodási  Kutató  Intézet 
működött.  Az  intézet  kiszolgálását  biztosító  épületállomány  jelenleg  többnyire  üresen  áll,  a 
terület  ikonikus épülete Budapest egyik  legmagasabb, 57,77 méter magas magasháza. A  telek 
használat szempontjából több részre osztott. Legmeghatározóbbak az intézet használaton kívüli 
–  vagy  csak  esetlegesen  használt  –  épületei,  de  mellettük  helyet  kapott  a  meglehetősen 
kedvezőtlen megközelítéssel rendelkező VITUKI Sport és Szabadidőközpont rekreációs területe, 
valamint a Duna felőli oldalon egy betongyártó telephely. A Duna‐part közhasználat elől elzárt, a 
körbekerített  terület átjárhatatlan. A tervezett stadion területétől északkeletre, a HÉV vonalán 
túl barkácsáruház és üzemanyagtöltő kereskedelmi és szolgáltató területe található. 

A  Csepel‐Szigetcsúcson  tervezett,  a  Budapesti  Atlétikai  Stadiont  kiszolgáló  szabadtéri 
edzőpályák,  valamint  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok  helyén  jelenleg  a  Kvassay  zsilip 
működtetéséhez  kapcsolódó  vízműterület  üzemi  és  irodaépületei mellett  lakáscélra  használt 
épületek  is megtalálhatók,  valamint egyéb  gazdasági  jellegű  tevékenységet  folytató műhelyek 
működnek.  A  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  torkolatának  karakterét  a  Kvassay  zsilip  műtárgyai 
határozzák  meg,  ettől  délre  a  parti  sávon  ligetes  erdősáv  húzódik,  nagyrészt  természetes 
rézsűvel.  A  tervezéssel  érintett  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telep  elzárt 
városüzemeltetési  területe  rendezett,  az  épületek,  építmények  újszerű  állapotúak,  a 
létesítményt 2010‐ben adták át. A telep északi része beépítetlen tartalékterület. 

Az  RSD  szomszédságában  fekvő  jelenleg  használaton  kívüli  IX.  kerületi  Nagyvásártelepet  a 
Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program a Budapest Diákváros számára jelölte ki. A 
területen már  a  2000‐es  évek  szanálását  követően  nagy  volumenű  városfejlesztési  koncepció 
volt tervezett, amely  lakó‐,  iroda‐ és  intézményfunkció helybiztosítását  irányozta elő. A terület 
régebben a városi gazdaság egyik jelentős színtere volt, a megmaradt műemléki épületben volt 
egykor  Budapest  legnagyobb  zöldség–gyümölcs  elosztó  központja. Mára  a  területen  a  védett 
csarnoképületen  kívül  csak  a  Soroksári  úthoz  kapcsolódó  kisebb  vállalkozások  telephelyei  és 
sportpályák  maradtak  meg.  A  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  mentén  a  Kvassay‐híd  lábánál  a 
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Ferencvárosi  kikötő  üzemel,  a  partvonal  délebbi  részén,  a  felhagyott  területeken  egyéb 
kondícionáló  szerepű  zöldfelületek  alakultak  ki.  A  Soroksári  út  és  az  RSD  közötti  –  gyalogos, 
közúti  –  kapcsolat  teljesen  hiányzik,  az  elválasztó  vasúti  pálya  nehezíti  a  két  terület  közös 
fejleszthetőségét. 

A tervezett Galvani körút nyomvonalán Csepelen jelenleg mezőgazdasági területek jellemzőek, a 
Ráckevei  (Soroksári)–Duna  mentén  erdőterületek  szegélyezik  a  vízfelületet.  A  ferencvárosi 
oldalon  a  kedvező  vasúti  összeköttetés  révén  a  termelési,  raktározási  és  logisztikai  cégek 
telepedtek meg, de a Kén utca vonalában található a  Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium 
intézményterülete is. A Gubacsi út mentén a leromlott állagú lakóterületeket már felszámolták. 
A körút nyomvonalának környezete vasútvonalak által szabdalt terület. 

A Ráckevei (Soroksári)–Duna és a Francia öböl találkozása, háttérben a Gubacsi híd

 

A csepeli Duna‐part és a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

 

A  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Programhoz  tartozó  Dunai  Evezős  Központ 
területén a jelenlegi területhasználat domináns eleme a folyó és öböl menti erdőterület, a hozzá 
kapcsolódó cserjés, gyepes zöldterülettel. A Francia‐öböltől délre az erdőterületbe kisebb üzemi 
terület, elektromos alállomás ékelődik. A tervezési terület RSD‐vel szomszédos részén található 
a  nagyméretű  zöldfelülettel  rendelkező  Csepel  Evezős  Klub  SE  sporttelepe  és  a  Csepeli 
Sporttelep. A tervezési terület déli határvonala mentén vasúti terület húzódik, ami a Védgát utca 
közelében  körülölel  egy  kisebb  erdőterület,  lakóterületet  és  egy  kereskedelmi  területet,  ahol 
autókereskedés  található,  ami  az  egykori  Merkur  Személygépkocsi  Értékesítő  Vállalat  egyik 
telephelye volt. 
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A jelenlegi területhasználat megoszlása a tervezési területen: 

 

 

 

A Jelenlegi területhasználat a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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1.5.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA, TULAJDONVIZSGÁLAT 

Telekstruktúra 

A  tervezési  terület  kiterjedésének  és  sokféle  használatának  megfelelően  változatos 
telekméretekkel és telekstruktúrával rendelkezik.  

A  Budapesti  Atlétikai  Stadion  és  a  szabadtéri  edzőpályák  területére  a  20 000  m2  feletti 
telekméret  jellemző,  a  volt  Vituki  területének  közel  150 000  m2‐es  telke  ideális  a  stadion 
kialakítására.  A  Csepelen  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai 
edzőcsarnok  területén  a  telekstruktúra  a  jelenlegi  beépítéshez  alkalmazkodik,  itt  10 000  és 
50 000  m2  közötti  telekméret  jellemző.  A  szabadtéri  edzőpálya  kialakításával  a  Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep 200 000 m2 meghaladó telekmérete várhatóan változik. 

A  Diákváros  területén  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna mentén  és  a  Soroksári  út  –  Illatos  utca 
környezetében  10 000 m2  alatti  telekméretek  jellemzőek,  ez  alól  csak  a  jelenleg  használaton 
kívüli Nagyvásártelep  és  a  Kén  utca mentén működő  gazdasági  telephely  kivétel  100 000 m2 
feletti telekterülettel. 

A  Francia‐öböl  telekállományára  a Gubacsi híd és  a Ráckevei  (Soroksári)–Duna  környezetében 
kisebb, 20 000 m2 alatti telekméret  jellemző, a Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő  209951/6  hrsz.‐ú  ingatlan  150 000 m2  feletti  telekterülettel  rendelkezik,  a  Francia  öböl 
menti 209951/2 hrsz.‐ú ingatlan ennél kisebb, 55 582 m2‐es területű. A tervezett Galvani híd és 
Francia‐öböl  között  a  csepeli  ártéri  erdős  területek  nagyobb  egybefüggő  telekmérettel 
rendelkeznek, a partvonalat nem közterületek kísérik. 

A Telekméret vizsgálat a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Tulajdonvizsgálat 

A  jelen vizsgálat a 2018.  júliusi  időszakban  lekérdezett  tulajdoni viszonyokat mutatja be, de a 
fejlesztésekkel összefüggésben a tulajdonviszonyokban várhatóak változások a közeljövőben.  

A tervezési területen magas a köztulajdon aránya, valamint ezen belül is nagyarányú a Magyar 
Állam  tulajdona. A  Budapest Diákváros  fejlesztésének  területén  az  állami  tulajdonú  területek 
mellett  jelentős  számú  a  kis  területi  kiterjedésű  kerületi  önkormányzat  tulajdonú  ingatlan.  A 
Budapesti Atlétikai Stadionhoz kapcsolódó  fedett pályás edzőcsarnok és szabadtéri edzőpályák 
területe  szintén  a  Magyar  Állam  tulajdonában  áll.  A  TSZT  módosítással  érintett  Budapesti 
Központi  Szennyvíztisztító  Telep  és  környezete  a  főváros  tulajdonában  van.  Az  Budapesti 
Atlétikai  Stadion  elhelyezésére  szolgáló  38086/78  hrsz.‐ú  ingatlan  a  DUNA  PASSAGE 
Ingatlanfejlesztő,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  gazdasági  társaság  és  a  Magyar  Állam 
tulajdonát képezi.  

A  Diákváros  déli  és  az  evezőspálya  rajttérségét,  valamint  a  Galvani  híd  új  nyomvonalát  a 
lekérdezés  időszakában  vegyes  tulajdosi  összetétel  jellemzi,  itt  főleg  kerületi  és  fővárosi, 
valamint  állami  tulajdonú  területek  vannak  jelen.  A  tervezett  körút  nyomvonala  mentén 
kisajátítással  jellemzően gazdasági tulajdonú területek érintettek, elenyésző számú a társasházi 
és a magántulajdon a  területen. A köztulajdonú  területek mellett az evezőspálya kialakítása a 
38086/20  hrsz.‐ú  Laterex  Építő  Zrt.  és  a  38086/27  hrsz.‐ú  ERSTE  Ingatlanfejlesztő Hasznosító 
Mérnöki  Kft.  tulajdonában  álló  területeket  érinti,  a  körút  IX.  kerületi  nyomvonala  pedig  a 
38200/4 hrsz.‐ú BAU –Trans 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a 38226/19 hrsz.‐ú társasházi 
és a 38226/20 hrsz.‐ú magántulajdonú területeket érinti. 

A  Francia‐öböl  mentén  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  valamint  a  209951/2  hrsz.‐ú  ingatlan 
Magyar  Állami  tulajdon.  A  területen  a  legnagyobb,  168 333  m2  területű  209951/6  hrsz.‐ú 
ingatlan a Budapesti Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. Az elektromos alállomás területe 
az  ELMŰ Hálozati  Kft.  tulajdonát  képezi.  Közvetlenül  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna mentén,  a 
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jelenleg evezősklubként működő  területen, a 209951/4 és 209956 hrsz.‐ú  ingatlanok a Csepel 
Sport Club Alapítvány tulajdonában állnak, míg északon a Csepeli Sporttelep területe gazdasági 
társaság  tulajdonában.  A  Francia  öböl  északi  része  és  a  RSD menti  területek  a  XXI.  kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képzik. 

A területek Duna parti végigjárhatósága  jelenleg korlátozott. Kiemelt  feladat a vízfelület menti 
végigjárhatóság, a part menti területek közterületi státuszának biztosítása. 

Köztulajdonban lévő ingatlanok 

Tulajdonos  HRSZ.

Magyar Állam és Magyar Állami 
tulajdonú gazdasági társaság 

38086/13, 38086/80, 38086/49, 38089, 38086/50, 38047, 38087, 
38080/2, 38080/1, 38055, 38061/1, 38061/2, 38086/30, 38086/22, 

38086/56, 38236/180, 210001, 209999/3, 209999/2, 209999/1, 210003, 
210002, 209992/3, 209991, 209995, 209992/1, 209959, 209951/2, 

209928, 38197, 209930, 209929, 38093, 209958, 38086/33 

Budapest Fővárosi Önkormányzat és 
Budapest Fővárosi Önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság 

38086/254, 38086/255, 38086/77, 38086/9, 38049/2, 38066, 38086/19, 
38086/18, 38086/21, 38086/23, 38191/2, 210020/1, 210007/2, 210007/3, 
210007/4, 210012/3, 210007/1, 209996, 209990/4, 209990/5, 209951/6, 

38048/1, 38199/2, 38086/24 

XXI. Kerületi Önkormányzat 

210004, 210000, 209989, 209993, 209951/3, 209994/2, 209987, 209986, 
209960/4, 209985, 209984, 209927, 209957, 209926, 209979, 209961/2, 

209961/37, 209981, 209983, 209966, 209961/8, 209982, 209960/2, 
209967, 209970/4, 209976 

IX. Kerületi Önkormányzat 

38086/67, 38086/69, 38086/7, 38041, 38086/68, 38086/12, 38086/70, 
38086/6, 38086/234, 38086/241, 38086/233, 38086/148, 38086/232, 
38086/240, 38086/239, 38086/231, 38086/238, 38086/149, 38086/160, 
38086/235, 38086/152, 38045/3, 38086/153, 38090/1, 38086/150, 38043, 
38090/2, 38086/188, 38086/154, 38086/236, 38086/151, 38086/237, 
38045/4, 38086/189, 38086/161, 38086/155, 38086/176, 38088/4, 

38088/3, 38086/174, 38045/2, 38086/175, 38045/5, 38088/2, 38088/1, 
38086/177, 38045/6, 38080/9, 38045/7, 38086/178, 38080/8, 38045/1, 

38080/7, 38086/179, 38086/180, 38057, 38048/2, 38086/182, 38086/181, 
38086/183, 38086/184, 38086/185, 38086/186, 38086/187, 38086/190, 
38086/191, 38086/26, 38094, 38228, 38191/8, 38207/7, 38191/11, 
38190, 38207/9, 38207/10, 38220/2, 38234/5, 38234/4, 38188/2, 

38234/3, 38232, 38086/28, 38208, 38225 

A Tulajdonvizsgálat a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.5.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

Beépítési mérték 

A  tervezett Budapesti Atlétikai Stadion és környezetében  jelenleg 10% alatti beépítési mérték 
jellemző, ez alól a Soroksári út menti kereskedelmi  funkciót betöltő  terület,  illetve a Központi 
Szennyvíztisztító  Telep  kivétel,  ahol  nagyobb,  25%  körüli  a  beépítés  mértéke.  De  a 
szennyvíztisztitó  telep  esetében  a  tervezett  fejlesztés  a  városüzemelétési  telek  északi, 
beépítetlen részét érinti. 

A tervezett Budapest Diákváros fejlesztési területén több beépítésre szánt, jelenleg beépítetlen 
telek található, közülük kiemelendő a Kvassay Jenő út mentén, a Hajóállomás utca folytatásában 
kialakult  használaton  kívüli  terület,  amely  kedvező  városszerkezeti  pozíciója  jelenleg  még 
kihasználatlan. Általánosan elmondható, hogy a Soroksári út mentén fekvő kisebb telekméretű 
területeken  változatos  beépítési mérték, míg  az  Illatos  út  és  a  Timót  utca  környezetében,  a 
beépítetlen  területek mellett  a 30‐40%  közötti beépítés  a  jellemző. A  tervezett Galvani  körút 
nyomvonalában a Csepeli oldalon beépítésre nem szánt, beépítetlen területek találhatók. A Kén 
utcai gazdasági területen 15 % körüli a beépítés. 

A tervezett Dunai Evezős Központ és evezőspálya terültén  jelenleg a  fővárosi tulajdonban  lévő 
területen, valamint az RSD menti ártéri erdőterületeken 5% alatti beépítettség és beépítetlen 
területek  jellemzőek,  míg  a  Csepel  Evezős  Klub  SE  20%  körüli  beépítése  a  terület  egyik 
legintenzívebben beépített része. A Csepeli Sporttelepen alacsony 2,8 %‐os beépítettség alakult 
ki. A Védgát utcához  kapcsolódó  kereskedelmi  funkciójú  terület  alacsony beépítési mértékkel 
rendelkezik,  ez  alól  csak  a  209925  hrsz.‐ú  ingatlan  kivétel  a  20%‐ot  meghaladó  beépítési 
mértékével. 

A Beépítési mérték vizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Szintterületi mutató 

A szintterületi mutató a szintterület (összes építményszint bruttó alapterülete) és a telekméret 
hányadosa, a beépítési mértékkel és a szintek számával összefüggésben lévő, a telekre jellemző 
érték.  A  tervezési  területről  általános  megállapítható,  hogy  a  szintterületi  mutató  értékek 
eloszlása nagyon változatos képet mutat. 

A  Kvassay  zsiliptől  északra,  valamint  a  Csepel‐szigetcsúcs  területén  a maximális  szintterületi 
mutató értéke 0,4 m2/m2, a Nagyvásártelep és Illatos út könyékén ez az érték 1,3 m2/m2. Utóbbi 
területén  azonban  jelentős mértékben  vannak  jelen  a  beépítetlen és  az  alacsony  intenzitású, 
alulhasznosított területek is. A tervezett Galvani körút nyomvonala a csepeli oldalon beépítetlen, 
míg  a  ferencvárosi  oldalon  a  partvonal mentén  alacsony,  0,3 m2/m2  alatti,  a  Soroksári  úttól 
keletre intenzívebb, 0,7 m2/m2 körüli szintterületi mutatóval rendelkező telkeket érint. 

A Francia‐öböl területe  is alacsony, 0,25 m2/m2 alatti szintterületi mutató értékkel rendelkezik. 
Az RSD menti területek jellemzően beépítetlenek. Legintenzívebb beépítés a Csepel Evezős Klub 
SE területén és a kereskedelmi funkciójú 209925 hrsz.‐ú ingatlanon jellemző, a tervezési terület 
további érintett ingatlanjai 0,1 m2/m2 alatti szintterületi mutatóval rendelkeznek. 

A Szintterületi mutató vizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

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

A  tervezési  terület  egésze  nyilvántartott  régészeti  lelőhely  területe.  További  védelemmel 
érintett  elemek  Ferencváros  területén  találhatóak. A  tervezett  Budapest Diákváros  fejlesztési 
területén  a  volt  Nagyvásártelep  műemléki  környezete  és  műemléki  épületei,  építményei 
találhatóak.  A műemléki  védelem  alatt  álló  épületegyüttes  része  a  csarnok,  a  hozzá  tartozó 
rámpa,  egy  irodaépület,  a  kapuépítmény  és  a  zászlótartó  építmények.  Az  épületegyüttes 
hasznosítása és a fejlesztésbe történő integrálása fontos szempont a terület tervezése során. 

Fővárosi helyi védettségű építmény a Soroksári úti MÁV állomás, amely Soroksár vasútállomás 
peronjainak északi végében található, valamint a Soroksári út melletti iskolaépület.  

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő‐testületének 35/2017.  (XII. 22.)  számú önkormányzati 
rendelete 2. sz. melléklete szerint a tervezési terület nem érintett kerületi helyi védelemmel. 

Csepelen a településkép‐védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII. 20.) számú önk. rendelet 
1. függeléke tartalmazza Csepel építészeti öröksége és építészeti értékei értékjegyzékét. Eszerint 
a  vizsgált  területen  kerületi  helyi  védelemre  javasolt  épületként  szerepelnek  a  Kvassay‐zsilip 
környezetében  álló  üzemi‐  és  lakóépületek.  A  rendelet  2. melléklete  alapján  a  Kvassay‐zsilip 
lakótelep  területe  kerületi  helyi  területi  védelem  alatt  áll. A  209999/1,  209999/2,  209999/3, 
210001  és  38093  hrsz.‐ú  ingatlanokon  lévő  Kvassay‐zsilip  együttese  és  objektumaira 
vonatkozóan KSZ‐82/51 (2018) számon műemléki érték nyilvántartásba vétele iránti eljárás van 
folyamatban. 

Nagyvásártelep

 

Nagyvásártelep védett értékei

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Soroksári úti MÁV állomás Soroksári út melletti iskolaépület

Zsilipkezelő épület  Lakóépület (Kvassay zsilip) 

Lakóépületek (Kvassay zsilip)

 
Kvassay zsilip és lakótelep (forrás: Csepel TKR)
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1.6. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA 
 

1.6.1 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Budapest  országos  szintű  kapcsolatrendszerének  csak  egyetlen  sugárirányú  közúti  eleme 

keresztezi  a  vizsgált  területet. A  Soroksári út  (az 5.  sz. és 51.  sz.  főutak bevezető  szakasza)  a 

fővárostól déli  irányban elterülő agglomerációs települések elérésén túl Szeged és Kalocsa  felé 

biztosít országos közúti kapcsolatokat. 

A vasúthálózat elemei közül kettő keresztezi, érinti a vizsgált területet, a  fővárostól nyugati és 

déli  irányban  elterülő  agglomerációs  települések  elérésén  túl  Győr  és  Kiskunhalas  felé 

biztosítanak országos vasúti kapcsolatot, ezek: 

 a Budapest – Kelebia vasútvonal (150. sz. vonal) és 

 a Budapest – Hegyeshalom vasútvonal (1. sz. vonal). 

Budapesten  belül  településszerkezeti  jelentőséggel  bíró  és  agglomerációs  szintű  kapcsolatot 
számos közlekedési elem biztosít.  
A közúthálózat tekintetében agglomerációs kapcsolatot a Kvassay út – Weiss Manfréd út jelent, 
Pestet  Csepellel,  és  azon  keresztül  a  Csepel‐szigettel  összekötve.  Településszerkezeti  szintű 
kapcsolatot biztosít  

 a Könyves Kálmán körút a részét képező Rákóczi híddal, valamint  

 a Gubacsi híd – Határ út jelentette útvonal.  

A  közösségi  közlekedés  tekintetében  agglomerációs  kapcsolatot  a  Budapest  –  Ráckeve  (H6) 
MÁV‐HÉV  vonal  jelent.  A  településszerkezeti  jelentőségű  közösségi  közlekedési 
kapcsolatrendszert több kötöttpályás elem is biztosít: 

 a Csepeli (H7) MÁV‐HÉV vonal, 

 a Könyves Kálmán körúti (1‐es) villamos és a 

 Gyáli úti (3‐as) villamos. 

1.6.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A  vizsgált  terület  a Duna mentén  helyezkedik el,  ezért  a  közlekedésben  kiemelkedő  szerepet 
töltenek be a hidak. Budát és Pestet 32 km hosszan választja el a Duna, a főváros déli térségének 
10  km  hosszú  szakaszán  –  a  Rákóczi  híd  és  a  Deák  Ferenc  (M0)  híd  között  –  nincs  átkelési 
lehetőség. Csepel pedig máig nem rendelkezik közvetlen Buda irányú, városi hídkapcsolattal.  

Ferencvárosi terület 

Ferencváros  legfontosabb közúti kapcsolatai a vizsgált területet csak érintik. Északon a  főváros 
legnagyobb  kapacitású  városi  körirányú  útvonala  –  a  Hungária  gyűrű  –  határolja,  érintett 
szakasza  a  Könyves  Kálmán  körút  és  a  Rákóczi  híd.    Az  I.  rendű  főút  hálózati  szereppel 
rendelkező, 2x2  forgalmi sávos hídi keresztmetszettel kiépített útvonal  forgalomterhelése  igen 
jelentős, eléri a 97.000 E/nap/2 irány értéket. 

A  vizsgált  területet  jelentős  hosszban  átvágja  a  Soroksári  út.  Az  I.  rendű  hálózati  szereppel 
rendelkező  útvonal  2x3  forgalmi  sávval  került  kiépítésre,  amelynek  terhelése  eléri  az  45.000 
E/nap/2 irány értéket, a szélső sávok buszsávként üzemelnek. 

A ferencvárosi gazdasági területek észak‐déli irányú főútvonala a 2x1 forgalmi sávos Gubacsi út, 
villamos  közlekedéssel.  A  kelet‐nyugati  irányú  főútként  az  Illatos  út  funkcionál,  amelynek 
forgalomterhelése  mintegy  20.000  E/nap/2  irány.  Az  útvonal  jelenleg  2x1  forgalmi  sávos, 
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középső,  a  vasúti  területeket  keresztező  –  alábbi  légi  fotón  bemutatásra  kerülő  –  aluljáró 
szakaszon azonban 2x2 sávval épült ki.  

 

Az Illatos út és a Ferencvárosi rendező pályaudvar külön szintű kereszteződése. 

Csepeli terület 

Csepel közúti közlekedését a  sziget  tengelyében kiépített Weiss Manfréd út határozza meg. A 
vizsgált  területet  kettéosztó  útvonal  a  Kvassay  híddal  csatlakozik  Pesthez,  amely  a  kerület 
elsődleges közlekedési kapcsolódási pontja. A  II. rendű  főút hálózati szereppel rendelkező, 2x2 
forgalmi  sávval  kiépített  útvonal  forgalomterhelése  jelentős,  megközelíti  az  49.000  E/nap/2 
irány értéket. 

A sziget második pesti csatlakozási pontja a Pesterzsébeti irányultsággal bíró Védgát utca (és Ady 
Endre út) a Gubacsi híddal. Az útvonal  jelenleg 2x1 forgalmi sávos keresztmetszetű, a Ráckevei 
(Soroksári)–Dunát keresztező híd forgalomterhelése – felújítása tervezett – eléri 33.000 E/nap/2 
irány értéket. 

A vizsgált terület közúthálózata a mellékelt Közlekedés vizsgálata,  jelenlegi úthálózat   térképen 
kerül bemutatásra. 

1.6.3. VÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Ferencvárosi terület 

A H6 MÁV‐HÉV  vonal  a  főváros  legkisebb  forgalmú gyorsvasúti  vonala.   A 10.000 utas/nap/2 

irányú forgalmat bonyolító igen alacsony terhelésű gyorsvasút a vizsgált területen a Kén utcánál, 

a  Beöthy  utcánál  és  a  végállomást  jelentő  Közvágóhídnál  rendelkezik  megállóval.  Forgalmi 

jelentéktelenségét több kedvezőtlen tényező együttesen eredményezi: 

 nem kapcsolódik közvetlenül a budapesti gyorsvasúti hálózat többi eleméhez,  

 nem éri el a belső zóna területét, a Hungária‐gyűrű vonalát sem keresztezi, 

 közvetlen közelében párhuzamos vasúti és villamos vonal is üzemel, 

 Ráckevei (Soroksári)–Dunához közeli elhelyezkedése folytán vonzáskörzete korlátozott. 

A vizsgált területet a Hungária‐gyűrű villamos közlekedése csak érinti. A vizsgált területet hosszú 
szakaszon  a  Gubacsi  úti  villamos  vonal  tárja  fel,  azonban  a  gazdasági  jellegű  beépítés 
következtében  terhelése  csupán  mintegy  5.000  utas/nap/2  irány,  amely  igen  alacsony  egy 
kötöttpályás eszköz esetében.  

A vizsgált területen belül a Soroksári út rendelkezik jelentős buszforgalommal, amelyet azonban 
nem a vizsgált terület gazdasági jellegű beépítése, hanem Pesterzsébet jelentős lakóterületei és 
a belső zóna közötti bonyolódik elsősorban. A Soroksári út autóbusz‐forgalmának terhelése eléri 
a 30.000 utas/nap/2 irány értéket, ez indokolta a kétirányú buszsáv kijelölését a főútvonalon.  
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Az  Illatos út hasonló szerepű két autóbusz  járata  is csak közepes nagyságú, 10.000 utas/nap/2 
irány forgalmat jelent a vizsgált területen. 

A  vizsgált  területet menetrendszerinti  hajóközlekedés  (D11  és D12  hajójáratok)  nem  érinti,  a 
Rákóczi hídtól délre nincsen kiépített személyhajó kikötő. 

Csepeli terület 

Csepel közösségi közlekedését  is – a  terület  sziget voltából következően – a hidak határozzák 

meg.  

A  H7  MÁV‐HÉV  vonal  a  főváros  második  legforgalmasabb  vonala,  de  nem  kapcsolódik 

közvetlenül a budapesti gyorsvasúti hálózathoz.  A 48.000 utas/nap/2 irányú forgalmat bonyolító 

gyorsvasúti  vonal  a  vizsgált  területen  nem  rendelkezik  megállóval,  mivel  ott  nagyobb 

forgalomvonzó beépítés jelenleg nincsen. 

A  vizsgált  terület ellátását  a határán  közlekedő autóbusz‐vonalak –  a Kvassay hídon  keresztül 

egy, a Gubacsi hídon át négy – megállóinak 300 m‐es környezetét ellátottnak tekintve csak kis 

mértékben  biztosítják,  ami  érdemi  forgalomvonzó  beépítés  és  a  területek  belső  közlekedését 

biztosító úthálózat hiányában nem okoz problémát.  

A  vizsgált  területet  menetrendszerinti  hajóközlekedés  (a  Dunán  közlekedő  D11  és  D12 
hajójáratok) nem érintik, a Kvassay zsiliptől délre nincsen személyhajó kikötő. 

A  vizsgált  terület  közösségi  közlekedési  hálózata  a mellékelt  Közlekedés  vizsgálata,  jelenlegi 
közösségi közlekedési hálózat térképen kerül bemutatásra. 

1.6.4. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Ferencvárosi terület 

A vizsgált területet keresztezi az egy vágányú, dízel vontatású Budapest – Kelebia vasútvonal, a 
fővárosba befutó 11 vasútvonal egyike.  

A kelebiai vonal személyforgalomban betöltött szerepe nem  jelentős, a napi  forgalom mintegy 
30 vonatpár. Budapesten csak Soroksár vasútállomás, Pesterzsébet megállóhely és a Soroksári 
úti vasútállomás szolgálja az utasforgalmat. 
A  vasútvonal  árufuvarozásban  betöltött  szerepe  viszont  jelentős,  itt  bonyolódik  a  Balkán  és 
Közép‐Európa  közötti  teherforgalom,  amely  napi mintegy  20‐30  tehervonat  közlekedtetését 
eredményezi. 
A vonal északi végén lévő Soroksári úti vasútállomás egyedi feladatot lát el, itt kerül biztosításra 
a csepeli Szabadkikötő vasúti forgalmának rendezése, amely a napi 4‐5 vonatot is elérheti.  

A  vasútvonal,  a  közelében  lévő  H6  Budapest‐Ráckeve MÁV‐HÉV  vonallal  és  a  Soroksári  úttal 
együtt lényegében elzárja Ferencváros területét a Ráckevei (Soroksári)–Dunától. 

 
Szintén  a  vizsgált  terület  pesti  részén  helyezkedik  el  a  Ferencvárosi  rendező  pályaudvar  (egy 
része),  az ország  vasúti  árufuvarozásának meghatározó eleme  (800.000  ‐ 900.000  vasúti  kocsi 
forgalom  évente).  Magyarország  vasúti  árufuvarozásában  Ferencváros  központi  szerepét  az 
ország Budapest centrikus, sugaras vasúthálózata generálja, valamint az, hogy csak itt üzemel a 
Duna  keresztezését  biztosító  önálló  vasúti  híd.  A  rendezési  kapacitását  kisebb  részben,  a 
pályaudvari  lehetőségeit  csak  részben  kihasználó  vasúti  létesítmény  az  1950‐es  évek  végén 
nyerte el mai méretét (90 ha), a vasúti  infrastruktúra egy részének utolsó,  jelentős felújítására 
pedig az 1980‐as évek végén került sor.   

A  Ferencvárosi  rendező  pályaudvar  több, mint  2  km  hosszan  elnyúló  vasút  területét  csak  az 
Illatos  út  keresztezi,  ezért  a  Hungária  gyűrű  és  a  Határ  út  vonala  között  elnyúló  vasúti 
létesítmény igen jelentős elválasztó hatást fejt ki a szomszédos városrészekre. 
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A kínai érdekeltségbe került Pireuszi kikötő forgalmától a vasúti árufuvarozás felfutását reméli az 
ágazat,  ehhez  kapcsolódva  tervezett  a  Budapest  –  Kelebia  vasútvonal  fejlesztése  (felújítása, 
második vágány építése) és a Ferencvárosi rendező pályaudvar jelenlegi területének megtartása.  

A Pesti területen található H6 Budapest‐Ráckeve MÁV‐HÉV vonal – feladatánál fogva – az 1.7.3. 
Városi közösségi közlekedési fejezetben került ismertetésre. 

Csepeli terület 

Csepel  területének  közlekedését meghatározó H7 MÁV‐HÉV  vonal  a  –  feladatánál  fogva  –  az 
1.7.3. Városi közösségi közlekedési fejezetben került ismertetésre.  

1.6.5. VÍZI KÖZLEKEDÉS 

A Ferencváros és Csepel nyugati határát jelentő Duna nemzetközi víziút. A vizsgált területre eső 
szakaszán nincsen kikötő. A magyarországi hajóforgalom a Nyugat‐európai belvízi  forgalomhoz 
képest  alacsony,  elsősorban  teherfuvarozást  jelent.  Személyszállítás  (kabinos  turistahajók 
forgalma) már csak kis mértékben jelentkezik a folyó ezen szakaszán. 

A Dunát és a Ráckevei (Soroksári)–Dunát a Kvassay zsilip (valamint a Csepel‐sziget déli végénél 
lévő  Tasi  zsilip)  választja  el  egymástól.    A  Kvassay  zsilipen  történő  áthaladás  személyszállítás 
tekintetében nem versenyképes, mivel időigényes és a vízszint függvényében való korlátozott a 
használhatósága. 

A  Ráckevei  (Soroksári)–Dunán  nem  bonyolódik  hajó‐  (csak  csónak  és  kishajó)  forgalom.  A 
környezetvédelmi érdekekre való tekintettel a hajózást a 30/2003. (III.18.) a víziközlekedés egyes 
belvízi  utakon  környezetvédelmi okokból  való  korlátozásáról  és a  korlátozás alá  eső  területeken 
kiadható üzemeltetési engedélyről szóló Korm. rendelet szabályozza. 

1.6.6. KERÉKPÁROS ‐ ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

Ferencvárosi terület 

Kerékpáros  infrastruktúra  a  Soroksári  úton  közös  autóbusz‐  és  kerékpársáv  formájában  áll 
rendelkezésre. Azonban a Sorokár úti autóbusz‐ és kerékpársáv nem tekinthető végállapotnak. 

VIZSGÁLT TERÜLET
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A Kvassay  Jenő út – Hajóállomás utca  vonalán  részlegesen  kiépített  kerékpáros  infrastruktúra 
található, amely nem ér össze a Rákóczi hídtól északra, a Duna‐parton kiépült kerékpárúttal. Az 
útvonal –  a  tulajdonképpeni Csepel‐Belváros és  a Dél‐Pest‐Belváros  kapcsolat –  azonban  igen 
forgalmas, terhelése eléri a 3.000 kerékpár/nap értéket. 

Csepeli terület 

Kerékpáros  infrastruktúra  a  Kvassay  híd  –  Weiss  Manfréd  út  vonalán  épült  ki  önálló 
kerékpárútként,  valamint  a  Gubacsi  híd  –  Ady  Endre  út  alkotta  vonalon. A  Kvassay  híd 
kerékpáros forgalma mintegy 1.000 kerékpár/nap. 
 
A  vizsgált  terület  gyalogos  forgalma  –  a  1.7.6.  Parkolás  fejezet  szerinti  –  területfelhasználási 
viszonyok és beépítési adottságok miatt  jelentéktelen mind Csepelen, mind Ferencvárosban, az 
utóbbi területen a Közvágóhíd tömegközlekedési átszálló pont jelent kivételt.  

1.6.7. PARKOLÁS 

Ferencvárosi terület 

A  Duna  melletti  terület  Közkert,  közpark  (Zkp),  valamint  Intézményi,  jellemzően  zártsorú 
beépítésű  (Vi‐1)  területfelhasználási  egységbe  tartozik.  A  terület  nagyobb  része  jelenleg 
használaton  kívül  van,  fejlesztésre  szánt  terület.  Kisebb  részén  kereskedelmi  jellegű  beépítés 
(Obi áruház) található, ahol a működéshez kapcsolódó parkolási igény biztosított. 

A  Kis  Duna‐ág  melletti  terület  Közkert,  közpark  (Zkp),  valamint  Nagyvárosias,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  lakóterület  (Ln‐3)  és  Intézményi,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  (Vi‐1) 
területfelhasználási  egységekbe  tartozik.  A  terület  nagyobb  része  azonban  jelenleg  üres, 
fejlesztésre  előkészített  terület.  Kisebb  részén  gazdasági  jellegű  beépítés  található,  ahol  a 
működéshez kapcsolódó parkolási igény biztosított. 

Az  Illatos út térsége  Intézményi,  jellemzően zártsorú beépítésű  (Vi‐1) és Gazdasági,  jellemzően 
kereskedelmi,  szolgáltató  (Gksz‐2)  területfelhasználási  egységbe  tartozik.  A  térség  közepes 
intenzitású beépítéssel, jellemzően alacsony épületállománnyal rendelkezik, ahol a működéshez 
kapcsolódó parkolási igény biztosított. 

A  Ferencvárosi  rendező  pályaudvar  jelentette  Kötöttpályás  közlekedési  területfelhasználási 
egységbe  (KÖk)  sorolt  területen  –  logisztikai  tevékenység  hiányában  –  érdemi  parkolás  nem 
jelenik meg. 

Csepeli terület 

A Nagy Duna‐ág melletti területet Városi park és a Szennyvízkezelési (K‐Sz) területfelhasználási 
egységek  területe  alkotja. A  tervezett park  területét egyelőre  a  zsiliphez  kapcsolódó beépítés 
határozza meg,  ahol működéshez  kapcsolódó  parkolási  igény  biztosított. A  városüzemeltetési 
célokat szolgáló központi szennyvíztisztító területén jelentős dolgozói létszám hiányában érdemi 
parkolási igény nem jelentkezik. 

A Kis Duna‐ág mellett Városi park (Zvp) területfelhasználási egységbe sorolt terület található. A 
tervezett  parkterület  egy  részét  elfoglaló  beépítés  (Vízügyi  igazgatóság,  raktárak,  kikötök) 
működéshez kapcsolódó parkolási igény biztosított. 

A  Francia  öböltől  délre  elterülő  terület  Közkert,  közpark  (Zkp)  és  Intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  beépítésű  (Vi‐2)  területfelhasználási  egységbe  tartozik.    Az  intézményi  terület 
lényegében beépítetlen, így érdemi parkolás nem jelenik meg rajta. 
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1.7. KÖZMŰVIZSGÁLAT 
 

1.7.1. VÍZELLÁTÁS 

A  TSZT/FRSZ módosítással érintett  terület  és  térségének  vízellátásáról  a  20.  számú  Pesti  alap 
nyomászóna vezetékei gondoskodnak. Az  ivóvízellátást és a megfelelő  tűzivíz  igényt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. biztosítja. 

Jelentősebb  átmérőjű  (DN  ≥  300)  ivóvízvezeték  a  következő  helyeken  találhatók  a  TSZT/FRSZ 
módosítással érintett területen és környezetében: 

 a Kvassay  Jenő út  ‐ Weiss Manfréd út nyomvonalán  található, a Ráckevei  (Soroksári)–
Duna  alatt  átvezetett  DN  800‐as  méretű,  gömbgrafitos  öntött  vas/acél  anyagú 
főnyomóvezeték, 

 a Soroksári úton található DN 300‐as méretű, gömbgrafitos öntött vas/öntött vas anyagú 
főnyomóvezeték, 

 a Hentes utcában található DN 300‐as méretű, KPE/öntött vas anyagú főnyomóvezeték, 

 a Weiss Manfréd úton párhuzamosan a DN 800‐as méretű főnyomóvezetékkel DN 300‐
as méretű, eternit/gömbgrafitos öntött vas anyagú főnyomóvezeték, 

 hrsz. 209785 – hrsz. 209754 – Corvin út nyomvonalon: DN 800‐as méretű, öntött  vas 
anyagú főnyomóvezeték, 

 az Ady Endre úton: párhuzamosan 1 db DN 1200‐as méretű és sentab anyagú és 1db DN 
400‐as méretű, eternit/öntött vas anyagú főnyomóvezeték, 

 a Duna utcában DN 400‐as méretű és öntött vas anyagú főnyomóvezeték, 

 a Gubacsi híd átvezetés: párhuzamosan 3 db, DN 500‐as acél anyagú főnyomóvezeték. 

A  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  terület  és  környezetének  elosztóhálózata  (DN  <  300) 
jellemzően DN  250‐es, DN  200‐as, DN  150‐es, DN  125‐ös, DN  100‐as  és DN  80‐as  átmérővel 
épült ki, anyagát tekintve pedig öntött vas,  gömbgrafitos öntött vas, KPE, PVC és eternit. 

A módosítással érintett terület XXI. kerületi szakaszán található részben a 91. sz. Délpesti  ipari 
nyomászónája,  amely  ipari  vízellátást  szolgáltat.  Az  ipari  vízellátást  a  Délpesti  ipari  gépház 
biztosítja.  A  gépház  beépített  névleges  kapacitása  4.104  m3/h.  A  kialakított  délpesti 
főnyomócsövekkel  megteremtődött  a  pesti  alapzóna  (20.  sz.  zóna)  kettős  betáplálása.  Az 
elkülönített ipari hálózatokba nyers Duna‐víz vagy ivóvíznek alkalmatlan kútvíz kerül. A tervezési 
területen és környeztében található ipari víz hálózata jellemzően DN 200‐as, DN 300‐as, DN 600‐
as és DN 800‐as méretű és gömbgrafitos öntött vas, öntött vas anyagú csövekből épült ki. 

A  TSZT/FRSZ módosítással  érintett  terület  és  térségének  tűzivíz  biztosítása  földalatti  és  föld 
feletti tűzcsapokkal történik. A tűzcsapok 100 m‐es ellátási körzeteit megvizsgálva kijelenthető, 
hogy  a  tervezési  területen  található  olyan  terület,  ahol  nem  teljes  a  lefedettség.  Ennek  oka 
valószínűleg  az,  hogy  egyes  területeken  egyedileg  kerültek  kialakításra  a  tűzivíz  ellátó 
rendszerek,  illetve  egyéb módon  (nem  az  ivóvízhálózatról)  történik  a  szükséges  oltóvízigény 
biztosítása. 

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet alapján megtörténtek a víztermelő kutak belső és külső 
védőterületének,  valamint  hidrogeológiai  „A”  és  „B”  védőterületének  meghatározása.  A 
védőterületek közül a Pesterzsébet termálkút hidrogeológiai „B” védőterülete érinti a TSZT/FRSZ 
módosítással érintett területet, a Francia‐öbölnél. A védőövezetekre a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények 
védelméről  5.  számú  mellékletében  meghatározott  korlátozások  vonatkoznak,  amelyeket 
figyelembe kell venni a tervezés során. 
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A TSZT/FRSZ módosítással érintett  terület egészét érinti  az Országos Területrendezési Tervről 
szóló  2003.  évi  XXVI.  törvény  3/7.  melléklete  alapján  kijelölt  Országos  vízminőség‐védelmi 
terület övezete. 

A vízellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 

1.7.2. CSATORNÁZÁS 

Szenny‐ és csapadékvíz elvezetés 

A  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  területen  a  Fővárosi  Csatornázási  Művek  Zrt.  (FCSM) 
üzemeltetésében  lévő  egyesített  és  elválasztott  rendszerű  csatornahálózat  gondoskodik  a 
szenny‐ és csapadékvizek összegyűjtéséről és elszállításáról. 

Nagyobb  átmérőjű  csatornák  a  TSZT/FRSZ módosítással  érintett  terület  és  környezetében  az 
alábbi helyeken találhatók: 

 a Ferencvárosi szivattyútelepről a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető Ø 
140 méretű, vasbeton nyomóvezetékpár, 

 a  Kelenföldi  átemelőből  a  telepre  Duna  alatti  átvezetéssel  a  Budapesti  Központi 
Szennyvíztisztító Telepre érkező Ø 140 vb nyomóvezetékpár, 

 a  Rózsa  utcai  fogadóaknából  a  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telepre  vezető 
nyomóvezetékpár, 

 a Soroksári úton a Kén utcától északra párhuzamosan egy 140/210 – 160/210 méretű, 
beton  anyagú  és  egy  80/120  –  86/130  –  85/129  méretű,  beton  és  tégla  anyagú 
egyesített rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna, 

 a  Földváry  utcában  Ø  120  méretű,  PVC  anyagú  egyesített  rendszerű  szennyvíz 
gyűjtőcsatorna, 

 a  Hentes  utcában  60/90  méretű,  PVC  anyagú  egyesített  rendszerű  szennyvíz 
gyűjtőcsatorna, 

 a Kén utcában a Soroksári út és a Gubacsi út között párhuzamosan egy Ø 80 méretű, PVC 
anyagú  és  egy  60/90  méretű,  tégla  anyagú  egyesített  rendszerű  szennyvíz 
gyűjtőcsatorna, 

 az Illatos úton a Soroksári út és a Külső Mester utca közötti szakaszon párhuzamosan egy 
70/105 méretű, beton anyagú egyesített rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna és egy Ø 80 
méretű beton anyagú csapadékvíz csatorna, 

 az  Illatosan úton és a 38236/180 hrsz‐ú területen: egy Ø 136 méretű, vasbeton anyagú 
csapadékvíz  csatorna,  egy  Ø  136  méretű,  vasbeton  anyagú  egyesített  rendszerű 
szennyvíz gyűjtőcsatorna, egy Ø 80 méretű, beton anyagú csapadékvíz csatorna és egy 
60/90 méretű, beton anyagú egyesített rendszerű szennyvíz gyűjtőcsatorna, 

 a  Timót  utcában  Ø  80  méretű,  PVC  anyagú  egyesített  rendszerű  szennyvíz 
gyűjtőcsatorna, 

 az Ady Endre út – Táncsics Mihály utca nyomvonalon: 60/90‐es méretű, beton anyagú 
egyesített rendszerű csatorna, 

 a Teller Ede út – Corvin út nyomvonalon: Ø 80 – Ø  100‐as méretű,  vasbeton  anyagú 
csapadékcsatorna, 

 a Duna utca – Gubacsi híd hídfője: Ø 80‐as méretű, beton anyagú csapadékcsatorna. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat tehermentesítésének céljára záporkiömlőket alakítottak 
ki, amiken egy adott vízmagasság felett a kevert, szenny‐ és csapadékvíz átbukik, és rövid úton a 
befogadóba,  jelen esetben a Dunába  jut.  Ilyen záporkiömlőt a TSZT/FRSZ módosítással érintett 
területen és térségében a következő helyeken található: 
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 a Kvassay hídnál – 490/260 méretű, vasbeton anyagú tojásszelvény, 

 a Ferencvárosi Szivattyútelepnél – egy darab 220/220 méretű és beton anyagú szekrény 
szelvényű,  egy  darab  480/350 méretű,  beton  anyagú  szekrény  szelvény  és  két  darab 
107/207 méretű, vasbeton anyagú szekrény szelvényű. 

A  záporkiömlők  mellett  a  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  területen  és  környezetében 
csapadékvíz bevezetések is találhatóak: 

 a Kvassay hídnál 60/90 méretű, beton anyagú, 

 az  Illatos út  (IX. kerület)  irányából két nagyobb átmérőjű csapadékcsatorna köt bele a 
Ráckevei (Soroksári)–Dunába: 90/140 méretű és beton anyagú, valamint Ø 140 méretű, 
vasbeton anyagú, 

 a Szállító utca felöl a Francia öbölbe történő bevezetésével 3 db Ø 80‐as méretű, beton 
anyagú, 

 a Gubacsi híd hídfője: Ø 80‐as méretű, beton anyagú. 

A  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  területen  és  környezetében  számos  átemelő  található, 
amelyek a következők:  

 IX.  kerületi  Illatos  úti  átemelő,  amely  a  közúti  aluljáró  északi  oldalán  található,  külön 
műtárgyban. Az átemelő beépített névleges kapacitása: 90 l/s. 

 XXI.  kerületi  Weiss  Manfréd  úti  átemelő,  amely  a  Weiss  Manfréd  út  –  BKSZTT 
bekötőútnál található. Az átemelő beépített névleges kapacitása: 20,1 l/s. 

 XXI. kerületi Szállító utcai átemelő, amely a Szállító utca 2‐4. szám alatt található. 

 XXI. kerületi Kikötői átemelő, amely a Petróleum utca 2. (Ghibli területe) alatt található. 
Az átemelő beépített névleges kapacitása: 1 400 l/s. 

 XXI.  kerületi  Duna  utcai  (Csepeli)  átemelő,  amely  a Dunadűlő  út  sarkán  található.  Az 
átemelő beépített névleges kapacitása: 81 l/s. 

 XX. kerületi Gubacsi híd (ÉPTEK) átemelő, amely a volt ÉPTEK telep mellett található. Az 
átemelő beépített névleges kapacitása: 13 l/s. 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett  területen és közelében  találhatók olyan  területek, amelyek 
csatornabekötéssel, és így szennyvízelvezetéssel nem rendelkeznek. 

Ezen  helyeken  a  szenny‐  és  csapadékvíz  csatorna  (lehetőség  szerint  elválasztott  rendszerben 
történő)  kiépítése  sürgető  feladat,  ugyanis,  amennyiben  nem  ellenőrzött módon  (hivatalosan 
elszállított szippantott szennyvíz) történik meg a szennyvíz elszállítása és kezelése, úgy a talajba 
kerülve  talaj,  illetve  talajvíz  szennyezést  okozhat,  hasonlóan  a műszakilag  nem megfelelően 
kiépített derítőkhöz. 

 

Szennyvíztisztítás 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett területen az összegyűjtött szennyvizek a területen található 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) kerülnek megtisztításra. 

A szennyvíztisztító telep egyéves próbaüzem után, 2010. augusztus 1‐jén kezdte meg üzemszerű 
működését.  Üzemeltetője  a  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  A  350.000 m3/nap  szárazidei  hidraulikai 
kapacitású telep átlagosan 250.000 m3/nap szennyvizet tisztít meg, ami 1.300.000 ember által 
termelt  szennyvíz  mennyiségnek  felel  meg.  2016‐ban  a  beérkező  napi  átlagos  szennyvíz 
mennyisége:  248.904  m3/nap  volt.  A  telep  tervezett,  biogázból  előállított  villamos  energia 
kapacitása  a  teljes  villamosenergia‐szükséglet  kb.  50 %‐a  volt, mely  a  folyamatos  innováció, 
technológiai újítások és fejlesztések eredményeként 2016‐ra éves átlagban elérte a 62,1%‐ot. 

A szennyvíztisztító telepen keletkező, stabilizált, fertőtlenített iszapot rekultivációs célokra több 
területre is közúton szállítják. 
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2013 decemberében megépült a BKSZTT‐n az úgynevezett  III. tisztítási fokozat. A beruházásnak 
köszönhetően,  a  telep  nemcsak  fokozott  tápanyag‐eltávolításra  vált  alkalmassá,  mely 
implementálásával  megfelel  a  jövőben  szigorodó  Európai  Uniós  elvárásoknak  is,  hanem  az 
ingadozó befolyó szennyvízmennyiség rugalmas kezelésére is lehetősége nyílt. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetése alatt további energiahatékonyság‐fejlesztési beruházások 
is  megvalósultak,  többek  között  2013‐ban  napkollektoros  hálózati  vízellátó  rendszer  került 
kiépítésre, illetve 2015‐ben egy törpe vízierőmű lett telepítve az elfolyó tisztított vízáramba. 

A szennyvíztisztító telepen alkalmazott technológia fő lépései: 

 finomrácsok, 

 homok‐ és zsírfogók lamellás előülepítőkkel egy műtárgyban (SEDIPAC 3D), 

 eleveniszapos tisztítás utóülepítőkkel és fertőtlenítő medencékkel összekapcsoltan, 

 elválasztott  iszapsűrítés:  gravitációs  sűrítők  a  nyersiszaphoz  és  szalagszűrők  a 
fölösiszaphoz, 

 iszap pasztörizálása és termofil iszaprothasztás, 

 biogáz energiatartalmának kinyerése, 

 iszapvíztelenítés centrifugával és iszaptárolás silókban. 

 

A csatornázás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 
 

1.7.3. VILLAMOSENERGIA‐ELLÁTÁS 

A  térség  középfeszültségű  ellátását  10  kV‐os  kábelhálózat  végzi.  A  TSZT/FRSZ  módosítással 
érintett  terület  északi  részén  üzemelő  hálózat  táppontjai  a  közeli  Laczkovich  utcai  és  a 
Pesterzsébet 120/10 kV‐os alállomások, a Francia‐öböl térségében pedig a Csepel‐Észak 120/10 
kV‐os alállomás. Az alállomások a tápenergiát a XI. kerületben a Mezőkövesd utca mellett  lévő 
Albertfalva 220/120/10 kV‐os alállomásból kapják 120 kV‐os távvezetéken keresztül. 

Az  Albertfalva  allállomás  betáplálása  a  Dunamenti  Erőműtől  220  kV‐os  kétrendszerű 
távvezetéken történik. Az Albertfalva alállomásból kiinduló 120 kV‐os  főelosztó rendszer keleti 
és déli irányban távvezetékként, míg a belváros felé kábelként épült ki. A távvezeték Albertfalva 
városközpont  felől  érkezik  a  Csepel‐szigetre,  ahol  a  Budafoki  úttól  és Védgát  utcától  északra 
kerüli ki a jelenleg beépített területeket és a Francia‐öböl déli szélét érintve folytatódik tovább a 
XX. kerületi Határ út melletti zöld sávban a Népliget alállomás felé. Ez a távvezeték a volt Csepel 
Művek  területén  lévő  Csepel  és  a  Védgát  utca  mellett  lévő  Csepel‐Észak  120/10  kV‐os 
alállomásokat látja el villamos energiával. 

Az Albertfalva alállomásból kiinduló 120 kV‐os kábelek két nyomvonalon épültek ki: 

 Hunyadi János út és Budafoki út; 

 a  Székesfehérvár–Kelenföld–Ferencváros  pályaudvar  között  létesített  vasúti  pályatest 
mellett. 

Ezek a kábelek a Lágymányosi híd mellett két (Lágymányos és Kelenföld) 120/10 kV‐os alállomást 
táplálnak meg. 

A  Népliget  alállomás  dél  felől  az  agglomerációból  érkező  távvezetéken  keresztül  még  egy 
megtáplálást  kap. A beérkezett energiát 120  kV‐os  kábeleken  keresztül  továbbítja  a belvárosi 
alállomások  felé.  Néhány  éve  megépült  a  Lágymányosi  híd  déli  oldalán  a  Laczkovich  utcai 
alállomás,  amely  a  tápenergiát  a  Csarnok  tér  alállomásból  kapja  120  kV‐os  földkábeleken 
keresztül.  A  csepeli  alállomásokból  kiinduló  10  kV‐os  kábelhálózat  a  térségben  kis 
tartalékkapacitással rendelkezik, mert elsősorban a jelenlegi igények biztosítására épültek ki. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  TSZT/FRSZ módosítással  érintett  területet  érintő,  18–18 m  biztonsági  övezettel  rendelkező 
120 kV‐os főelosztó hálózati távvezeték a Francia‐öböltől délre létesült.  

A 10 kV‐os kábelek a Védgát utca, Corvin út nyomvonalon érik el a Weiss Manfréd utat, ahol 
északi irányban fordulnak. Erről a rendszerről történik a Szállító utca, a Weiss Manfréd út, illetve 
a  Kvassay‐zsilip  térségében  lévő  fogyasztók  ellátása.  Ez  a  hálózat  látja  el  a  TSZT/FRSZ 
módosítással érintett területén üzemelő 10/0,4 kV‐os transzformátorokat is villamos energiával. 

A  transzformátorokról  történik  a  közelben  lévő  kisebb  fogyasztók  és  a  közvilágítási  hálózat 
ellátása.  A  transzformátorokból  kiinduló  közterületi  kisfeszültségű  és  közvilágítási  hálózat 
kábelként épült ki. 

A villamosenergia‐ellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 
 

1.7.4. GÁZELLÁTÁS 

A  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  terület  északi  része  a  Soroksári  úti  DN  500  HA 
nagyközépnyomású  gázhálózatról  leágazó  DN  200  HA  elosztóvezetékről  kapja  az  ellátást.  A 
hálózat  a  Kvassay  Jenő  út  – Weiss Manfréd  út  nyomvonalon  létesült,  a  Budapesti  Központi 
Szennyvíztisztító Telepig épült ki. A Csepel‐sziget északi része gázellátás szempontjából nézve így 
ellátatlannak  tekinthető.  Nagyközépnyomású  gázhálózatról  a  Szállító  utca  melletti  sáv,  a 
Szabadkikötő  és  a  Kvassay‐zsilip  melletti  létesítmények  kapnak  gázenergiát.  A  terület 
környezetében azonban nagykapacitású hálózatok üzemelnek, amelyek a Duna főmedre, illetve 
az RSD‐ág miatt csak részben kapcsolódnak egymáshoz. 

A budai oldalon,  a Budafoki út 54‐ben  létesített nagynyomású nyomásszabályzó  állomásból  a 
Hunyadi  János  úton  és  a  Budafoki  úton  DN  400  és  DN  300  méretű  nagyközépnyomású 
gázvezeték  indul  ki,  amely  a  Lágymányosi  hídon  keresztül  kapcsolódik  a  pesti  oldal  DN  500 
méretű gerincvezetékéhez. A nyomásszabályzóból a belső, sűrűn beépített területek ellátására 
nagykapacitású  középnyomású  hálózat  létesült.  Ez  a  rendszer  Duna  vonalától  kissé  távolabb 
üzemel  és  a  pesti  oldallal  csak  az  Erzsébet  hídon  kapcsolódik  össze.  A  nagynyomású 
nyomásszabályzó  állomás  40  bar  nyomáson  kapja  a  gázenergiát  Százhalombatta  felől egy DN 
500 méretű elosztóvezetéken keresztül. 

A pesti oldal nagyközépnyomású hálózatának a táppontja a XXIII. kerületben az Ócsai út és az 
M0‐ás  autóút  csomópontban  lévő  Soroksár  gázátadó  állomás. Az  állomásból  kiinduló DN 700 
méretű gerincvezeték a közelben a Helsinki úton létesült a Csepeli átjáróig, ahol DN 500 méretre 
csökken  le és  folytatódik  tovább a  IX. kerületben a Soroksári úton. Csepel gázellátására a Rév 
utca  és Nefelejcs  utca  térségében  létesítették  a  Csepel  gázátadó  állomást,  amelyből  DN  300 
méretű nagyközépnyomású  gerincvezeték  indul  ki és  csatlakozik  a Csepeli  átjárón  keresztül  a 
Helsinki úti DN 700 méretű vezetékhez. 

A Csepeli átadóállomásból kiinduló DN 300 méretű nagyközépnyomású gázvezeték a közelben a 
Katona József utcában folytatódik tovább a Kiss János altábornagy utcában egy DN 200 méretű 
vezeték  ágazik  le és  a  lakótelepen  keresztül haladva,  a Corvin úton és  a Weiss Manfréd úton 
folytatódik  tovább.  Erről  a DN  200 méretű  vezetékről  a  Szállító  utcában  egy DN  100 méretű 
vezeték  ágazik  le  és  egy  gáznyomásszabályzót  táplál meg  az  utca  Kis Duna  felőli  végében. A 
leágazás  után már  csak DN  150 méretű  vezetékként  folytatódik  tovább  a  Szikratávíró  utcáig, 
amely a MAHART Zrt. létesítményeinek a gázellátását végzi. 

A Kvassay‐zsilip térségében  lévő fogyasztók ellátására a  IX. kerület Soroksári úton  lévő DN 500 
méretű  vezetékről  leágazó  DN  150  méretű  nagyközépnyomású  vezetéket  építettek  ki.  Ez  a 
vezeték a Kvassay úton már DN 100‐as méretű és a KÖVIZIG területén  lévő nyomásszabályozót 
táplálja meg. A Weiss Manfréd út további szakaszán nincs gázvezeték. 

A gáz‐ és távhőellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.7.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A  TSZT/FRSZ módosítással  érintett  terület  két  távfűtő  hálózat  között  helyezkedik  el. Az  egyik 
rendszer  a  csepeli  és  a  pesterzsébeti  lakótelepek,  a másik  pedig  a  XI.  kerületi  és  a  VIII.,  IX. 
kerületi fogyasztók ellátását végzi. 

Az  első  rendszer  távhőbázisa  a  Csepeli  Erőmű.  Az  erőműben  előállított  hőenergia  a  Csepel 
Művek  területétől a Karácsony Sándor utcában Fv 2 x DN 600 mérettel hagyja el, majd a Kiss 
János altábornagy utcában két darab DN 400 mérettel folytatódik tovább. Az egyik vezetékpár az 
Ady  Endre  úton  és  a  Csepeli  átjárón  keresztül  kapcsolódik  a  Pesterzsébet  városközpontban 
kiépült távhőhálózathoz. 

A másik  rendszer  táppontja  a Kelenföldi Erőmű. Az erőműből  kiinduló  Fv 2 x DN 500 méretű 
vezetékpár  a  Kopaszi  gát  térségében  épült  ki  és  a  Rákóczi  hídon  keresztül  a  IX.  kerületben 
folytatódik tovább és a Józsefvárosi lakótelep hőigényeit is szállítja. Az erőműből több rendszer 
indul  ki,  amelyekről  a  XI.  kerületi  lakótelepeken  kívül  a  XXII.  kerületben  lévő  Leányka  utcai 
lakótelep az I. kerületben a Vár és a Déli pályaudvar ellátását is végzi.  

Hőellátás  szempontjából mindkét hálózat  figyelembe  vehető. A hálózatfejlesztési  terve  között 
szerepel a két rendszer összekapcsolása. 

A gáz‐ és távhőellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

 

1.7.6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett terület a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A 
TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  területen  föld  alatti  hálózatok  üzemelnek,  a  Francia‐öböl 
térsége a Csepeli HÉV végállomás mellett a Baross utcában  lévő Csepel Központ a táppontja. A 
közelben az alábbi telefonközpontok találhatók: 

 IX. kerületben a Páva utcában az István központ; 

 XX. kerületben a Nagy Győri István utca és Zilah utca sarkon a Pesterzsébet központ; 

 XI.  kerület  a  Fehérvári út és Vásárhelyi út  sarkán  lévő  Lágymányos és  a  Fehérvári út, 
Hauszmann Alajos utca sarkon a Kelenföld központ. 

A  központok  között  kialakított  átkérő  hálózatok  is  a  területen  lévő  alépítményekbe  kerültek 
elhelyezésre.  Az  alépítmény  hálózatba  lévő  megszakító  létesítmények  a  központokból  – 
törzsirányban  nagy  befogadóképességű  aknák, míg  a  helyi  –  elosztó  –  hálózatban  kisebbek, 
melyek szekrények. 

A műtárgyak a kábelek behúzásához, illetve szereléséhez, méréséhez nyújtanak lehetőséget. Itt 
találhatók a hálózatok elágazó pontjai, a kábelek kötései. Az elosztókból kiinduló rézerű kábelek 
törzsvégpontú kialakításúak. 

Korábban  ezen  térségben  is  végrehajtott  távközlési  fejlesztések  során  CYTINET  optikai  elérési 
hálózat épült ki, melyen a szokásos hagyományos távbeszélő  igényeken túlmenően az integrált 
(ISDN);  menedzselt  bérelt  vonali  (MLLN);  közvetlen  összeköttetést  biztosító  (LANFLEX),  stb. 
szolgáltatásokat is biztosítani tudja a Telekom. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  területen  és  annak  szomszédságában  elhelyezett  mobil 
bázisállomások a területen a szükséges lefedettséget biztosítani tudják. 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett terület  felett bejegyzett magassági korlátozással rendelkező 
mikrohullámú összeköttetése nem üzemel. 

Az elektronikus hírközlés vizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1. ÉRTÉKEK 

Épített környezet 

A  tervezési  területen  jelentős  védett  épített  értékek  találhatóak.  A  Nagyvásártelep  jelenleg 
használaton kívüli területén műemléki védelem alatt állnak a megmaradt – sajnálatosan rossz 
állagú  –  építmények,  a  terület műemléki  környezetként  is  védett.  Fővárosi  helyi  védettségű 
építmény a Soroksári úti MÁV állomás és a Soroksári út melletti  iskolaépület. A Kvassay  zsilip 
lakótelep  kerületi  területi  védelem  alatt  áll,  értékesebb  épületeit  illetően  műemléki  érték 
nyilvántartásba vétele iránti eljárás van folyamatban. 

A  jelenlegi területhasználat vizsgálata szerint a tervezési terület közel 15%‐a használaton kívüli, 
műszakilag igénybevett terület. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program ezeket a 
fejlesztési  potenciállal  rendelkező  területeket  jelöli  ki  városfejlesztési  akcióterületnek.  A 
tervezett Dunai Evezős Központ  a  Francia‐öböl  területén egy meglévő  sportterületet  fejleszt, 
míg a szomszédos, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, beépítésre szánt terület jelentős 
fejlesztési potenciállal rendelkezik. 

A  ferencvárosi Duna‐parthoz  kapcsolódó  közterületek  az elmúlt évtizedben egészen  a Rákóczi 
híd  vonaláig megújultak,  a  gyalogos  sétányok és  a  kerékpáros  fejlesztések biztosítják  a Duna‐
parti  kikapcsolódás  lehetőségét,  az Duna menti értékes  ki‐ és  rálátást. A  tervezett Budapesti 
Atlétikai  Stadion menti  Duna‐part  rekreációs  potenciálja magas,  a  városi  sziluett  itt  is  kiváló 
adottságként  jelenik meg. A Francia‐öböl  területét átívelő  tervezett híd értékes ki‐ és  rálátást 
biztosít. 

A  Duna‐partok  elérhetőségének,  közcélú  hasznosításának  megteremtése  a  Budapest  2030 
hosszú  távú  városfejlesztési  koncepcióban  a  Dunával  együtt  élő  város  cél  egyik  alpontjaként 
került megfogalmazásra. A  tervezési  területen a Ráckevei  (Soroksári)–Duna mentén  részben a 
Nagyvásártelep,  részben  a  Francia‐öböl  mentén  biztosított  a  végigjárhatóság,  azonban  a 
közterületek minőségi  kialakítása  nem megfelelő. A Duna  főága mentén  a  végigjárhatóság  az 
elzárt területek miatt korlátozott, csak részben teljesül. 

Közlekedés 

A H6 Budapest Ráckeve és  a H7 Csepel MÁV‐HÉV  vonalak meglévő pályái  kedvező  kiindulási 
lehetőséget biztosítanak Észak‐Buda‐, valamint Csepel és Dél‐Pest területének a pesti belváros 
alatti összekötésének kialakítására. 

A Ráckevei (Soroksári)–Dunát keresztező Kvassay híd és a Gubacsi híd  jelenti Csepel számára a 
városi kapcsolatot biztosító hidakat.  

Környezet 

Több,  jelentős  táji,  természeti értéket hordozó elem  található  a  területen: országos ökológiai 

hálózat  –  ökológiai  folyosó  a  Ráckevei  (Soroksári)Duna  és  a  Francia‐öböl  telkén,  országos 
ökológiai  hálózat  –  pufferterület  a  Duna‐ág  csepeli  oldalán,  a  Ráckevei  (Soroksári)Duna 
Natura2000  terület  is  egyben,  amely  a  Nagy‐Duna  mellett  a  legnagyobb  olyan  összefüggő 
élőhely,  ahol  a  vízi  életközösségek  természetközeli  állapotban  fennmaradhattak.  Értéket 
képviselnek  a  területen  található  jelentősebb  facsoportok, beerdősült  területek,  köztük  több 
erdőtag az országos erdőállományi adattárban szerepel. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Árvízvédelem 

Az  árvízvédelmi  mű  a  TSZT/FRSZ  módosítással  érintett  terület  teljes  hosszában  kiépült.  A 
védvonal  a  MÁSZ  szintjének  megfelel,  az  érintett  védvonal  a  legtöbb  helyen  megfelel  a 
mértékadónak tekintett árvízszint 1,3 m‐rel növelt szintjének is. 

 

2.2. PROBLÉMÁK 

Épített környezet 

A  Rákóczi‐hídtól  délre,  az  egykori  VITUKI  terület,  a  Csepel‐szigetcsúcson  a  Duna‐part 
közhasználat elől elzárt, nem megközelíthető. A Ráckevei  (Soroksári)–Duna mentén bár nincs 
elzárva  a part  a Nagyvásártelep mentén,  a  gyalogos  infrastruktúra nem  kiépített,  a  közvetlen 
partvonalat  nem  közterület  kíséri.  A  Gubacsi  dűlő  mentén  az  iparterületek,  a  Francia‐öböl 
területén a sporttelep használja közvetlenül a part menti sávot, a belépés korlátozott. 

Kedvező  városszerkezeti  elhelyezkedése  ellenére  a  tervezett  Budapesti  Atlétikai  Stadion  és 
Budapest Diákváros területén a térség külső kapcsolatait és belső feltárását biztosító hálózatok 
fejletlenek.  Ennek  hatására  még  nem  kezdődött  meg  a  ferencvárosi  területen  az 
alulhasznosított, használaton kívüli, elzárt területek  felértékelődése, a Duna‐parti  fekvés és a 
közvetlen  vízkapcsolat  értékének  kiaknázása.  A  Soroksári  út  mentén  az  épített  környezet 
minősége alacsony színvonalú, sok a területen a rossz állagú épület. 

Közlekedés 

Pesten  a  tudatos  várostervezés  eredményeképpen  létrehozott  gyűrűs‐sugaras  közúthálózat 
meghatározó  jelentőségű  településszerkezeti  adottsággá  vált  mára  a  belső  városrészekben. 
Azonban  a  külsőbb  városrészekben  hiányozó  gyűrű  irányú  elemek  részét  képezik  a  Budát, 
Csepelt,  Pestet  összekapcsoló  Galvani  és  a  Csepel‐Albertfalvai  hidak  a  kapcsolódó 
úthálózatukkal. 

A H6 Budapest‐Ráckeve és a H7 Csepel vonal a gyorsvasúti hálózathoz nem kapcsolódó HÉV‐
MÁV vonalak, így a bennük lévő városfejlesztési és közlekedési potenciál nem használható ki. 

A 150. sz. Budapest‐Kelebia vasútvonal és a Ferencvárosi rendező pályaudvar  jelentette vasúti 
területek  elválasztó  hatása  igen  jelentős,  ezzel  akadályozzák  a  szomszédos  területek 
közlekedését, fejlődését.   

Környezet 

A  tervezési  területen  és  annak  környezetében  több  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem 
található (területen belül: alsó küszöbértékű veszélyes üzem a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft., 
küszöbérték alatti veszélyes üzem a Fővárosi Vízművek Zrt Központi Szennyvíztisztító  telepe, a 
terület  környezetében:  VARIACHEM  Vegyipari  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.,  LINDE  GÁZ 
Magyarország  Zrt.,  ALTOX‐CHEM  Kft.  és  Vinyl  Kft.),  amelynek  veszélyességi  zónái  korlátozó 
tényezőként jelentkeznek.  

Szintén  korlátozó  tényezőként  jelentkezik,  hogy  a  területen  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal 
adatszolgáltatása  szerint  a  több  telek kármentesítéssel érintett:  FCSM egykori  szennyvíziszap 
lerakója,  Soroksári  úti  rendező  pályaudvar,  a  Kén  utcai  Shell  kút  területe,  CF  Pharma 
Gyógyszergyártó Kft.  területe és Budapesti Vegyiművek Zrt.  területe és a Ferencváros Nyugati 
Rendező és Ferencvárosi pályaudvar területe. 

A  tagoló  és  határoló  útvonalak  közül  több  zajszintje  túllépi  a  megengedett  határértéket, 
különösen a Soroksári út, valamint a Weiss Manfréd út – HÉV vonala mentén jelentős a zajhatás. 
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Közmű 

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.  A  záporkiömlők mellett  a  TSZT/FRSZ 
módosítással érintett terület és környezetében csapadékvíz bevezetések  is találhatóak. A nem 
megfelelően tisztított vagy kezelt csapadékvíz, szennyvíz, amely így a Dunába, illetve az RSD‐be 
kerül, annak szennyezését okozhatja. 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett  területen és közelében  találhatók olyan  területek, amelyek 
csatornabekötéssel, és  így  szennyvízelvezetéssel nem  rendelkeznek. Ezen helyeken a  szenny‐ 
és csapadékvíz csatorna  (lehetőség szerint elválasztott  rendszerben  történő) kiépítése  sürgető 
feladat,  ugyanis,  amennyiben  nem  ellenőrzött  módon  (hivatalosan  elszállított  szippantott 
szennyvíz)  történik meg a  szennyvíz elszállítása és kezelése, úgy a  talajba kerülve  talaj,  illetve 
talajvíz szennyezést okozhat, hasonlóan a műszakilag nem megfelelően kiépített derítőkhöz. 

Árvízvédelem 

A védvonal a MÁSZ szintjének megfelel, azonban vannak olyan szakaszok, amelyek a MÁSZ 1,3 
m‐rel  növelt  szintjét  nem  érik  el.  A  MÁSZ  +  1,3 m‐hez  képest  a  magassághiány  0‐93  cm, 
jellemzően 50 cm. A TSZT/FRSZ módosítással érintett terület kis részét érinti a nagyvízi meder 
területe, illetve hullámtérben található. 
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3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

A  Kormány  az  1839/2016.  (XII.  23.)  Korm.  határozatban  elfogadta  a  Kemény  Ferenc 
Sportlétesítmény‐fejlesztési Program koncepcióját, a 2016/2017.  (XII. 22.) Korm. határozatban 
egyetértett  a  komplex  városfejlesztés  előkészítésével  és  támogatta  annak  ütemezett 
megvalósítását, egyetértett a program elemei által érintett térség összetett városfejlesztéséhez 
szükséges jogszabályok előkészítésével, megalkotásával, valamint a településrendezési eszközök 
elkészítésével. 

A 2018. évi XLIX. törvény rögzítette a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program, 
mint  komplex  városfejlesztés  tartalmát  és  rögzítette,  hogy  az  ennek  keretében megvalósuló 
beruházások kiemelten közérdekű beruházásnak és kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülnek. 

A törvény  felhatalmazása alapján a 142/2018.  (VII. 30.) Korm. rendelettel módosított 42/2018. 
(III. 13.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította 
a  Korm.  rendelet  1.  melléklete  szerinti  területen  megvalósuló  komplex  városfejlesztéssel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. 

A program  javasolt elemei három  területen  teszik szükségessé a 1651/2017.  (XII. 6.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest településszerkezeti terve  (TSZT 2017) és a Fővárosi rendezési 
szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (FRSZ) módosítását: 

 a Budapesti Atlétikai Stadionhoz kapcsolódóan a Kvassay zsilip melletti ferencvárosi és a 

fő Duna‐ág menti észak‐csepeli területeken, 

 a Budapest Diákvároshoz kapcsolódóan a Ráckevei (Soroksári)–Duna mellett a Soroksári 

úttal  szomszédos  területeken  és  a  Galvani‐hídhoz  kapcsolódó  közútfejlesztések 

területein, 

 a Dunai Evezős Központhoz kapcsolódóan a Ráckevei (Soroksári)–Duna és a Francia‐öböl 

melletti területeken.  

A tervezési terület a Duna folyam – Hajóállomás utca – Soroksári út – Kén utca – Ferencvárosi 
rendező pu. –  Illatos út – Timót utca –  IX. és XXI kerület határa – Gubacsi híd – Védgát utca – 
Weiss  Manfréd  úttal  párhuzamos  tervezett  út  –  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  –  Zkp  jelű 
területfelhasználási egység határa – tervezett Galvani krt. által határolt terület. 

A tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanok az alábbiak: 

Budapesti Atlétikai Stadion és kapcsolódó létesítmények:  

A  IX.  kerületi  38086/33,  38086/78,  38093  és  a  XXI.  kerületi  210007/2,  210007/3,  210007/4, 
210001, 210000, és a 210007/1 hrsz.‐ú ingatlanok érintettek módosítással. 

Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe:  

A  IX.  kerületi  38086/12,  38086/13,  38086/235,  38086/49,  38086/20,  38086/22,  38086/19, 
38086/187,  38086/18,  38086/55,  38086/190,  38086/21,  38086/191,  38086/23,  38086/27, 
38086/24, 38197, 38086/26, 38086/28, 38228, 38200/4, 38200/3, 38200/2, 38207/7, 38207/9, 
38207/10, 38188/1, 38189/11, 38189/8, 38226/19, 38226/20 és a XXI. kerületi 209988, 209978, 
209979,  209961/2,  209960/2,  209987,  209986,  209985,  209984,  209981,  209983,  209958, 
209966 és 209961/8 hrsz.‐ú ingatlanok érintettek területfelhasználásból származó módosítással. 

Dunai Evezős Központ:  

A  XXI.  kerületi  209951/3,  209951/6,  209960/4,  209951/2,  209928,  209927,  209926,  209924, 
209951/5, 209951/4, 209956 és 209957 hrsz.‐ú ingatlan érintett módosítással. 
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3.1.1. A TSZT 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAPJÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák  

A Magyar Atlétikai Szövetség  jelezte szándékát a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) felé, az 
IAAF  2023.  évi  Atlétikai  Világbajnokság  megrendezésével  kapcsolatban.  A  világ  nagy 
sportrendezvényei közül az atlétikai világbajnokság az egyik legnagyobb versenyzői és  látogatói 
létszámot  vonzó  esemény,  az  olimpia  és  a  futball  világbajnokság  után  a  világ  harmadik 
legnagyobb  sporteseménye.  Egy  világbajnokság  sikeres megrendezése  jó Magyarországnak  és 
Budapestnek, hiszen növeli hazánk ismertségét és pozitív megítélést generál.  

A  Kormány  megbízásából  a  Kiemelt  Kormányzati  Beruházások  Központ  Nonprofit  Zrt. 
tervpályázatot  írt  ki  a  „Budapesti  Atlétikai  Stadion”  tervezésére  2017.  április  20‐án.  A 
tervpályázat  eredményéről  szóló,  2017/S  189‐387524  számon  2017.  október  3‐án megjelent 
tájékoztatóban  foglaltak  szerint  a  bírálóbizottság  döntése  alapján  az  első  helyezett  pályázót 
kérték  fel  a  tervpályázati  eljárást  követő  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás 
során. Az első helyezett pályaművet a NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft. készítette.  

A Megrendelő elvárásai  szerint egy 40.000  fő befogadó képességű, Világbajnokság és Olimpia 
rendezésére  egyaránt  alkalmas  épület  létesítése  a  cél,  mely  a  fedés  meghagyása  mellett  a 
15.000 fő befogadó képességű általános üzemeltetési szempontoknak is meg kell, hogy feleljen. 

 
Budapesti Atlétikai Stadion látványterve – NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft. 

A  tervek  szerint  a Duna‐part  és  a HÉV  nyomvonala  közötti  területen  a  part mentén  közpark 
kerülne  kialakításra,  itt  létesül  a Duna‐parthoz  áthelyezett  árvízvédelmi mű. A  terület  további 
részén  a meglévő  és megmaradó  VITUKI  székház  épületén  túl  csak  a  stadion  épülete  kapna 
helyet.  A  szigorú  nemzetközi  előírásoknak  megfelelő  épület  telepítését  többek  közt 
meghatározza  a  Főváros nemzetközileg  is  kiemelt  jelentőségű Duna‐parti  látványához  történő 
illeszkedés illetve a területen áthaladó összvárosi jelentőségű közműlétesítmények nyomvonala 
is.  

Az  épület  körüli  burkolt  felületek  a  várható  közönség‐  és  kiszolgáló‐forgalomnak  megfelelő 
minimális méretében  létesülnek. A beruházással kapcsolatban megújuló és újonnan kialakított 
zöldfelületek  –  különös  figyelemmel  a  Duna  partra  –  bekapcsolódnak  a  városi  szövetbe, 
vérkeringésbe,  a  város  meghosszabbításaként  új,  aktív  közösségi  szabadteret  alkotnak.  A 
Rákóczi‐híd  irányából megnyitott  sétány egészen a déli  szigetcsúcsig  tart, ahol egy új híddal a 
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Kvassay‐szigeten  keresztül  Csepel  is  bekapcsolódik  a  vérkeringésbe.  Ezzel  létrejön  az 
összeköttetés a belváros, az eddig elszigetelt barnamezős terület és Csepel között. 

Csepel  északi  szigetcsúcsán,  a  Budapesti  Atlétikai  Stadionnal  szemben  tervezett  a  Szabadtéri 
Atlétikai Edzőközpont  kialakítása,  amely  az RSD  fölött,  a Kvassay  zsilip előtti Kvassay‐szigeten 
keresztül vezetett új gyalogos‐kerékpáros hídon kapcsolódik a stadion területéhez. A Szabadtéri 
Atlétikai Edzőközpont az attól északra  fekvő Budapesti Atlétikai Stadion kiszolgálását, valamint 
részben  a  Budapest  Diákváros  által  prognosztizált  sportolási  igények  lefedését  hivatott 
biztosítani. Az edzőközpont a magyar atlétikai élsport és utánpótlás‐nevelés bázisaként valósul 
meg, teret biztosítva továbbá az egyetemi élsport számára. 

A  szabadtéri  atlétikai  edzőpályák  területe  melletti  Duna‐menti  térség  kármentesítése,  az 
árvízvédelmi mű medervonalra  helyezése  tervezett.  Ezt  követően  a  Duna‐menti  sétány  déli 
irányban  kiterjesztésre  kerül.  A  területen  elhelyezni  tervezett  egy,  az  élsport  és  utánpótlás‐
nevelés kiszolgálását biztosító fedett atlétikai csarnok. 

A  fentiek  több  ponton  szükségessé  teszik  a  TSZT  módosítását,  amelyeket  az  alábbiakban 
ismertetünk. 

 

A Kvassay  zsiliptől  északra  lévő jelenlegi  Vi‐1  jelű 
Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület az 
ide  tervezett  Budapesti  Atlétikai  Stadion
funkciójának  megfelelő  K‐Sp  jelű  nagykiterjedésű 
sportolási  célú  területfelhasználásba  javasolt 
átsorolni,  és  ezzel  együtt  a  Vi‐1  jelű  területre 
vonatkozó Zkp min. 10% jelölés törlése. 

 

Az  Atlétikai  Stadion  létesítményének  a  tájolást,  a 
városképi megjelenést  és  a  meglévő  Vituki  torony 
helyzetét  figyelembe  vevő elhelyezése érdekében  a 
Duna mentén kijelölt Zkp területfelhasználási egység 
határa módosul. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Az  atlétikai  stadion  szabadtéri  edzőpályáinak
kialakítása  érdekében  a  XXI.  kerületi  K‐Sz  jelű 
szennyvízkezelés  területe  északi  részét  javasolt
beépítésre  nem  szánt  Zvp  jelű  városi  park 
területfelhasználásba sorolni. 

 

A  szabadtéri  edzőpályák  közelében  kialakítani 
tervezett  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
elhelyezése  érdekében  a  Zvp  jelű  városi  park
területfelhasználás  egy  részét  K‐Sp  jelű 
nagykiterjedésű  sportolási  célú  területbe  javasolt 
sorolni. Ezzel szinkronban törlésre kerül az átmeneti 
hasznosítás biztosítása jelölés. A K‐Sp terület jelentős 
változással érintettként kerül megjelölésre. 

A  létesítmények  közötti  kapcsolat  biztosítása 
érdekében  a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunán  átvezető 
gyalogos, kerékpáros híd kerül jelölésre. 

 

Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe 

A Soroksári út és a Ráckevei (Soroksári)–Duna közötti, jelenleg alulhasznosított, leromlott állagú 
ipari terület a  jó közlekedési adottságoknak és az RSD szabályozott vízszintjének köszönhetően 
hatalmas fejlesztési potenciállal bír. A területen a Budapest Diákváros megvalósítása tervezett.  

A  fővárosi kollégiumok modernizációjának  igénye hívta életre a kollégiumfejlesztési stratégiát, 
amelynek értelmében 2024‐ig több kollégiumi épület kerül felújításra, bezárásra, átalakításra. A 
még  így is fennálló szobahiány mérséklésének céljából született a döntés egy középtávon 8500 
férőhelyes,  hosszú  távon  további  3500  férőhellyel megnövelt  diákváros  megvalósításáról.  A 
terület kiváló adottságainak, valamint az egyetemekhez való közelségének köszönhetően került 
kiválasztásra. 

Magyarország  felsőoktatási  politikájának  elkövetkezendő  éveit,  a  jövőben  itt  tanuló  egyetemi 
polgárok ezreinek életét, és Budapest fejlődésének dinamikáját fogja meghatározni a területen 
megvalósuló  fejlesztések  sikeressége.  A  fejlesztés  volumene,  természeti  környezete,  a  kiváló 
közlekedési adottságai és a térségben tervezett sportlétesítmény‐fejlesztések ugyanakkor mind 
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lehetővé teszik olyan  ideális városnegyed kialakítását, amely az urbanisztika kiváló példájaként 
valósulhat meg hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

A  terület  elsődleges  feladata  az  egyetemi  polgárok  (pl.  egyetemi  hallgatók,  doktoranduszok, 
rezidensek,  vendégoktatók,  stb.)  számára  rövid  és  hosszú  távú  lakhatás megteremtése  és  a 
mindennapi  élethez  szükséges  funkciók  biztosítása  (pl.  ügyintézés,  vásárlás,  orvosi  rendelő, 
óvoda,  stb.).  A  fejlesztés  részeként  a Nagyvásártelep  épületegyüttesének  felújítása,  jövőbeni 
fenntartható hasznosítása és a Budapest Diákváros területén belüli szerepének meghatározása is 
szükséges. 

A fentiekkel kapcsolatban szükséges a TSZT módosítása az alábbiak szerint. 

A tervezett  8500 férőhelyes  kollégiumi,  egyéb 
kiegészítő  funkciókat és kapcsolódó  infrastrukturális 
fejlesztéseket  magában  foglaló  fejlesztés  beépítési 
terveinek szabadabb alakítása érdekében a Ráckevei 
(Soroksári)–Duna menti területen településszerkezeti 
tervi  szinten  kijelölt  Zkp  jelű  közkert,  közpark 
szélessége  csökken,  azonban  ennek  pótlására  a 
szomszédos  Ln‐3  jelű  nagyvárosias,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  lakóterületen  és  Vi‐1  jelű 
intézményi,  jellemzően zártsorú beépítésű  területen
meghatározott Zkp min. 10% kijelölés mértéke 15%‐
ra növekszik az elvont Zkp terület pótlására. 

A Dél‐budai térségben Budát, Csepelt és Pestet összekötő új hídkapcsolat mielőbbi létrehozása 
érdekében  a  Galvani  híd  és  csatlakozó  úthálózata  az  Illatos  út  vonalában  kerül  kialakításra 
(részletes ismertetés a 3.6. pontban).  

 

Ennek  érdekében  a  tervezett  kis Galvani 
hídhoz  kapcsolódó  tervezett  utak 
nyomvonala  a  Csepeli  területeken 
módosul,  és  ezzel  összefüggésben  a  Zvp 
jelű  városi  park  területfelhasználás
területe  nő,  míg  a  nyomvonalról  délre 
fekvő  infrastruktúra  függvényében 
ütemezetten  igénybe  vehető  Vt‐H  jelű 
kiemelt  jelentőségű  helyi  központ 
területe  és  az  RSD mentén  futó  Zkp  jelű 
közkert,  közpark  terület  csökken.  A  két 
partot összekötő híd jelölés módosul. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A tervezett  kis  Galvani  híd  nyomvonala 
módosításával összefüggésben az új hídfő 
környezetében  a  Vi‐1  jelű  intézményi, 
jellemzően  zártsorú  beépítésű  terület, 
valamint  a  Soroksári  út  és  a  Gubacsi  út 
mentén  a  jelenlegi  Vi‐1  jelű  intézményi, 
jellemzően  zártsorú  beépítésű  és  Gksz‐2 
jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és 
termelésre szolgáló területek lehatárolása 
módosul. A Vi‐1 területeken feltüntetésre 
kerül az új lakófunkció kizárása környezeti 
terhelés alapján  jelölés. A tervezett körút 
területén  a  fentiekkel  összhangban  kerül 
jelölésre  a  közlekedési  infrastruktúra 
számára irányadó területbiztosítás. 

A  Ferencvárosi  pályaudvar  területén  jelölt  távlati 
közúti  fejlesztés  közelítő  nyomvonala  felszínen 
jelölés  helyett  a  módosuló  hálózathoz  igazított 
nyomvonalon  tervezett  különszintű  közúti‐vasúti 
keresztezés kerül feltüntetésre. 

 

Dunai Evezős Központ:  

A Ráckevei (Soroksári)–Duna (RSD) érintett szakasza jelen állapotában is kedvez a vízisportoknak 
és ennek megfelelően mind szabadidős tevékenységhez, mind edzés és verseny helyszínként  is 
használják  jelen  állapotában.  A  haza  vízi  sport  fejlődés  napjainkra megkövetel  olyan  edző  és 
verseny helyszíneket, melyeken nemzetközi versenyek,  illetve hazai bajnokságok  rendezhetők. 
Budapest  ilyen  helyszínnel  ezidáig  nem  rendelkezik. Magyarországon  jelenleg mindössze  két 
helyen (szegedi Gróf Széchenyi István evezős és kajak‐kenu pálya, sukoró‐velencei Velencei‐tavi 
Evezős  és  Kajak‐kenu  Pálya)  található  az  evezős  versenyek  lebonyolítására  is  alkalmas  a 
létesítmény‐követelményeknek  közepesen  megfelelő  pálya.  Ezeket  a  sportlétesítményeket  a 
Magyar Evezős Szövetség (MESZ) csak alkalomszerűen tudja  igénybe venni, évente 2‐3 verseny 
alkalmával. 

A  tervezett  fejlesztés  célja  egy  nemzetközi  színvonalú,  többfunkciós  evezős  versenypálya 
kialakítása,  amely  szabadidős  és  rekreációs  funkciók  kiszolgálására  is  alkalmas.  A 
versenypályának  meg  kell  felelni  a  Nemzetközi  Evezős  Szövetség  (FISA)  előírásainak, 
sportlétesítménynek  képesnek  kell  lennie  hazai  és  nemzetközi  versenyek  lebonyolítására.  A 
kialakításnál  figyelembe kell venni, hogy a  létesítmény alapvetően sporttevékenység végzésére 
szolgál,  de  egyéb  rekreációs  szerep  betöltésére  is  alkalmasnak  kell  lennie,  melyet  ki  kell 
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szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel. A pálya egy egységet alkot a környezetével 
és lehetővé kell tenni a közcélú szabadidős használatot. 

Az evezőspálya  főbb egységei az evezős versenypálya, kétoldalon parti kiszolgáló út gyalogos, 
kerékpáros közlekedésre, Francia öböl keresztezését szolgáló gyalogos, kerékpáros híd, rajt zóna 
és  létesítményei (indító torony, pontonok). Az evezős versenypálya hossza 2000 méter, amihez 
25 méteres  rajtzóna  és  100 méteres  célzóna  kapcsolódik,  szélessége  összesen  142 méter. A 
pálya kialakítása a meglévő meder felhasználásával annak kotrásával, a partvonal korrekciójával, 
a partélek szélesítésével  jár. Jelentősebb beavatkozásra a rajtzóna kialakításához van szükség a 
pesti  oldalon,  amely  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  partvonal‐korrekcióját  teszi  szükségessé. Az 
evezős  pálya  célterülete  a  délre  fekvő  Francia‐öböl  és  Gubacsi  híd  közötti  szakaszra  esik.  A 
célterület  melletti  parti  sávon  tervezett  a  Dunai  evezős  központhoz  kapcsolódó  klubház  és 
versenyközpont, valamint a céltorony és lelátó elhelyezése. 

 
Dunai evezős központ kialakításának látványterve – Aspectus Architect Zrt. 

A 2000 méter hosszú, a nemzetközi szövetség (FISA) 
előírásai  szerint  megépítendő  evezős  pálya 
kialakítása  érdekében  a  Diákvároshoz  kapcsolódó 
területen  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  Vá  jelű 
állóvizek medre és partja területfelhasználási egység 
növekszik.  A  vízgazdálkodási  terület  mentén  20 
méteres  sávban  Zkp  jelű  közkert,  közpark  kerül 
jelölésre. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  Dunai  Evezős  Központ  evezős  pályájának  kialakítása 
érdekében  a  XXI.  kerületben  az  RSD  Vá  jelű  állóvizek 
medre  és  partja  területe  és  az  azzal  párhuzamos  Zkp 
jelű közkert, közpark terület határa módosul. 

 

A klubépület és versenyközpont elhelyezése érdekében
a  Francia‐öböltől  délre  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna 
mentén  a  jelenlegi  Vi‐2  jelű  intézményi,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  területek  és  a  közöttük  lévő  KÖu 
terület,  valamint  a  Francia‐öböl  déli  oldala mentén  a 
jelenlegi  Zkp  jelű  közkert,  közpark  terület  egy  része 
átsorolásra kerül K‐Rek  jelű nagykiterjedésű  rekreációs 
és szabadidős területfelhasználásba. 

A Gubacsi híd alatt átvezető tervezett közúti nyomvonal 
területbiztosítását szolgáló KÖu jelű területfelhasználási 
egység és a kapcsolódó Ev jelű védelmi erdőterület, Vi‐2 
jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület
és  Gksz‐2  jelű  gazdasági,  jellemzően  raktározást, 
termelést szolgáló terület kis mértékben módosul.  
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A  KÖu  jelű  terület  helyén  Vi‐2  jelű  intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület kerül kijelölésre. 
A  Vi‐2  területen  feltüntetésre  kerül  az  új  lakófunkció 
kizárása környezeti terhelés alapján jelölés. 

 

A Francia‐öböl felett átvezető gyalogos, kerékpáros híd 
pozíciója kis mértékben módosul. 

 

Fentiek  alapján  Budapest  főváros  településszerkezeti  tervében  (TSZT  2017)  módosítani 
szükséges az 1. Területfelhasználás tervlap 65‐413 szelvényét. 

A változásnak megfelelően a TSZT 2017 leírását, területi mérlegét is aktualizálni szükséges (lásd 
a  területi  változásokat  részletesen bemutató  táblázatot  alább,  az új  területi mérleget pedig  a 
jóváhagyandó munkarész 4.2. fejezetben). 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Érintett területfelhasználási egységekre vonatkozatva: 
Területfelhasználási egység jele,

megnevezése 
Jelenlegi 

terület (ha) 
Változás 
(ha) 

Tervezett 
terület (ha)

Jelenlegi 
terület (ha)

Változás 
(ha) 

Tervezett 
terület (ha)

Változás 
(ha) 

  IX. kerület XXI. kerület  összesen

Beépítésre szánt területek               

Ln‐3  Nagyvárosias, 
jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterület 

 
‐0,06
+0,11 
+1,74 

         

17,51  +1,79  19,30  0,00  0,00  0,00  +1,79 

     

Vt‐H   Kiemelt jelentőségű 
helyi központ területe 

0,00  0,00  0,00  27,00  ‐1,75  25,25  ‐1,75 

     

Vi‐1  Intézményi, 
jellemzően zártsorú 
beépítésű terület 

 

+1,03
‐3,52 
‐10,52 
‐0,11 
‐1,00 
‐1,87 
+0,11 

         

43,41  ‐15,88  27,53  0,00  0,00  0,00  ‐15,88 

     

Vi‐2  Intézményi, 
jellemzően szabadonálló 
jellegű terület 

       
+0,57 
‐0,21 
‐2,91 

   

0,00  0,00  0,00  13,48  ‐2,55  10,93  ‐2,55 

     

Gksz‐2  Gazdasági, 
jellemzően raktározásra és 
termelésre szolgáló terület 

61,12  ‐1,69  59,43  1,16  +0,08  1,24  ‐1,61 

     

K‐Sz  Szennyvízkezelés 
területe 

0,00  0,00  0,00  0,00  ‐4,02  ‐4,02  ‐4,02 

     

K‐Sp  Nagykiterjedésű 
sportolási célú terület 

 
+10,52
+1,08 

         

0,00  +11,6  11,6  0,00  +5,11  5,11  +16,71 

     

K‐Rek  Nagykiterjedésű 
rekreációs és szabadidős 
terület 

       
+1,05 
+2,91 
+0,67 

   

0,00  0,00  0,00  0,00  +4,63  4,63  +4,63 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Területfelhasználási egység jele, 
megnevezése 

Jelenlegi 
terület 
(ha) 

Változás 
(ha) 

Tervezet
t terület 
(ha) 

Jelenlegi 
terület 
(ha) 

Változás 
(ha) 

Tervezet
t terület 
(ha) 

Változás (ha)

  IX. kerület XXI. kerület  összesen

Beépítésre nem szánt területek               

KÖu  Közúti közlekedési terület   

+1,69
‐0,47
‐1,03
‐0,11
+3,52

   

+0,03
‐0,05
‐0,08
‐1,05
‐0,57
‐1,96
+0,21
+1,75
+1,00
+0,19

 

   

  14,26 +3,60 17,86 6,77  ‐0,53  6,24  +3,07 

     

Zvp  Városi park         

+1,96
+4,02
+0,40
‐0,19
‐5,11 

   

  0,00  0,00  0,00  50,67 +1,08 51,75  +1,08 

     

Zkp  Közkert, közpark   

+0,11
+0,06
+1,87
‐1,08
‐1,74
‐0,50
‐0,11 

   

‐1,00
‐0,67
‐1,75
‐0,40 

   

  12,95 ‐1,39  11,56 23,10 ‐3,82  19,28  ‐5,21 

     

Vá  Állóvizek medre és partja   
+0,47
+1,00
+0,50

         

  20,68 +1,97 22,65 0,00  +1,75 1,75  +3,72 

     

Ev   Védelmi erdőterület 
       

‐0,03
+0,05

   

0,00  0,00  0,00  5,47  +0,02 5,49  +0,02 

     

Összesen  169,93 169,93 127,65 127,65   

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.1.2. A TSZT 2. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERVLAPJÁT ÉRINTŐ 
MÓDOSÍTÁSOK 

A  TSZT  2.  tervlapján  a  területfelhasználási  egységeket  érintő módosításokkal  összhangban  az 
alábbi változtatásokat kell átvezetni: 

 a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunát  keresztező  kis  Galvani  híd  és  csatlakozó  úthálózatának 
nyomvonala módosul, valamint a Ferencvárosi rendező pályaudvar területét keresztező 
távlati közúti fejlesztés közelítő nyomvonala műtárgy jelöléssel kerül felváltásra, 

 a Kén utca hálózati szerepe  II. rendű  főútról településszerkezeti  jelentőségű gyűjtőútra 
változik, 

 a  Galvani  híd  és  csatlakozó  úthálózata  nyomvonalának  módosításához  illeszkedve  a 
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal módosul, 

 a  Gubacsi  híd  alatt  átvezető,  a  tervezett  Körvasút  menti  körút  és  a  Hollandi  út 
összekötését  biztosítani  tervezett  közúti  kapcsolat  nyomvonala minimális mértékben 
módosul, 

 a Ráckevei (Soroksári)–Duna torkolati szakaszánál új híd kerül jelölésre, 

 a  Francia‐öböl  felett  átvezető  híd  helyzete  és  a  csatlakozó  településszerkezeti 
jelentőségű kerékpáros nyomvonal módosul, 

 a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  ferencvárosi  oldalán  az  evezős  pálya  kialakítása  miatti 
partvonal  módosításnak  megfelelően  változik  a  településszerkezeti  jelentőségű 
kerékpáros nyomvonala is.   

 

3.1.3. A TSZT 3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME B) ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK TERÜLETI 
LEHATÁROLÁSA TERVLAPJÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

A  TSZT  3.  b)  tervlapján  a  területfelhasználási  egységeket  érintő módosításokkal  összhangban 
módosítani szükséges a következő elemeket: 

 egyes  változással  érintett,  jellemzően  új  beépítésű  terület  (III.  párkánymagassági 

kategória), 

 magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m, 

 magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m. 

A módosítás a TSZT 3. a), 4. és 5. tervlapjait nem érinti. 

 

3.1.4. A TSZT 6. VÉDELMI, KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK TERVLAPJÁT ÉRINTŐ 
MÓDOSÍTÁSOK 

A  TSZT  6.  tervlapján  az  egyéb  településszerkezeti  változásokkal  összhangban  módosítani 
szükséges az alábbiakat: 

 a tervi elemek között szereplő Távhő kooperációs gerincvezeték nyomvonala módosul a 

kis Galvani híd nyomvonalának módosításával összefüggésben, ugyanis a vezetéket a híd 

takarásában szükséges átvezetni az RSD‐n, 

  tájékoztató  elemek  között  szereplő  tervezett  Árvízvédelmi  fővédvonal  módosul  a 

tervezett Budapesti Atlétikai Stadion kialakításával összefüggésben. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.2. A FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAINAK 
BEMUTATÁSA 

A  Fővárosi  rendezési  szabályzatot  a  TSZT  2017  módosításával  összhangban  módosítani 
szükséges.  

A területfelhasználási egységeket érintő változások a TSZT 2017‐tel kapcsolatban az előzőekben 
kifejtettekkel azonosak.  

 

Az  FRSZ  meghatározza  az  egyes  beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek  területén  a 
beépítési sűrűség értékét is, az ezeket érintő változások az alábbiak. 

Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák  

A Kvassay  zsiliptől  északra  lévő jelenlegi  Vi‐1  jelű 
Intézményi,  jellemzően  zártsorú  beépítésű  terület 
helyett  kijelölt  K‐Sp  jelű  nagykiterjedésű  sportolási 
célú  területfelhasználási egység  területén  (Budapesti 
Atlétikai  Stadion  területe)  1,75  (1,5+0,25)  beépítési 
sűrűség  kerül  meghatározásra  a  Vi‐1  területen 
jelenleg hatályos 4,25 (3,0+1,25) helyett. A módosítás 
oka,  hogy  a  korábbiakban  a  területen  tervezett 
intenzív  városias  beépítés  helyett  a  tervezett 
sportfunkció  egy  jelentősen  alacsonyabb  sűrűségű 
beépítést kíván.  

A  kialakítani  tervezett  fedett  pályás  atlétikai 
edzőcsarnok elhelyezése érdekében kijelölt K‐Sp  jelű 
nagykiterjedésű  sportolási  célú  terület
területfelhasználási  egységben  bs  (bsá+bsp)  =  1,75 
(1,5+0,25) beépítési sűrűség kerül meghatározásra. 

A  K‐Sz  jelű  szennyvízkezelés  területe  csökken, 
azonban  a  nagyméretű  területen  nem  indokolt  a 
kisebb  területre  vetített  sűrűség  érték  növelése,  az 
alapvetően  kialakultnak  tekinthető  területen  így  is 
biztosított jelentős tartalék. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe 

A Budapest Diákváros megvalósítása érdekében 
az  Ln‐3  jelű  nagyvárosias,  jellemzően 
szabadonálló  jellegű  lakóterületen 
meghatározott  beépítési  sűrűség  értéke  a 
jelenlegi  3,25  (2,25+1,0)  helyett  a  következőre 
változik:  bs  (bsá+bsp)  =  4,0  (3,0+1,0).  Ennek
indoka  egyrészt  az,  hogy  ezen  a  területen  a 
nagyobb beépítési magasság is megengedett, és 
annak  kihasználásához  nagyobb  beépítési 
sűrűség  szükséges,  másrészt  a  nagyobb 
lehetőség  biztosíthatja  a  megújulásra  váró 
terület átalakulását. 

Dunai Evezős Központ:  

A  klubépület és versenyközpont  elhelyezése 
érdekében a Francia‐öböltől délre  jelenlegi Vi‐2 
jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
területek,  KÖu  terület  és  Zkp  jelű  közkert, 
közpark  terület  helyett  kijelölt  K‐Rek  jelű 
nagykiterjedésű  rekreációs  és  szabadidős 
területfelhasználási  egység  területén  bs 
(bsá+bsp)  =  1,25  (1,0+0,25)  beépítési  sűrűség 
kerül meghatározásra. 

 

Az  FRSZ  meghatároz  nyomvonalas  közlekedési  elemeket  és  műtárgyakat  is.  A  javasolt 
módosítások  érintik  a  településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros  infrastruktúra  nyomvonalát, 
valamint  a  szerkezeti  jelentőségű  városias  sétány  és  a  szerkezeti  jelentőségű  természetközeli 
sétány nyomvonalát. Ennek megfelelően ezen elemekben is módosítások javasoltak az alábbiak 
szerint: 

A  szerkezeti jelentőségű  természetközeli  sétány 
jelölés helyett  szerkezeti  jelentőségű városias  sétány 
jelölendő  a  Kvassay‐híd  és  a  tervezett  Galvani‐híd 
közötti  partszakaszon.  A  partszakaszon  tervezett 
árvízvédelmi  vonal  kiépítése  esetén  természetközeli 
sétány  kialakítása  nem  lehetséges,  a  sétány 
megépítése  az  FRSZ  szerinti  városias  sétány 
paramétereinek megfelelően történhet. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

77 
Budapest  főváros  településszerkezeti  tervének  (TSZT  2017)  és Budapest  fővárosi  rendezési  szabályzatának 
(FRSZ) eseti módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program megvalósításához szükséges 
egyes helyszínek vonatkozásában 

 

Budapest  Diákváros  Duna‐parti  szakasz 
zöldterületének  módosítása  miatt  a  parti  városias 
sétány nyomvonalának pontosítása szükséges.  

 

Az  evezőspálya  kialakítása,  a  partvonal módosulása 
miatt  a  IX.  kerületi  oldalon  a  településszerkezeti 
jelentőségű  kerékpáros  infrastruktúra  és  a  városias 
sétány,  a  XXI.  kerületi  oldalon  a  településszerkezeti 
jelentőségű  kerékpáros  infrastruktúra  és  a 
természetközeli  sétány  vonala  módosul.  Az  új 
vonalvezetés a tervezett partvonalat követi.  

A  tervezett  gyalogos‐,  kerékpáros‐híd  helyének 
változása,  valamint  az  új  evezős  központ  kialakítása 
miatt  településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros 
infrastruktúra  nyomvonala  és  a  természetközeli 
sétány  nyomvonala  is  módosul,  a  tervezett 
fejlesztésekhez igazodóan. 

A Fővárosi rendezési szabályzatban a területfelhasználási változások, a meghatározott beépítési 
sűrűségi értékek változása és a nyomvonalas közlekedési elemek, műtárgyak változása miatt az 
FRSZ 1. mellékletének 65‐413 szelvényét módosítani szükséges. 

A Fővárosi rendezési szabályzat ‐ az Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények 
számára  kijelölt  területek  című  ‐  3. mellékletét módosítani  szükséges  a  TSZT  3.  Az  épített 
környezet  értékeinek  védelme  b)  Épített  környezet  védelmével  kapcsolatos  magassági 
korlátozások területi lehatárolása módosításával összhangban, az ott leírtaknak megfelelően. 

A  településszerkezeti  tervi  elhatározások megvalósíthatósága  érdekében  a  Fővárosi  rendezési 
szabályzat előírásait is szükséges kiegészíteni: 

A Fővárosi rendezési szabályzat 18. §‐a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „Tervezett közúti 
vagy vasúti alagút  jelölés  tengelyétől mért 20‐20 m  széles  sávban a műtárgy megvalósításáig 
beépítés nem létesíthető.” 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS KONCEPCIÓVAL 
VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A Fővárosi Közgyűlés 767/2013.  (IV. 24.  ) Főv. Kgy. határozatával  fogadta el a Budapest 2030 
hosszú távú városfejlesztési koncepciót. A Budapest 2030 a teljes főváros területére határozza 
meg a városfejlesztés hosszú távú irányait, prioritásait. 

A jelen tervben ismertetett változtatásokat azok területi elhelyezkedése, kiterjedése és tartalma 
alapján  fontos  összevetni  a  Budapest  2030  által megfogalmazott  célokkal. A  változtatások  az 
alábbi célokkal állnak kapcsolatban: 

 4. Budapest nemzetközi és európai szerepkörének erősítése 

4.2. Budapest országon belüli szerepének megőrzése és erősítése 

4.4.  Kutatásfejlesztés  és  felsőoktatás  fejlesztése,  a  nemzetközi  K+F+I  kapcsolatok 

erősítése 

4.9. Nemzetközi sportesemények rendezésére is alkalmas fejlesztések 

 5. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 

5.2. Új zöldterületek létesítése az ellátatlan területeken 

5.4. A sportoló lakosság arányának növelése 

5.5. A nemzetközi szintű sportrendezvényekhez szükséges infrastruktúra kiépítése 

 8. A Dunával együtt élő város 

8.1.  A  Duna menti  területek  funkcióbővítése  a  barnamezős  területek  hasznosításával 

(Soroksári út – Észak‐Csepel céltérség) 

8.2. A Duna természeti adottságainak kihasználása 

8.3. A Duna‐partok elérhetőségének, közcélú hasznosításának megteremtése 

8.4. A Duna‐part menti turisztikai és rekreációs területek fejlesztése és decentralizálása 

8.5. A Duna menti közlekedési elemek elválasztó hatásának csökkentése 

8.6. Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok megteremtése a Duna szigeteivel 

 9. Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet – kompakt város 

9.1.  Kiegyensúlyozott  városi  térszerkezet  létrehozása  –  összehangolt  funkcionalitás, 

differenciált sűrűség és kapcsolatjavítás 

9.2.  A  kötöttpályás  közösségi  közlekedés  elemeinek  fejlesztési  tengelyként  történő 

figyelembevétele 

9.3.  Fenntartható,  kompakt,  szabad  területekkel megfelelően  tagolt  város  (Potenciális 

városi park: Észak‐Csepel) 

9.4. Fenntartható városrészek kialakítása a „kis távolságok városa” elvre alapozva 

9.6.  Elhanyagolt,  átjárhatatlan  területek  átstrukturálása,  megújítása,  zöldfelületi 

bővítése 

9.17. Lakóterületi kínálat megteremtése differenciált célcsoportok számára 

 10. A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei 

10.1. Forráskoncentráció a prioritások mentén 

10.2. A barnamezős területek funkcióváltása 

 11. Intelligens mobilitás 

11.8. A hálózati hiányok megszüntetése, új dunai átkelők létesítése 

11.11. A kerékpározás fejlesztése 
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3.4. ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLAT, KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS 
FELTÉTELEK 
 

3.4.1. ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLAT 

A  tervezési  területen  található  jelenlegi  használaton  kívüli,  illetve  alulhasznosított  területek 
fejlesztése  során  a  zöldfelületek  fejlesztésére  is  lehetőség  adódik.  A  tervezett  beruházások 
következtében rekreációs funkciókkal gazdagodik a térség, amely illeszkedik a területet átszelő, 
a  főváros  zöldfelületi  rendszerének  fontos  elemét  képező  tengelybe.  Az  alábbi  ábra  a 
módosítással  érintett  terület  elhelyezkedését mutatja  a  főváros  zöldfelületi  rendszerében. Az 
ábrán  látszik a Hungária‐gyűrű mentén elhelyezkedő városi parkrendszer  láncolata és a terület 
kulcspozíciója.  Javaslatunk  szerint  a  zöldfelületi  zónával  érintett  területen  megmarad  a 
zöldterületek dominanciája. 

A TSZT/FRSZ módosítás területének elhelyezkedése a főváros zöldfelületi rendszerében 
(Forrás: Budapest 2030) 

Zöldfelület‐fejlesztési  potenciál  rejlik  a  Rákóczi‐hídtól  délre  található  jelenleg  alulhasznosított 
Duna‐parti  sávban.  A  településszerkezeti  tervben  kijelölt  Zkp  –  Közkert,  közpark 
területfelhasználási  egység  nagysága  a  Duna‐parton  hatályos  tervhez  képest  a  IX.  kerületi 
szakaszon nem csökken, csak a  formája változik, a tervezett atlétikai stadion elhelyezhetősége 
érdekében.  A  kerületi  terveszközben  érvényesítendő,  beépítésre  szánt  területen  jelölt 
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kötelezően  kialakítandó  zöldterület  jelölés  törlésre  kerül.  A  VITUKI  félszigeten  elhelyezésre 
kerülő atlétikai stadion körüli reprezentatív zöldfelületek a kijelölt zöldterülethez kapcsolódnak, 
így  azok  a  parti  zöldfelületekkel  egységesen  alakíthatók  ki.  A  stadion  környezetében 

vendéglátóterasz,  találkozási  pont    agóra  kiegészítéseként  lépcsősoros,  illetve  teraszos, 
igényesen  kiépítendő  közparksávban  pihenésre  alkalmas  ligetes‐fás  területrészek  kialakítása 
javasolt, a meglévő vízparti növényzet megőrzésével. A közpark egyben remek kilátópontként is 
szolgál. 

A  Csepel‐sziget  északi  részére  tervezett  edzőpályák  elhelyezéséhez  a  Városi  park  (Zvp) 
területének dél felé, a  jelenlegi Különleges terület − Szennyvízkezelés területe (K‐Sz) területére 
történő  kiterjesztése  javasolt,  így  a  rekreációs  egység  teljes  egészében  elfér  a  parkterületen 
belül.  A  pályákhoz  kapcsolódó  edzőcsarnok  számára  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölése 
tervezett az előbbi területtől nyugatra. Az új K‐Sp területfelhasználási egység kijelölésénél fontos 
szempont volt, hogy a megmaradó zöldterület minél inkább összefüggő legyen és a part mentén 
megfelelő szélességű park legyen kialakítható. 

A  Weiss  Manfréd  úttól  keletre  lévő  beépítetlen  terület  alkalmas  a  Budapest  2030 
Városfejlesztési  koncepciójában,  valamint  Budapest  Zöldinfrastruktúra  Koncepciójában 
zöldfelület‐fejlesztés  kapcsán  megfogalmazott  célok  megvalósításához,  a  Hungária‐gyűrű 
hiányzó  déli  elemének  kialakításához.  A  komplex,  különböző  funkciókban  gazdag  rekreációs 
szabadidőpark  távlatban  nemcsak  a  közeli  fejlesztési  területek  lakosságának  zöldterületi 
ellátottságát  biztosítja majd,  hanem  a  tágabb  térség  rekreációs  igényeit  is  kiszolgálja. A  park 
rendkívüli előnye, hogy vízparttal  rendelkezik,  így közvetlen kapcsolat alakítható ki a Ráckevei 

(Soroksári)Dunával,  a  park  rendszerébe  bekapcsolhatók  a  vízparti  rekreációs  funkciók, 
megvalósítható a part végigjárhatósága. 

A  Ráckevei  (Soroksári)Duna  keleti  oldalán  elterülő,  jelenleg  használaton  kívüli  területen 
változást jelent, hogy a part menti hatályos tervben szereplő közparksáv kis mértékben módosul 
a  jelenlegihez  képest,  ugyanakkor  a  kerületi  terveszközben  érvényesítendő,  a  szomszédos 
beépítésre  szánt  területen  jelölt  kötelezően  kialakítandó  zöldterület miatt  változó  szélességű 
közparksáv  létesítése  javasolt.  A  zöldfelületi  egyensúly  megőrzése  céljából,  a  kerületi 
terveszközben  érvényesítendő,  kötelezően  kialakítandó  zöldterület  aránya  10%‐ról  15%‐ra 
növekszik.  A  javaslat  továbbra  is  biztosítja  a  tervezett  fejlesztés  számára  az  új  beépítéshez 
illeszkedő zöldterületi rendszer kialakításának rugalmasságát, és kompenzálja a parton  javasolt 
zöldterület csökkenést. A Duna‐part zöldfelületi jellege továbbra is megmarad. 

A Duna‐ág területére tervezett evezős pálya számára Vízgazdálkodási terület − Állóvizek medre 
és  partja  területfelhasználási  egység  kerül  kijelölésre,  amely  magába  foglalja  a  pályát  és  a 
közvetlen hozzá  kapcsolódó  létesítményeket. A  vízpart  végigjárhatóságának és  a  zöldfelületek 
arányának biztosítása céljából, a pálya mentén közpark kialakítása javasolt. 

A  tervezett  fejlesztés  célja  egy  nemzetközi  színvonalú,  többfunkciós  evezős  versenypálya 
kialakítása,  amely  szabadidős és  rekreációs  funkciók  kiszolgálására  is alkalmas. A  kialakításnál 
figyelembe  kell  venni,  hogy  a  létesítmény  alapvetően  sporttevékenység  végzésére  szolgál,  de 
egyéb  rekreációs  szerep  betöltésére  is  alkalmasnak  kell  lennie,  melyet  ki  kell  szolgálnia 

építészeti, környezetalakítási eszközökkel. A Ráckevei  (Soroksári)Duna ezen szakasza, a Duna‐
ág  többi  részével  ellentétben,  a  korábbi  ipari  tevékenységek  és  megmaradt  part  menti 
műtárgyak miatt  nem  képvisel magas  ökológiai  értéket.  A  tervezett  evezős  pálya  térségére 
jelentősen feliszapolódott állapotban van, a területen a meder alakját befolyásoló természetes 
hordalék  lerakódás és meder part erodálása ment végbe. A pálya kialakítása a meglévő meder 
felhasználásával  annak  kotrásával,  a  partvonal  korrekciójával,  a  partélek  szélesítésével  jár. Az 
alábbi  ábra  mutatja  a  tervezett  pálya  területfoglalását,  amely  magába  foglalja  a  szükséges 
vízfelületet  és  kiszolgáláshoz  szükséges  szárazföldi  területeket  is  (Forrás:  RSD  evezőspálya 
projekt összefoglaló anyag, FŐMTERV Zrt., 2018. szeptember) 
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A tervezett evezős pálya kialakítása (Forrás: FŐMTERV Zrt.) 

Ezért a létesítmény elhelyezése érdekében a csepeli oldalon a hatályos tervben szereplő közpark 
csökkentésére van szükség. A tervezési terület egyéb részein a zöldterületek növelése tervezett, 
azonban  ez  teljes  egészében  nem  kompenzálja  a  megszűnő  zöldterület  mértékét.  A 
településszerkezeti  tervben  nem  kötelező  a  biológiai  aktivitás  megfelelő  mértéke  mellett  a 
zöldterületek  pótlása,  ennek  kötelezettsége  a  kerületi  terveszközöket  terheli.  A  TSZT  2017 
zöldterületekre vonatkozó előírási között szerepel, hogy a meglévő zöldterületek védelme és a 
megfelelő zöldterületi ellátottság érdekében a hatályos kerületi településrendezési eszközökben 
szereplő  zöldterületként  besorolt  övezetek  nagysága  (a  fásított  közterek  és  az  egyéb, 
közhasználatra  nem  szánt  zöldfelületek  kivételével)  új  kerületi  településrendezési  eszköz 
készítése során összességében csak azon területek nagyságával csökkenhet, ahol a TSZT 

 infrastruktúra elemeket,  

 kertvárosias sziluettérzékeny hegyvidéki lakóterületet (Lke‐3), 

 erdőterületet, 

 vízgazdálkodási területet, 

 természetközeli területet,  

 különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú, jelentős zöldfelületű területet, vagy 
különleges beépítésre nem szánt, régészeti bemutató területet határoz meg. 

A  fentiek alapján a Galvani út nyomvonalának változása,  illetve az evezőspálya helybiztosítása 
miatt csökkenő  zöldterületek pótlása nem kötelező a csepeli kerületi  terveszközben. Az alábbi 
táblázat a pótlandó zöldterületek nagyságát mutatja: 

Zöldterület csökkenés nagysága (ha)  2,74 

Ebből kerületi terveszközben pótlásra kötelezett zöldterület (ha) 0,20 

A megszűnő  közpark  pótlására  alkalmas  területek  találhatók  például  a  Francia‐öböltől  délre 
fekvő részen, ahol a beépítésre szánt területen Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőket 
tartanak nyilván. 
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A  Francia‐öböl melletti  területen  az  evezős  központ  kialakításához  a  beépítésre  szánt  terület 
növelése szükséges. A tervezett  fejlesztés számára kijelölésre kerülő rekreációs terület miatt a 
Közkert,  közpark  területfelhasználási  egység  (Zkp)  ezen  a  részen  csökken.  Az  evezősközpont 
környezetének  kialakításakor  a meglévő  faállomány  lehetőség  szerinti minél  nagyobb  arányú 
megőrzése javasolt. 

A tervezett Galvani út nyomvonala Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőt érint: a Weiss 
Manfréd út mentén húzódó erdősávot keresztezi a nyomvonal. A terület egy része (273 m2) erdő 
területfelhasználási  egységbe  (Ev)  sorolt.  Az  erdőterületi  mérleg  biztosítása  céljából  az 
erdőterület  pótlására  a  Francia‐öböltől  délre  van  lehetőség,  ahol  a  Köu‐3  területfelhasználási 
egységbe  tartozó  út  nyomvonalának  módosítása  során  a  Véderdő  (Ev)  területfelhasználási 
egység nagysága növekszik. A Weiss Manfréd út menti adattár szerinti erdőterület északi része 
nem erdő területfelhasználási egységbe sorolt, ezért a TSZT‐ben nem szükséges pótolni, viszont 
az  út  továbbtervezése  során  csereerdő  biztosítandó  az  erdőrészletek  igénybevétele miatt.  A 
módosítások egyéb helyen nem érintenek adattári erdőterületet. A tervezési területen található 
Véderdő (Ev) területfelhasználási egység nagyságának változása az alábbi táblázatban látható: 
 

Jelenlegi erdőterület nagysága (ha)   1,39

Tervezett erdőterület nagysága (ha)   1,41

Különbség (ha)  +0,02
 

3.4.2. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A  tervezési  területen  megvalósuló  fejlesztések  hatására  várhatóan  a  környezeti  terhelés 
növekedésével  lehet  számolni,  de  a  javasolt  módosítások,  a  zöldterületek  pótlása, 
kompenzációja,  a  biológiai  aktivitás  szinten  tartásának  biztosítása  ezen  hatások mérséklését 
szolgálják.  A  területen  található  természeti  értékek  védelme  érdekében,  a  tervezett 
beavatkozások  kapcsán,  ahol  ez  szükséges  (evezőspálya),  Natura  2000  hatásbecslési 
dokumentáció  készül.  Ezenkívül  a  tervezett  beruházás  a  314/2005.  Korm.  rendelet  3.  sz. 
mellékletének 127. pontjába sorolt, mely alapján előzetes vizsgálat köteles tevékenység. A Pest 
Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Főosztályának  (Hatóság)  véleménye  szerint  a  Duna‐Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság  kellően 
részletes  (a  beruházás  teljes  egészére  kiterjedő,  különösen  a  parti  sáv  rendezése, meder‐  és 
iszapkotrás,  kerékpáros‐gyalogos  híd,  egyéb  kiszolgáló  létesítmények)  előzetes  szakhatósági 
állásfoglalása  várhatóan  elfogadható  a  Hatóság  részéről  az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció 
vagy  a  környezeti  hatástanulmány  és  azok  mellékletét  képező  Natura  2000  hatásbecslési 
dokumentáció vizsgálata során. Előzetesen megállapítható, hogy természetvédelmi szempontból 
fontos,  hogy  a  Csepeli  oldalon  található  ligeterdőket  érintő  majdani  terület‐igénybevétele 
minimalizálható  a  tervezés  során.  (Forrás:  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala 
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  –  ÖKO  Zrt.  –  FŐMTERV  Zrt.,  Emlékeztető 
2018.08.09., ld. Mellékletek). 

A területen több kármentesítéssel érintett telek található. A fejlesztés során az érintett területek 
egy  részén  a  kármentesítés  végrehajtása  reális  közelségbe  kerül.  Ilyen  terület  a Csepel‐sziget 
észak‐nyugati  része,  ahol  az  egykori  szennyvíziszap  lerakó  területén  megépítésre  kerülő 
edzőcsarnok és környezete (új K‐Sp területfelhasználási egység) rendezésre kerül. 

A Ráckevei  (Soroksári)Duna ágban 2003 óta nem  történt mederkotrás, ami egyik oka annak, 
hogy jelentős mennyiségű hordalék ülepedett ki a meder alján, belső terhelést, eutrofizációt és a 
hidromorfológiai  viszonyok  romlását  okozva.  Javasolt  a  meder  kotrásának  elvégzése,  mivel 
hatására a víztest belső terhelése csökken, valamint a hidromorfológiai viszonyok javításával nő 
a  meder  vízszállító  kapacitása,  amik  hozzájárulnak  a  vízminőségi  és  a  biológiai  elemek 
javulásához  is.  Azonban  a  kotrással  eltávolítandó  iszap  mennyiségi  és  minőségi  vizsgálata 
szükséges, mivel  valószínűsíthetően  szennyezőanyagokat  tartalmaz.  A  vizsgálatok  eredménye 
alapján dönthető el, hogy a kikotort  iszap elhelyezhető‐e a  fő Duna‐ágban, ellenkező esetben 
ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A tervezési területet érinti a Pesterzsébet termálkút hidrogeológiai „B” védőterülete a Francia‐
öböltől  délre. A  védőövezetekre  a  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  a  vízbázisok,  a  távlati 
vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről  5.  számú 
mellékletében  meghatározott  korlátozások  vonatkoznak,  amelyeket  figyelembe  kell  venni  a 
tervezés során. 

Jelentősebb környezeti terhelésként jelentkezik a területen a tervezett Galvani‐híd. A megépülő 
nyomvonal  forgalmat  generál,  amely  zaj‐  és  légszennyező  forrásként  jelentkezik.  Az  útvonal 
tanulmányterve  (Budapest,  Galvani  utca  ‐  Illatos  út  vonalában  építendő  útra  vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terv, 2017), 
amelyet  a  FŐMTERV  Zrt.  − UNITEF'83  Zrt.  − UTIBER  Kft.  KONZORCIUM  készített,  részletesen 
foglalkozik a várható hatásokkal. Az anyagban szereplő érzékenységi vizsgálat, amely környezeti 
elemenként  és  érzékenységi  kategóriánként  feltárta  a  konfliktuspontokat,  helyeket, 
kockázatokat. 

Levegőminőség  tekintetében  elmondható,  hogy  a  forgalmi  becslések  alapján  a  tervezett  út 
várható  légszennyezése  határérték  alatt marad.  A  csepeli  szakaszon  levegőtisztaság‐védelmi 
szempontból  érzékeny  objektum  nem  található,  illetve  nem  tervezett  az  út  mentén.  A  IX. 
kerületi  szakaszon  távlati  intézményi  és  gazdasági  területek  szegélyezik  a  tervezett  utat.  A 
fejlesztési  területeken a  tervezett  rendeltetések korlátozásával  (lakó  rendeltetés kizárásával) a 
minimálisra  csökkenthető  a  várható  konfliktus.  Ennek  alkalmazása  a  Duna‐parton,  a  hídfők 
térségében  javasolt.  Zajviszonyok  tekintetében  a  levegőtisztaság‐védelemhez  hasonló  a 
szituáció: A csepeli részen nincs és nem tervezett zajérzékeny objektum. A hídfő környezetében 
kijelölt  vegyes  területen  a  fent  javasolt  módosítás  a  zajérzékeny  rendeltetések  kizárását 
eredményezi. Az előzőektől délebbre, a Védgát utca térségében szintén környezeti terhelésnek 
erősen  kitett  vegyes  területek  találhatók.  A  Védgát  utca  menti  iparvágány  és  a  módosuló 
nyomvonalú Köu‐3 út közti területrészen szintén javasolt a lakó rendeltetés kizárása. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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3.5.  A  TELEPÜLÉSSZERKEZETI  VÁLTOZÁSOK  INFRASTUKTURÁLIS 
HATÁSAI 

A  településszerkezeti  terv módosítása  által  létrejövő  –  jellemzően  sport,  vagy  ahhoz  kötődő 
funkciók  figyelembe  vételével  kialakuló  –  területfelhasználási  rendszer  közlekedési  és  közmű 
hálózatok  terhelésének  szempontból  kedvezőbb  (kisebb  terhelést  eredményező)  helyzetet 
teremt a jelenlegi területfelhasználási rendszerhez képest.  

 

3.5.1. KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedés 

A  területfelhasználás  vonatkozásában  javasolt  módosítások  eredményeképpen  a  területek 
várható  beépítése  a  közúti  közlekedés  főhálózatának  fejlesztését  nem  teszi  szükségszerűvé. 
Azonban  az  itt  tervezett  Galvani  híd  és  kapcsolódó  úthálózatának  megvalósítása  jelentős 
mértékben  javítja majd a teljes Dél‐budai térség közlekedését, támogatja az  ide koncentrálódó 
sportlétesítmények működését,  elősegíti  a  térség  további  fejlődését.  A  tervezési  területet  is 
érintő  tervezett  közúti  elem  a Galvani  híd  és  kapcsolódó  úthálózata,  amely  3.6.  Közlekedési 
javaslatok  (Galvani híd és csatlakozó úthálózata nyomvonalának, módosítása)  fejezetben kerül 
részletesen ismertetésre. 

A  tervezési  területet  keresztező  vagy  érintő  legfontosabb  útvonalak  –  Soroksári  út,  Weiss 
Manfréd út – esetében a nyomvonalukat vagy a közúti területfelhasználásuk határait nem kell 
módosítani. 

A tervezési terület ferencvárosi részének belső úthálózatát az ott  lévő vasútvonal és HÉV vonal 
később  megvalósuló  fejlesztését  figyelembe  vevő  módon,  tehát  az  ütemezett  kialakítás 
igényeinek megfelelően kell majd meghatározni. 

A  tervezési  terület  Francia‐öböl mentén  fekvő  részének  kiszolgálását  vagy belső  közlekedését 
jelentős mértékben  fogja  befolyásolni  a Gubacsi  híd  felújítása  keretében  a  vasúti  közlekedés 
számára  épülő  új  híd  és  a  csepeli  Szabadkikötőig  vezető  iparvágány  hálózatának  középtávon 
tervezett  átépítése. A  tervezési  terület  közlekedésének  kialakításakor,  ugyanakkor  figyelembe 
kell  venni  a  távlatban  tervezett  Körvasút  menti  körút  nyomvonalát  is,  amely  a  jelenlegi 
elképzelések  szerint  alagútban  keresztezi  majd  a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunát.  Szintén 
befolyásolja  a  végleges  állapotot  a  délről  csatalakozó  területen  tervezett  Hollandi  út  északi, 
Körvasút menti körút nyomvonaláig  tervezett meghosszabbítása, mivel két változat  szerepel a 
hatályos  településszerkezeti  tervben.  Városrendezési,  közlekedési  és  környezetvédelmi 
szempontból  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  partján  vezetett  változatnál  kedvezőbb, 
áttekinthetőbb  eredményt  adna  a  gazdasági  területeken  keresztül  vezető  alternatív  változat, 
amely délről csatlakozik a tervezett körúthoz.  

 

Városi közösségi közlekedés 

A  területfelhasználás  javasolt módosítása és  a  területek  várható beépítése  a  városi  közösségi 
közlekedés  fejlesztését  szükségszerűvé  teszi,  azonban  annak  bővítése  a  városfejlesztési 
elképzelések részeként amúgy is tervezett.  

A  H6  Budapest‐Ráckeve  MÁV‐HÉV  vonal  és  a  H7  Csepel  MÁV‐HÉV  vonal  távlati  sorsát 
meghatározza a 2016/2017 (XII. 22) Kormány határozat azzal, hogy az alábbiakat nevesíti: 

 „a  fejlődő  térség  jelenlegi  és  távlati  forgalmi  igényeit  is  alapul  véve, mennyiségben, 
minőségben és gyorsaságban a mainál magasabb szinten kiszolgálni képes”, 

 „egyéb urbanisztikai fejlesztések számára is kellően nagy kapacitástartalékkal rendelkező 
módon”, 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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tehát gyorsvasútként, a  településszerkezeti  tervben szereplő Észak‐déli  regionális gyorsvasúttá 
kívánja tovább fejleszteni a jelenlegi – üzemmódját tekintve elavult – HÉV közlekedést. 

Ferencvárosban, a Rákóczi híd – Kvassay híd közötti területen, valamint Csepelen a Duna melletti 
területen  várhatóan  a  Budapesti  Atlétikai  Stadion  és  a  kapcsolódó  létesítmények,  szabadtéri 
pályák hamarabb épülnek meg, mint ahogy az Észak‐déli regionális gyorsvasút első üteme, a két 
HÉV vonal összekötése és Kálvin térig történő felszín alatti bevezetése megvalósulna. Azonban a 
tervezett sport fejlesztés a mai formájában meglévő HÉV vonal esetén  is működő képes, mivel 
annak  napi működéséhez  (edzés,  hazai  versenyek)  nem  szükséges  a  gyorsvasúti  kiszolgálás. 
Nemzetközi versenyek esetén (EB, VB, világkupa), azok idejére a biztonsági feltételek figyelembe 
vételével pedig amúgy is egyedi közlekedési kiszolgálást kell kialakítani. 

Ferencvárosban  a  Kvassay  híd  –  tervezett  Galvani  híd  vonala  közötti  területen  tervezett 
diákváros megvalósítása  várhatóan  időben  elnyúlik, már  csak  a  150.  sz.  Budapest  –  Kelebia 
vasútvonal  áthelyezésének  több  évet  jelentő  időigénye miatt  is.  Budapest  Diákváros  tízezres 
nagyságrendet  jelentő kollégiumi, sport, rekreációs tervezett beépítésének  forgalmi  igényét az 
Észak‐déli  regionális  gyorsvasút  kiválóan  biztosítaná, már  a  Kálvin  térig  történő  felszín  alatti 
bevezetést  jelentő  első  ütemmel  is.  A  jelenlegi,  Közvágóhídi  végállomással  rendelkező  HÉV 
azonban nem alkalmas rá, csak autóbusz közlekedésen alapuló kiegészítéssel. 

A Francia‐öböltől délre eső  területen és a Ráckevei  (Soroksári)–Dunán  tervezett Dunai Evezős 
Központ napi forgalmának (edzés, hazai versenyek) kiszolgálását a Gubacsi hídra összpontosuló 
csepeli  autóbusz  forgalom  további  fejlesztés  nélkül  képes  kielégíteni,  nemzetközi  versenyek 
esetére természetesen itt is egyedi közlekedési kiszolgálást kell kialakítani. 

A térség várhatóan középtávon megvalósuló, meghatározó jelentőségű közlekedési eleme lesz a 
Galvani híd és csatlakozó úthálózata. A Budát, Csepelt és Pestet összekapcsoló közlekedési elem 
új  közösségi  közlekedési  nyomvonalként  is  funkcionál majd.  A  2x3  sávos  hídi  keresztmetszet 
természetes módon biztosítja az autóbusz közlekedés megjelenését, de a két középső forgalmi 
sáv helyén közúti vasút (villamos) is megjelenhet egy ennek megfelelő döntés estén, összekötve 
a Fehérvári út és a Gubacsi út meglévő villamos közlekedését. 

 

Vasúti közlekedés 

A  Dél‐budapesti  vasúti  közlekedés módosításának  kiterjedtsége  és  összetettsége  –  Új  vasúti 
Duna híd, 150. sz. Budapest – Kelebia vasútvonal nyomvonal áthelyezés – a későbbiekben önálló 
eseti  településszerkezeti  tervi módosítást  igényel majd, a végleges  tervek  rendelkezésre állása 
esetén. 

Az  alábbiakban  a  vasúthálózat  tervezési  területet  érintő  részének  távlati  fejlesztései  kerülnek 
bemutatásra, igazolva hogy azok nem ellentétesek tárgyi településszerkezeti módosításokkal.  

150.  sz.  Budapest  –  Kelebia  vasútvonal  Duna‐parti,  Könyves  Kálmán  körút  –  Határút  közötti 
szakaszának felszámolása a Ferencvárosi rendező pályaudvar és a vonal megmaradó szakaszának 
Határ  út‐Szabadkai  út  közötti  sávban  történő  összekötését  teszi majd  szükségessé.  Ezáltal  a 
kelebiai vonal nem a Duna‐part mellett, hanem a rendező pályaudvaron keresztül kapcsolódna a 
Déli körvasút pesti szakaszához (vasúti Duna híd – Keleti pályaudvar). 

A  kelebiai  vonalon  bonyolódó  jelentős  teherforgalom  közvetlenül,  délről  érheti  el  a  rendező 
pályaudvar területét. A vonal nem túl  jelentős vasúti személyközlekedése – az interoperabilitás 
jegyében – Pesterzsébettől északra  a mai HÉV, majd  a  távlati Észak‐déli  regionális  gyorsvasút 
pályáját veheti igénybe (Kálvin téri végállomással).  

 

Vízi közlekedés 

A  területfelhasználás  javasolt módosítása és  a  területek beépítése  a hajózás  fejlesztését nem 
teszi szükségszerűvé, azonban annak bővítése javasolt. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Duna Rákóczi híd – Kvassay híd közötti szakaszán kikötők alakíthatóak ki – különösen a Csepeli 
HÉV  Észak‐déli  regionális  gyorsvasúttá  fejlesztésének  köszönhetően  a  part  közeli  vágányok 
felszámolásának  köszönhetően  –  a  városi menetrendszerinti  hajózás  kiterjesztése  érdekében 
(D11  és  D12)  járatok  déli  irányú meghosszabbítása),  valamint  kikötés  biztosítása  (elsősorban 
kabinos szállodahajók számára) a turizmus fejlesztés jegyében. 

A  Ráckevei  (Soroksári)–Dunán  a  Kvassay  zsilip  üzemeltetési  korlátai,  a  Duna‐ág 
természetvédelmi értéke miatt  továbbra  is  csak  csónak és kishajó  forgalom bonyolódhat,  ami 
összhangban van a tervezett Dunai Evezős Központ kialakításával. 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A  területfelhasználás  javasolt módosítása  és  a  területek  beépítése  a  kerékpáros  közlekedés 
fejlesztését nem teszi  feltétlenül szükségszerűvé. Azonban az  itt tervezett – a város egészének 
kerékpáros  közlekedése  szempontjából  fontos  –  településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros 
nyomvonalak megvalósítása  jelentős mértékben  javítja majd a terület közlekedését, támogatja 
az ide koncentrálódó sportlétesítmények működését, elősegíti a térség további fejlődését is.  

A  kerékpáros  közlekedés  terén  a  legfontosabb  fejlesztés  a  nemzetközi  (országos)  Eurovelo  6 
kerékpáros  útvonal  (tervezett  burkolatszélesség  3,0 –  3,6 m)  létrehozása  (megvalósíthatósági 
tanulmány  készült).  Ferencvárosban  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna mentén‐,  Csepelen  a Weiss 
Manfréd út vonalában tervezett a nyomvonal.  

A  Budapesti  kapcsolatrendszert  megjelenítő  ún.  településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros 
nyomvonalak  (javasolt  a minimális  2,1 m  burkolat  szélesség  helyett  legalább  2,5 m  szélesség 
kialakítása)  

 a Galvani híd és kapcsolódó úthálózata, 

 a Gubacsi híd – Határú t vonala és 

 a Csepel, Ráckevei (Soroksári)–Duna partvonala. 

A  területfelhasználás  javasolt  módosítása  és  a  területek  beépítése  a  gyalogos  közlekedés 
fejlesztését  szükségszerűvé  teszi, ezt a Ráckevei  (Soroksári)–Dunát és öbleit keresztező közúti, 
valamint önálló gyalogos‐kerékpáros hidak határozzák meg településszerkezeti szempontból.  

Jelenleg  a  Kvassay  és  a Gubacsi  közúti  híd már  szolgálja  a  gyalogos  közlekedést,  összekötve 
Ferencvárost Csepellel, meghatározva  a  közlekedési  folyosókat. A  tervezett Galvani  közúti híd 
szintén egy ilyen közlekedési folyosót (elsősorban tömegközlekedési és egyéni személygépjármű 
közlekedést, valamint kerékpározást szolgáló útvonalat) eredményez majd. 

Jelentősebb szerepet töltenek majd be a gyalogos közlekedésben az önálló gyalogos‐kerékpáros 
hidak,  ilyen  tervezett  a  ferencvárosi  Diákváros  és  a  csepeli  városi  park  között.  A  Ráckevei 
(Soroksári)–Duna  végigjárhatóságát  a  Francia‐öböl  bejáratánál  biztosítani  hivatott műtárgy  a 
tervezett evezős központ kialakítását figyelembe véve az öböl területének középső részén kerül 
elhelyezésre.  

Továbbá  a Duna mentén  Ferencvárosban  és Csepelen  elhelyezésre  kerülő  sportlétesítmények 
közvetlen kapcsolatának biztosítására a Kvassay zsiliptől nyugatra egy gyalogos‐kerékpáros híd 
építése  szükséges  (a  Kvassay  zsilip  gátja,  kapuzata  erre  a  célra  biztonsági  okokból  nem 
használható fel). 

A  gyalogos‐kerékpáros  hidak  pontos  helye  a  beépítés  függvényében  határozható majd meg 
véglegesen, ezért célszerű a HÉSZ‐ben is mozgásteret biztosítani elhelyezésük számára. 

A  tervezési  területen  a  rendeltetésszerű  használat  számára  szükséges  kerékpár  elhelyezést  a 
telepítésre kerülő funkciók függvényében szükséges biztosítani. 
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Parkolás 

A  tervezési  területen  a  rendeltetésszerű  használat  számára  igen  differenciált  parkolást  kell 
kialakítani a telepítésre kerülő funkciók függvényében. 

Az  egyes  sportlétesítményekhez  csak  a  mindennapos  –  edzés,  hazai  verseny  –  terheléshez 
kapcsolódó  parkoló  számot  célszerű  megvalósítani  a  létesítmény  részeként.  Az  egyes 
létesítmények  esetén  csak  néhány  évenként  reális,  a  térség  összes  létesítményét  figyelembe 
véve  is  csak  éves  gyakorisággal  megrendezésre  kerülő  nemzetközi  versenyek  jelentette 
csúcsterhelés  egyedi  forgalomszervezési  intézkedésekkel  kerülhet  csak  megoldásra.  Ezek 
parkolását  közeli  P+R  parkolóban,  vagy  egyetlen  központi  területen  lehet  ésszerűen 
megvalósítani, és nem létesítményenként. 

A  legjelentősebb  parkolási  igény  a  tízezres  férőhelyszámot  eredményező  Diákváros  kapcsán 
jelenik meg, ami kedvező módon a távlatban kiváló ellátást biztosító Soroksári út vonalában (is) 
elhelyezkedő Észak‐déli regionális gyorsvasút vonzáskörzetében lesz.  

Csepel  északi  részén  tervezett  városi  park  esetében  is  elsősorban  az  Észak‐déli  regionális 
gyorsvasútra  célszerű  alapozni  és  csak  kisebb  mértékben  az  egyéni  személygépjármű 
közlekedésre.  

A személygépjármű közlekedés csak a Gubacsi és illatos utak menti gazdasági területek esetében 
bír majd meghatározó jelentőséggel. 

 

3.5.2. KÖZMŰVEK 

Közművesítés  szempontjából  nem  szükséges  a  TSZT  vagy  az  FRSZ módosítása,  ugyanakkor  a 
tervezett nagy volumenű fejlesztések miatt a közmű infrastruktúra fejlesztése is szükséges. 

A  Kemény  Ferenc  Sportlétesítmény‐fejlesztési  Program  keretében  megvalósuló  Budapesti 
Atlétikai Stadion esetében a Mélyépterv Komplex Zrt. a víziközművekkel  (vízellátás, szenny‐ és 
csapadékvíz‐elvezetés)  és  az  árvízvédelemmel  kapcsolatban  koncepcióterveket,  a  Provill  Kft. 
településrendezési eszközeinek módosításához villamosenergia‐ellátás és elektronikus hírközlés 
szakági  alátámasztó  munkarészt  készített,  az  alábbi  víziközmű,  villamosenergia‐ellátás, 
elektronikus hírközlés,  árvízvédelem  alfejezetek ennek  felhasználásával  készültek. A  gázellátás 
alfejezet  a  Renovo  Kft.  gázszakági  műszaki  leírásának  (Tervkód:  1A‐KO‐3.04‐GAZ‐IR‐M‐
M00_szakagi_muleiras) felhasználásával készült.  

A Galvani hídra és a Dunai Evezős Központra vonatkozó KKBK és a FŐMTERV Mérnöki Tervező 
Zrt. adatszolgáltatás szintén felhasználásra került a közműfejezetben. 

Vízellátás 

Az atlétikai  stadion esetében kommunális,  tűzivíz és  locsolási vízigénnyel kell  számolni. A napi 
kommunális  vízigényt  a nézőszám  alapján,  a  világversenyek  idején  jelentkező  csúcs nézőszám 
figyelembe vételével számolható, amelyre 280 m3/d átlagos vízigény adódott, amely napi több 
verseny esetét tekintve 1,2‐szeres biztonsági tényezővel számolva 336 m3/d lesz. 

Külső tűzivízigényként maximális értéke: 6000 l/perc, amely kielégítéséhez a védendő tűzszakasz 
környezetében  6  db  földfeletti  tűzcsap  telepítése  szükséges.  Belső  tűzivízigény:  300  l/perc, 
amely vízigény 2 db belső tűzcsapról biztosítható. 

A locsolási vízigény 270 m3/d, napi 5 mm (5 l/m2) öntözés figyelembevételével. 

A  stadion  vízellátásának,  különös  tekintettel  a  nagy  mennyiségű  tűzivízigény  biztosítására 
kétoldali független betáplálást biztosító DN 300‐as körvezeték kiépítése szükséges. A körvezeték 
egyik  csatlakozási  pontja  a  Kvassay  úton  húzódó  DN  800‐as méretű, GÖV  anyagú  vízvezeték 
Hajóállomás  utca  torkolatával  szemben  húzódó  szakasza.  A  leágaztatott  vezeték  keresztezi  a 
Kvassay  Jenő utat, majd a Hajóállomás utcán húzódik az Atlétikai Stadion HÉV alatt átvezetett 
gyalogos  bejárójáig.  Itt  a  bejáróhíd  keretszerkezetén  belül  kialakított  75  cm‐es  felbetonban 
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elhelyezett  védőcsőben  átvezetve  jut el  a  Stadion  területére. A  körvezeték másik  csatlakozási 
pontja az a DN 300‐as méretű és GÖV anyagú vezeték, amelyik a Hajóállomás utcáig a DN 800‐as 
vezetékkel  párhuzamosan  húzódik, majd  a  Hajóállomás  utcával  szemben  a  szanált  területre 
befordulva halad tovább. Ez a vezeték az előbb említett DN 800‐as vezetéktől független, tehát a 
kétoldali  független  betáplálás  igényének  eleget  tesz.  A  Stadion  területén  belül  a  körvezeték 
nyomvonalát  elsősorban  a  Stadion  tűzivízellátását  biztosító  tűzcsapok  kiszolgálása  határozta 
meg. A tűzcsapokat a Stadion tűzszakaszainak 100 m‐es környezetébe kell letelepíteni úgy, hogy 
ezek  tűzoltókocsival  elérhetők  legyenek.  A  stadion  üzemi  bejáró  útjának megvalósításakor  a 
Kvassay Jenő út alatt kialakított aluljáró szelvénye érinti a Kvassay Jenő út alatt vezetett DN 800‐
as méretű, GÖV anyagú vízvezetéket, amelyet az építés megkezdése előtt ki kell váltani. 

A  XXI.  kerületben  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
vízigényének és  tűzivízigényének kielégítése érdekében  szükséges a Nagyduna  soron  található 
DN  200 méretű,  KPE  anyagú  ivóvezeték  felbővítése  DN  300‐as méretűre,  illetve  a  kétoldali 
vízbiztosítás  érdekében  a  Weiss  Manfréd  úton  található  DN  800‐as  méretű,  GÖV  anyagú 
főnyomóvezetékből  DN  300‐as  lecsatlakozás  kiépítése  és  ezen  vezetékek  körvezetékes 
kialakítása. 

A  tervezett Galvani  híd  és  csatlakozó  úthálózat  Csepel‐szigeti  szakaszának  kialakítása  érinti  a 
Weiss Manfréd út burkolatszélétől kb. 12 m‐re 2 m‐rel a felszín alatt meglévő DN 800‐as méretű, 
GÖV  anyagú  vízvezetéket,  amelynek  védelembe  helyezését,  illetve  (a  vezeték  állapotától, 
életkorától függően) kiváltását írhatja elő a szolgáltató a tervezett útpálya és indirekt ágak alatt. 
Amennyiben  a  tervezett út  a meglévő  terepszint  alá kerül,  a meglévő vezetékeket mélyebbre 
kell helyezni. Az új út kialakítása a Csepel‐sziget és a Gubacsi út közötti szakasza érinti a Fővárosi 
Vízművek  Zrt.  hálózatát.  Az  idősödő,  korszerűtlen  anyagból  épült  csövek  nagy  kockázatot 
jelentenek  az  újonnan  épülő,  felújított  útpályára,  így  kiváltásuk  mindenképp  szükséges.  A 
távlatban  létesülő  villamospálya  helybiztosítása  miatt  ezen  a  szakaszon  nem  kell  kiváltani 
vízvezetéket.  A meglévő  vízhálózat  házi  bekötéseinek megtartása  és  átkötése  szükséges.  Az 
útpálya  szélesítése miatt  szükség  lehet meglévő vízmérő helyek és  tűzcsapok áthelyezésére. A 
meglévő és távlati villamospályákat keresztező vezetékeket védőcsőbe kell helyezni.  

A  Diákváros,  vagy  Déli  Városkapu  fejlesztése  esetében  a  víz‐  és  tűzivízigények  kielégítése 
érdekében  szükségessé  válik  a  Hídépítő  utcában  található  DN  150‐es méretű  és  öntött  vas 
anyagú  ivóvízvezeték  felbővítésére, valamint összekötése a Soroksári úton található DN 300‐as 
méretű, GÖV anyagú főnyomóvezetékkel, ezzel is biztosítva a kétoldali betáplálást.  

A  Dunai  Evezős  Központ  kialakítása  esetében  a  fejlesztés  a  területen  üzemelő  Délpesti 
iparivízkivételi mű és gépháznak új helyet kell biztosítani, a hozzá kapcsolódó vezetékeket ki kell 
váltani.  A  tervezett  pálya  a mederben  keresztezi  a  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  2  db  DN  800‐as 
medercsövét  a Gubacsi  híd  környezetében. A  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  tájékoztatása  alapján  a 
medercső  üzemeltetése  a  távlatban  megszűnik.  A  központ  víz‐  és  tűzivízigényeit  biztosítani 
szükséges új vízhálózat kiépítésével, a rá telepített tűzcsap(ok)kal.  

Csatornázás 

Az  atlétikai  stadion  becsült  napi  keletkező  szennyvízmennyisége  közelítőleg  a  vízigénnyel 
azonosnak  tekinthető.  A  keletkező  szennyvízmennyiségek  elvezetéséhez  D315  átmérőjű 
csatornák  kiépítése  szükséges.  Végső  befogadója  a  Soroksári  úti  egyesített  rendszerű 
főgyűjtőcsatorna,  amelybe  a  stadion  körül  kiépítendő  gravitációs  csatornahálózat  által 
összegyűjtött szennyvizeket átemeléssel lehet eljuttatni. A stadion területére tervezett átemelő 
telepítési  helyét  az  egyéb  –  megközelítési,  környezetvédelmi  –  szempontok  mellett  a 
befogadóba történő csatlakozás  lehetséges helye határozza meg. A stadion szennyvízátemelője 
által D250‐es nyomócsövön  továbbított  szennyvizeket  az OBI  áruház melletti Kvassay  Jenő út 
nyomvonalon  épített  csatornán  keresztül  a  Soroksári  úti  főgyűjtő  csatornába  vezethető.  A 
csapadékvíz  elvezetés  során  a  stadion  tetejéről,  illetve  jelentéktelen  forgalommal  rendelkező 
burkolt  felületekről  származó,  közvetlenül  élővízbe  vezethető  „tiszta”  csapadékvizekkel,  a 
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stadion  MÁSZ  alatti  pályaszintű  felületének  Duna  felőli  szivárgóvizekkel  szembeni  védelmét 
biztosító  szivárgórendszer  által összegyűjtött  vizekkel,  valamint  az erősebb  forgalomnak  kitett 
utak  és  állandó  parkolásra  használt  felületek  esetlegesen  olajjal  szennyezett  csapadékvizeivel 
kell  számolni.  A  stadion  belső  területén  összegyűjtött  tiszta,  vagy  kezeléssel  (olajfogással) 
megtisztított  csapadékvizeket  a Ráckevei  (Soroksári)–Dunába  csatlakozó  Ferencvárosi 490/260 
méretű  vészkiömlőbe  lehetséges  bekötni.  A  vészkiömlő  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  Duna 
főágnál mesterségesen mélyebben  tartott  vízszintű medrébe  csatlakozik,  így  az  összegyűjtött 
csapadék és szivárgó vizek minden Duna vízállásnál – árvíz és teljes áramkimaradás esetén is – 
gravitációsan  lesznek  bevezethetők.  A  befogadóként  használni  kívánt  vészkiömlő  csatorna  a 
stadion  keleti  oldalán  egy  szakaszon  a  stadion  cölöpalapozásával  érintett  területen  húzódik, 
védelembe  helyezése  lenne  szükséges.  A  vészkiömlő  fizikai  védelmével  járó  kockázatok 
elkerülése érdekében egy szakaszon a vészkiömlő kiváltás szükséges. A terület alatt húzódó – a 
Ferencvárosi  Szivattyúteleptől  a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunáig  terjedő  –  vésztúlfolyó 
nyomvonalára egy adott szakaszon ráépül a stadion épülete. Az épületről lejövő jelentős terhek, 
illetve  a  nyomóvezeték  közel  80  éves  életkora miatt  egy  szakaszon  a  vésztúlfolyó  újjáépítése 
szükséges módosított nyomvonalon. 

A  XXI.  kerületben  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
területén  keletkező  szennyvizek  elvezetése  érdekében  szennyvízátemelő  kiépítése  szükséges, 
ahonnan  nyomócső  kiépítésével  a  Nagyduna  soron  található  nyomott  rendszerű 
szennyvízhálózatba  vezethető.  A  keletkező  csapadékvizek  a  megfelelő  tisztítást  követően  a 
Dunába vezethetőek. 

A tervezett Galvani híd és csatlakozó úthálózat Csepel‐szigeti szakaszának kialakítása kapcsán – 
amennyiben  a  terepszinten  halad  a  vezetett  nyomvonal  –  a meglévő  HÉV  vágányok  nyugati 
oldalán  2  db  DN  600‐as  méretű  és  ÜPE  anyagú  nyomásalatti  szennyvízvezeték  kiváltása, 
védelembe  helyezése  szükséges  lehet.  A  szennyvízvezetékekhez  kapcsolódik  2  db  akna  is, 
melyek érintettsége a tervezett felüljáró támaszok helyeinek függvénye. Amennyiben a tervezett 
út a meglévő terepszint alá kerül, a meglévő vezetékeket és aknákat mélyebbre kell helyezni. A 
felüljáró kedvezőtlen támaszkiosztása esetén a vezetékek, aknák áthelyezése is szükséges lehet. 
Az új út kialakítása a Csepel‐sziget és a Gubacsi út közötti szakaszán a tervezett nyomvonal több 
helyen keresztezi a meglévő csapadék‐,  illetve szennyvízcsatorna hálózatot. A nyomvonal vége 
keresztezi  az  Illatos  úti  árok  zárt  csatornában  vezetett  szakaszát.  A  tervezett  új  út  és 
villamospálya  víztelenítéséhez  új  csapadékvíz  elvezető  csatornák  építése  szükséges.  A 
legfontosabb keresztezések és kiváltások az alábbiak: 

 Duna parti DN 1400‐as méretű, vasbeton anyagú vészkiömlő csatorna kiváltása, 

 Gubacsi úti DN 500‐as méretű, beton anyagú gyűjtő csatorna kiváltása, 

 Illatos úti 70/105‐ös méretű, beton anyagú főgyűjtő kiváltása, 

 Illatos úti árok zárt DN 800‐as méretű, beton anyagú csatorna kiváltása. 

A  főgyűjtők  mellett  a  tervezett  nyomvonal  Ø  20,  és  Ø  30  méretű  gravitációs  szennyvíz  és 
csapadékvíz  csatornákat  is  érint.  A  Soroksári  út mentén  nagy  átmérőjű  100/150‐es méretű, 
beton anyagú  főgyűjtő halad, melyet a tervezett útpálya nyomvonala keresztez, de nem érint. 
Amennyiben lehajtók megépítésére is sor kerül, akkor a tervezett út északi irányú lehajtója érinti 
az  Illatos‐árok zárt szelvényben  futó szakaszát. A patak szelvénye és anyaga: 90/140, beton. A 
déli  lehajtó  egy  DN  1400‐as méretű,  vasbeton  anyagú  egyesített  rendszerű  csatornát  érint. 
Ebben  az  esetben  a  fentebb megnevezett  csatornákat meg  kell  védeni,  vagy  ki  kell  azokat 
váltani. 

A  Diákváros,  vagy  Déli  Városkapu  fejlesztése  esetében  keletkező  szennyvizek  elvezetése  a 
Soroksári  úton  lévő  egyesített  rendszerben  kiépített  főgyűjtőbe  vezetendőek.  A  területen 
keletkező  csapadékvizek  a  megfelelő  tisztítást  követően  a  Ráckevei  (Soroksári)–Dunába 
vezethetőek. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Dunai Evezős Központ kialakításával kapcsolatban a Ráckevei  (Soroksári)–Dunába csatlakozó 
Illatos úti vészkiömlő (mérete: 90/140 anyaga: beton) bekötés, valamint az ettől délre található 
6  db  kisebb  méretű  csapadékvíz  bekötés  megszüntetése,  kiváltása  szükséges.  A  központ 
esetében keletkező szennyvizek és csapadékvizek elvezetéséről gondoskodni kell. 

 

A  burkolt  felületekről  elfolyó  olajjal  szennyeződő  csapadékvizek  előtisztítást  követően 
vezethetők csak a befogadóba. 

Villamosenergia‐ellátás 

Az  atlétikai  stadion  építési  helyének  esetében  a  jelenlegi  ellátás  a  HÉV‐pálya  K‐i  oldalán 
elhelyezkedő meglévő trafóról biztosított. Az  innen kivezetett villamos kábelek a VITUKI épület 
RSD mellett, a Kvassay Jenő út alatti csatlakozó útja mentén érik el a területet és további három, 
meglévő épületeken belül elhelyezett elosztót láttak el. 

A  stadion  épületegyüttest  teljes  közműellátással  kell  ellátni,  ennek  várható  villamosenergia‐
igénye 9,0MW, amely tartalmazza a Kvassay Zsilip 2,0 MW‐os villamos energia igényét, valamint 
a Vituki torony energiaigényét is. 

A  fejlesztési  területen  jelenleg  üzemelnek  ELMŰ  tulajdonú  épített  házas 
transzformátorállomások  (továbbiakban:  ÉHTR  állomások),  valamint  az  azokat  összekötő 
földkábeles  közcélú  gerincelosztó  hálózat.  Ezek  az  ÉHTR  állomások  a  környező  fogyasztókat 
látják el különböző feszültségszinteken. 

Az előzetes ágazati  terveknek megfelelően az alábbi ELMŰ  tulajdonú ÉHTR állomásokat el kell 
bontani:  

 20531/ I.,  

 21067/10,  

 21067/ II.,  

 a 21067/ III. és a  

 36158/10.  

A  meglévő/megmaradó  fogyasztók  –  Vituki  torony,  Kvassay  Vízerőmű  –  nem  maradhatnak 
ellátatlanul,  ezért  itt  közcélú  hálózatrendezést  kell  végrehajtani.  A  Vituki  Torony  közvetlen 
közelében  szükséges  két  kompakt  betonházas  állomást  telepíteni.  A  szigetcsúcs  déli  oldalán 
szintén telepíteni kell egy kompakt betonházas transzformátorállomást. 

A  tervezett Atlétikai Stadion és a  szigetcsúcs déli oldalának villamosenergia‐ellátását az alábbi 
ELMŰ 132/10 kV‐os alállomásokból lehet biztosítani: 

 északi irányból a Bp. IX. kerületben található Laczkovich alállomás, 

 déli irányból a Bp. XXI. ker. Csepel Észak alállomás. 

Az  alállomásokból  új  közcélú  10kV‐os  földkábelek  kerülnek  kihúzásra  a  fejlesztési  területen 
kialakítandó  elosztói  tulajdonú  középfeszültségű  fogadó  állomásokig. A  fogadó  állomásokat  a 
telekhatár közelében szükséges elhelyezni. 

A középfeszültségű és a kisfeszültségű kábelkörök kiépítésénél területgazdálkodási és esztétikai 
igényeknek  megfelelően  a  hálózatokat  földkábelekkel  kell  kiépíteni,  kellő  teret  hagyva  az 
utcafásítás és utcabútorozás, valamint a zavarmentes közlekedés‐parkolás lehetősége számára. 

A  XXI.  kerületben  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
esetében a villamosenergia‐igények kielégítéséhez középfeszültségű hálózatfejlesztés szükséges. 
A  10  kV‐os  középfeszültségű  hálózat  a Weiss Manfréd  úton  földkábelként  létesült,  amelyről 
történik  a  szennyvíztisztító  területének  ellátása  is. Új  10/0,4  kV‐os  transzformátor  létesítése 
esetén  javasolt  az  épületben  történő  elhelyezés.  A  transzformátort  a  nap  24  órájában 
közterületről megközelíthető módon kell elhelyezni.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A  tervezett  Galvani  híd  és  csatlakozó  úthálózat  kialakítása  érinti  az  ELMŰ  Hálózati  Kft.  által 
üzemeltetett kis‐ és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz‐ és Közvilágítási Kft. 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot. 

A  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  és  a  Soroksári  út  közötti  területen  az  ELMŰ  egy  épített  házas 
transzformátorállomása és a hozzá kapcsolódó 10 kV‐os kábelhálózata érintett, amely kiváltása a 
hídpillérek elhelyezésének függvénye. 

Kisfeszültségű hálózati érintettség az  Illatos utca mindkét oldali  járdájában van. A Soroksári úti 
tervezett  fel  és  lehajtók,  továbbá  a  Gubacsi  út  mindkét  oldali  járdájában  érintett  a 
középfeszültségű 10 kV‐os hálózat, amelynek az útépítés miatti kiváltása indokolt. 

A  kis‐  és  középfeszültségű,  továbbá  a  közvilágítási  hálózatot  az  útpálya  építésével  érintett 
területen ki kell váltani. A kis‐ és középfeszültségű hálózatok átépítése a villamosenergia‐ipari 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.  (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 
építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell 
lefolytatni. 

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga 
után.  Az  újonnan  létesülő  le‐,  illetve  felhajtókon  új  közvilágítás  kiépítése  szükséges.  A 
közvilágítást  a  felszíni  tervezett  építményekkel  összhangban  kell  kialakítani.  A  tervezett 
közvilágítás  méretezését  az  MSZ  EN  13201  Útvilágítás  című  szabvány,  továbbá  a  Budapest 
Világítási  Mesterterv  szerinti  útvilágítási  kategóriák,  illetve  világítási  osztályok  követelmény‐
rendszerének megfelelően kell elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell 
megtervezni. 

A  Diákváros,  vagy  Déli  Városkapu  fejlesztési  területe  esetében  az  ellátás  középfeszültségű 
hálózatfejlesztést  igényel.  A  közeli  Laczkovich  utcai  120/10  kV‐os  alálomásból  új  10  kV‐os 
kábelkör  létesítésére  lehet szükség, amelyről a területen a terhelési súlypontokba elhelyezésre 
kerülő  10/0,4  kV‐os  transzformátorok  elláthatóak.  Új  10/0,4  kV‐os  transzformátor  létesítése 
esetén  javasolt  az  épületben  történő  elhelyezés.  A  transzformátort  a  nap  24  órájában 
közterületről megközelíthető módon kell elhelyezni. 

A Dunai Evezős Központ kialakítása esetében a terület érinti az ELMŰ által üzemeltetett kis‐ és 
középfeszültségű  hálózata,  továbbá  a  Budapesti  Dísz‐  és  Közvilágítási  Kft.  által  üzemeltetett 
közvilágítási  hálózat  nyomvonala.  A  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  és  a  Soroksári  út  közötti 
területen  az  ELMŰ  egy  épített  házas  transzformátorállomása  és  a  hozzá  kapcsolódó  10kV‐os 
kábelhálózata érintett, amelynek kiváltása várhatóan szükséges.  

A  villamos  hálózatok  biztonsági  övezetében  történő  útpálya,  illetve  bárminemű  építmény 
elhelyezésénél a villamosművek, valamint a termelői, magán‐ és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a meghatározott 
korlátozásokat be kell tartani. 

Gázellátás 

Az  atlétikai  stadion  építési  helyének  ellátására  a  Kvassay  Jenő  út  –  Ártér  utca  sarkánál  lévő 
töltőállomással  szemben,  egy  6  bar‐os  vezetékről  leágaztatott  DN  100  méretű  gázvezeték 
szolgál.  A  vezeték  egy  gázfogadó  állomásba  csatlakozik,  onnan  egyrészt  a  VITUKI  kazánházát 
(már  elbontásra  került),  valamint  továbbvezetve  a  BULAV  épületeit,  illetve  egy  önálló  HÉV 
mellett húzódó vezetékággal két másik VITUKI épületet látott el. 

A  Budapest,  Kvassay  Jenő  út  –  Rákóczi  híd  – Duna  által  határolt  területen  a  Kemény  Ferenc 
Sportlétesítmény  fejlesztési  Program  keretében  Atlétikai  Stadion  létesítése  tervezett.  A 
létesítmény  hőenergia  szükségletét  előzetes  információk  szerint  nem  gázenergiával  kívánják 
kielégíteni, ezért az építéssel érintett ingatlanokon (38086/267, 38086/78 hrsz.) lévő csatlakozó 
gázvezetékek, illetve a hozzájuk kapcsolódó létesítmények megszűnnek, elbontásra kerülnek. 

A VITUKI terület teljes területének fűtését a kazánházból kivezetett távfűtő hálózat biztosította. 
A VITUKI épület jelen helyzetben gázellátással nem rendelkezik. Az épület gázellátása a Kvassay 
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Jenő úton  lévő DN 150 acél nagyközépnyomású gázvezetékről biztosítható DN 50 acél  leágazó 
vezeték  építésével. A  hőellátás megvalósítása  ugyanakkor  a  közeli  távhőhálózat  elérhetősége 
miatt elsősorban távhővel javasolt. 

A  stadion  üzemi  bejáró  útjának megvalósításakor  a  Kvassay  Jenő  út  alatt  kialakított  aluljáró 
szelvénye érinti a Kvassay Jenő út alatt vezetett DN 200 nagyközépnyomású gázvezetéket. Ezt az 
építés megkezdése  előtt  ki  kell  váltani.  Az  aluljáró  fölötti  átvezetés  önálló  közműhíddal  lesz 
lehetséges. 

A  XXI.  kerületben  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
esetében a gázellátás a Weiss Manfréd úton  létesült DN 200 nagyközépnyomású gázvezetékről 
biztosítható. 

A tervezett Galvani híd és csatlakozó úthálózat helybiztosítása és a hídfelhajtó földmű miatt nem 
kell  gázvezetéket  kiváltani.  A  tervezett  járdákba,  útszegélyek  alá  eső  gázvezetékek  kiváltása 
szükséges, azaz a meglévő hálózat igazítása szükséges a tervezett úthálózat nyomvonalához. 

A meglévő gáz házi bekötések megtartása és átkötése  szükséges. Az útpálya  szélesítése miatt 
szükség  van  a  meglévő  mérőhelyek  és  aktív  korrózióvédelmi  berendezések  és  kábelek 
áthelyezésére. 

A meglévő és távlati villamospályákat keresztező vezetékeket védőcsőbe kell helyezni. 

A tervezett Ráckevei‐ Soroksári Duna‐híd pillérei a meglévő gázhálózatot nem érintik. 

A  Diákváros,  vagy  Déli  Városkapu  fejlesztési  területe  esetében  a  Soroksári  út  –  Csont  utca 
nyomvonalon  létesült  nagyközépnyomású  hálózat  vehető  figyelembe,  a  hőellátás  elsősorban 
távhővel javasolt. 

A  Dunai  Evezős  Központ  kialakítása  esetében  a  gázellátás  a  meglévő  nagyközépnyomású 
hálózatról biztosítható. 

Távhőellátás 

A  FŐTÁV  Zrt.  középtávú  terveiben  szerepel egy  Fv 2  x DN 800,  illetve  Fv 2  x DN 700 méretű 
távhőellátási gerincvezeték megépítése, amely érintené a létesülő Duna‐hidat is. A nagyméretű 
vezetékpár miatt a közműelrendezéseknél helyet kell biztosítani ezen vezetékeknek. A tervezési 
terület  hőellátásánál  a  fővárosi  távhőhálózat  figyelembe  vehető,  és  javasolt  a  hőigények 
távhővel történő kielégítése. 

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A  tervezési  terület  és  térségének  alap  vezetékes  elektronikus  hírközlési  ellátását  jelenleg  a 
Magyar Telekom Nyrt. biztosítja kiépített hálózati rendszerével. Az alapellátás táppontja az 1. sz. 
Budapesti  szekunder  központ,  amelyből  táplált  1.  sz.  Budapesti  primer  központról  indul  a 
kiépített hálózat. A  fogyasztók 1‐es körzetszámon  csatlakoznak  a hazai és nemzetközi  távhívó 
hálózathoz. 

A területen több vezetékes hírközlési szolgáltató is rendelkezik szolgáltatási joggal. 

A meglévő, kiépített hálózattal földkábelként, alépítményben illetve meglévő felső‐vezeték tartó 
oszlopsoron vezetve a vizsgált  fejlesztési területet határoló utcák  járdáiban a Magyar Telekom 
Nyrt., az NSN Trafficom Kft., az  Invitel Távközlési Zrt., az Antenna Hungária Zrt., az MVM NET 
Távközlési Szolgáltató Zrt., valamint a Digi Kft. távközlési hálózata halad, biztosítva a  jelentkező 
további igények kielégítését. 

A  szolgáltatók  a  vezetékes  hírközlési  hálózaton  a  hagyományos  távközlési  igények  kielégítése 
mellett  műsorelosztást  és  internet  szolgáltatást  is  biztosítanak.  Figyelembe  véve  az  egyes 
területek hírközlési csatlakozási igényét, új hálózati bekötés kiépítésével az igényelt szolgáltatók 
esetében számolni kell. 

A  vezetékes  elektronikus  hírközlés,  benne  a  távközlés  és  a  műsorelosztás  is  alanyi  jogú 
szolgáltatás,  így egyénileg köt  a  felhasználó  szerződést  a  szolgáltatóval és  az  ahhoz  szükséges 
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hálózatépítést  a  szolgáltató  saját  beruházásban  oldja  meg,  a  gazdasági  feltételeket  a 
szerződésben rögzíti. 

Az atlétikai stadion esetében a tervezett beruházás meglévő hírközlési hálózatok nyomvonalait 
érinti,  amelyeket  az  érintettség  okán  a  tervezett  felszíni  építéseknek  megfelelően  át  kell 
alakítani.  A  távközlési  hálózat  kiváltási munkálatainak  költségeit  az  Elektronikus  hírközlésről 
szóló 2003. évi C tv. (Eht) 97. § (1) bekezdése szerint annak kell viselnie, akinek érdekkörében az 
felmerült. A kivitelezési munkák megkezdése előtt ezeknek a külső hálózatoknak a kiváltásáról, 
helyben maradó vezetékek védelméről gondoskodni kell. 

A vezetékes hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

Az  atlétikai  stadion  esetében  a  tervezési  határon  belül  a  járdában  és  az  útpálya  alatt, 
légvezetéken  tartóoszlopokra  szerelve  a  járdában  a  központi  forgalomirányítás,  hálózata  és  a 
Siemens  Trafficom  kábelei  közös  alépítményben  üzemelnek.  A  védőcsövekben  a  központi 
forgalomirányítás  üzemelő  kábelei,  (optika,  réz),  a  Siemens  Trafficom  optikai  kábele,  és 
jelzőlámpa  kábelek  vannak  behúzva.  A  tervezett  építési  munkák  nemcsak  a  meglévő 
alépítmények  kiváltását  teszik  indokolttá,  hanem  maga  után  vonhatnak  olyan  fejlesztési 
igényeket  is,  amelyek  a  korszerű  forgalomirányítási  és  parkolási  rendszer  kiépítéséhez 
szükségesek. 

A  tervezési  szakaszon  belül  két  jelzőlámpás  csomópont  üzemel,  amelyek meglévő  hálózaton 
keresztül  kapcsolódnak  a  központi  forgalomirányítás  hálózatához.  Átépítéssel  érintett 
jelzőlámpás  csomópont  az  Illatos  út  –  Gubacsi  út,  Illatos  út  –  Soroksári  út.  Az  érintett 
csomópontokat  teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az 
építés ideje alatt is folyamatos üzemben kell tartani. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A VITUKI és az ÁBKSZ épületén több mikrohullámú antenna üzemel. 

A vezeték nélküli  szolgáltatók a  teljes  tervezési  területen biztosítják a megfelelő mobilhálózati 
kommunikáció lehetőséget. 

A  fejlesztési  területet  érintően  új,  közcélú  antenna  telepítési  szándék  a  mobil  szolgáltatók 
részéről egyelőre nem ismert. 

Az atlétikai stadion esetében a várható beépítési magasság kedvező adottság a vezeték nélküli 
szolgáltatóknak újabb antenna telepítésére. 

A  vezeték  nélküli  szolgáltatók  létesítményeinek  elhelyezési  lehetőségét  a  kerületi  arculati 
kézikönyvek  és  a  kerület  értékvédelmi  rendeletek  szabályozzák.  Az  elektronikus  hírközlési 
építmények  elhelyezéséről  és  az  elektronikus  hírközlési  építményekkel  kapcsolatos  hatósági 
eljárásokról a 4/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben foglaltak az irányadóak. 

Árvízvédelem 

A  nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által  veszélyeztetett  területek 
használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv 
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm. 
rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a parti sáv szélessége a Duna mindkét partján a partvonaltól 
számított  10 méterig,  a  Duna,  a  Tisza,  a  Dráva,  a  Körösök  és  a  Bodrog  kivételével  az  egyéb 
kizárólagos  állami  tulajdonú  vízfolyások,  tavak,  tározók  és  holtágak  mentén  a  partvonaltól 
számított 6 méterig  terjed. Ezen  rendelet 2. §  (4) bekezdése  rögzíti, hogy a  tulajdonos vagy a 
fenntartó  kérelmére  a  vízügyi  hatóság  a  fentebb  meghatározott  szélességtől  eltérő,  de 
legfeljebb  10 méter  szélességű  parti  sávot  is megállapíthat,  ha  azt  a  szakfeladatok  ellátása 
feltétlenül indokolja. 

Az atlétikai stadion érinti a kiépített elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat. A jelenlegi helyzet úgy 
jellemezhető,  hogy  a  védvonal  lényegében  magasparti  kialakítású,  de  a  Rákóczi  hídhoz 
közeledve  északi  irányban  a  MÁSZ+1,3  m  szinthez  képest  magassághiányos.  Az  árvédelmi 
védvonal  nyomvonala  a  partélhez  képest  jellemzően  60‐80  méterrel  beljebb  húzódik.  A 
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Ferencvárosi  Szivattyútelepre  egy  egyesített  rendszerű  csatornahálózatról  érkező  szenny‐  és 
csapadékvizeket  nagyátmérőjű  nyomócsövek  juttatják  el  a  szennyvíztisztító  telepre,  illetve 
nagyátmérőjű  csatornákon  át  jutnak  a hígított  szennyvizek  a Duna  sodorvonalába,  valamint  a 
záporvizek  a  Dunába  parti  kiömléssel.  Árvízvédelmi  szempontból  ezen  meglévő  parti 
műtárgyaknak  is  jelentősége  van.  A  jelenlegi  árvédelmi  védvonal  nyomvonalát  a  Duna‐partél 
közelébe tervezett áthelyezni, ami továbbra is magasparti kialakítás lenne a Duna partján szinte 
teljes hosszban, azonban a Rákóczi híd környezetében a szűk hely miatt vasbeton támfal építése 
tervezett.  

A Duna partjáról a Ráckevei (Soroksári)–Duna északi oldalára a Kvassay zsilipig húzódó védvonal 
árvédelmi töltésnek tekinthető a tervezett stadion déli vége melletti terepszintekből adódóan. 
Ennek a védvonal szakasznak a fejlesztése is szükséges, mert az eddigi előírások szerinti 1,00 m 
értékű magassági biztonságot 1,30 m‐es értékűre kell emelni. A +1,00 m‐es magassági biztonság 
a továbbiakban csak a Kvassay zsilip közvetlen környeztében marad meg. A módosítás  indoka, 
hogy  a  rácsszemét  kezeléshez  szükséges  gépek mozgása,  fordulása  biztosított  legyen,  amely 
érdekében vasbeton támfal építése válik szükségessé. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és 
a  fakadó  vizek  által  veszélyeztetett  területek használatáról, hasznosításáról,  valamint  a  folyók 
esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó 
szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendelet  alapján  az  elsőrendű  árvízvédelmi  töltés 
mindkét  oldalán,  annak  lábvonalától  számított,  10‐10  méter  szélességű  területsávot,  mint 
védősáv  fenn kell  tartani A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását  szolgáló 
tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó műszaki  szabályokról  szóló  30/2008.  (XII.  31.) 
KvVM rendelet alapján, a töltéskoronán és rézsűn,  illetve a mentett és vízoldali védősávokban 
csak a töltéstartozékok és – szükség esetén – az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei 
helyezhetők el. 

A Duna  közelsége miatt,  illetve  abból  kifolyólag,  hogy  az  állandó  lelátók  és  az  alattuk,  illetve 
mögöttük elhelyezkedő alsószinti helyiségek  a 100,40 mBf.  szintű  körüljáró úttól  közelíthetők 
meg,  szükséges  vízzáró  résfal  megépítése  a  Kvassay  zsiliptől  indulóan  a  Duna  partjával 
párhuzamosan a Stadion épület északi végpontján túlmenően. Ezt a falat célszerű befordítani a 
Dunára merőlegesen a szintkülönbségeket lezáró vasbeton támfalaktól északra. A vízzáró résfal 
tehát  „leárnyékolja”  a  Stadion  épületét,  gátolja  a  talajvízszintek  gyors  megemelkedését.  A 
tervezett stadion északi oldalán egészen a Rákóczi híd hídfőjéhez csatlakozóan újabb vasbeton 
vízzáró  résfal  építése  szükséges  a  fakadó  vizes  jelenségek  kiküszöbölése  érdekében.  Erre  a 
résfalra  egy  vasbeton  támfal  épülne  az  új  árvédelmi  rendszer  részeként  a  vízzáró  vasbeton 
résfalra ültetve. Ennek nyugati oldalán az alacsonyabb szintű területrészek árvíz idején elöntésre 
kerülnek.  A  part  kialakítást  a  vízzárási,  állékonysági  szempontokon  túlmenően  a 
karbantarthatóság  szem  előtt  tartásával  kell  megtervezni.  Ez  utóbbinak  megfelelően  a 
magaspartként  kialakított  partéllel  párhuzamosan  6,00  m  szélességű  út  kerül  kialakításra, 
várhatóan 2,00 m széles füvesített padkával. Az út térkő burkolatú lesz és pályaszerkezete pedig 
meg  fog  felelni  a  40  t‐ás  járműterhelés  követelményeinek.  Ennek  az  útnak  jellemző  szintje 
104,80 mBf. Az előbbi úttal párhuzamosan a 102,00 mBf. szinten egy padka létesül, mely 3,00 m 
széles út  kialakítását  teszi  lehetővé. A  két út  szintje közötti 2,80 m  különbséget 1:1,5 hajlású 
füvesített  rézsű  zárja  le. A Ráckevei  (Soroksári)–Duna északi partján a meglévő  sarkantyú és a 
Kvassay Zsilip közötti  szakaszon  lényegében a  jelenlegi burkolat marad,  illetve  szükség esetén 
korrigálni szükséges a minimális mértékű gátkorona magasításra tekintettel. 

A tervezett elsőrendű árvízvédelmi védvonal kialakítása TSZT módosítással jár. A TSZT Szerkezeti 
tervlap  6.  Védelmi,  korlátozási  területek  tervezett  Árvízvédelmi  fővédvonal  módosítása 
szükséges. 

A  XXI.  kerületben  a  tervezett  szabadtéri  edzőpályák  és  a  fedett  pályás  atlétikai  edzőcsarnok 
területe  jelenleg  hullámtérben  helyezkedik  el.  A  hullámtér  a  nagyvízi meder,  a  parti  sáv,  a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint 
a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

95 
Budapest  főváros  településszerkezeti  tervének  (TSZT  2017)  és Budapest  fővárosi  rendezési  szabályzatának 
(FRSZ) eseti módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény‐fejlesztési Program megvalósításához szükséges 
egyes helyszínek vonatkozásában 

 

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján a folyók, vízfolyások partvonala és az 
árvédelmi fővédvonal közötti terület. Az elsőrendű árvízvédelmi védvonal a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító  Telep  területétől  nyugatra  épült  ki  (Weiss  Manfréd  út  –  Nagyduna  sor 
nyomvonalon)  és  a  Kvassay  zsilipnél  lévő  kisebb  szakaszon  kívül  magassági  szempontból 
megfelel  a MÁSZ  +  1,3 m  szintnek.  A  területet  kismértékben  a  nagyvízi meder  is  érinti.  A 
fentieknek  megfelelően  elsőrendű  árvízvédelmi  védvonal  kialakítása  szükséges  a  terület 
bevédése végett, amelynek szintje megfelel a MÁSZ + 1,3 m szintnek. Ennek érdekében javasolt 
a  TSZT  Szerkezeti  tervlap  6. Védelmi,  korlátozási  területek  tervezett Árvízvédelmi  fővédvonal 
szerint meghatározott védvonal, magaspart kialakítása. 

A Dunai Evezős Központ érinti a Ráckevei (Soroksári)–Duna‐ág medrét, amelyben a Közép‐Duna‐
völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása alapján évi kb. 30 – 50 ezer m3 hordalék érkezik. Ennek 
jelentős része a Francia öbölig rakódik  le. Ezért  javasolt  iszapcsapda kialakítása az evezőspálya 
feletti mederszakaszon.  A  kotrás  után  az  iszap megfelelő  elhelyezéséről  gondoskodni  kell.  A 
Vízügyi Igazgatóság támogatja a kotort iszap Dunába történő bevezetését a megfelelő minőségi 
paraméterek  teljesülése  esetén.  Ennek egy  lehetséges megoldása  lehet  véleményük  szerint  a 
Francia öböl – Csepel Szabadkikötő – Duna  folyam  irányba kiépített nyomóvezetékkel  történő 
bejuttatás. 
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3.6  GALVANI  HÍD  ÉS  CSATLAKOZÓ  ÚTHÁLÓZATA  NYOMVONALÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

Közlekedés 

A 2024‐es Budapesti Olimpia helyszíneinek kiszolgálásával kapcsolatban merült fel a Galvani híd 
megépítésének  ötlete,  felcserélve  ezzel  a  Főváros  elképzelésében  prioritásban  előrébb  sorolt 
Albertfalvai  (és  Aquincumi)  Duna‐hidak  építési  sorrendjét.  Ez  szükségessé  tette  a  hidakhoz 
kötődő  közúti  és  közösségi  közlekedési  kapcsolatok  átgondolását,  annak  érdekében,  hogy  a 
Budapesten  hiányos  gyűrű  irányú  kapcsolati  rendszer  fejlesztését  ebben  az  új  helyzetben  is 
minél  jobban  érvényre  lehessen  juttatni.  Ezért  született  javaslat  arra,  hogy  a Galvani  hídhoz 
kötődő úthálózat addig  is, amíg az Albertfalvai híd nem épül meg minél  inkább képes  legyen a 
Körvasút menti körút szerepének ideiglenes átvételére az M1‐M7 autópálya bevető szakasza és 
az Üllői út között. 

Ennek  jegyében  született meg  az  1372/2016.  (VII.  20.)  Kormányhatározat, mely  új  2x3  sávos 
Duna‐híd építéséről rendelkezik a Galvani út  folytatásában. A csatlakozó úthálózat a Fehérvári 
úttól az Üllői útig épül ki az  Illatos út  felhasználásával. A híd 2x3 sávos keresztmetszetéből 2‐2 
sáv  az  egyéni  gépjárműforgalom  számára  épül,  ezt  egészíti  ki  irányonként  egy‐egy 
tömegközlekedési sáv, utóbbi várhatóan villamos formájában. 

 
Javasolt hídi mintakeresztmetszet 

 

Közúthálózat 

Az  új Galvani  híd  és  a  kapcsolódó  úthálózat  úgy  kerül  kialakításra,  hogy  a  Főváros  Szerkezeti 
Tervével és a Budapesti Agglomerációs törvénnyel az összhang nagytávon ne sérüljön, azaz az 
Albertfalvai híd megépítését követően a Körvasút menti körút szerepét ez utóbbi vegye át és a 
Galvani híd, illetve kapcsolódó úthálózata a kerületek közötti hálózati szerepet töltse be. Ennek 
feltétele,  hogy  a  Soroksári  Dunaági  híd  pesti  folytatásában  az  útvonal  főútvonalra  jellemző 
vonalvezetés mellett folytatható legyen mind az Ecseri út, mind az Illatos út irányába. A Gubacsi 
út  és  Üllői  út  közötti  szakasz  pontos  nyomvonalára  és  a  nyomvonalon  alkalmazott  részletes 
műszaki  megoldásokra  még  nem  született  döntés,  jelenleg  folynak  a  döntést  megalapozó 
vizsgálatok. 

Az  új  elsőrendű  főútvonalon  városias  jellegű  csomópontok  épülnek  ki.  A  Fehérvári  útnál  a 
jelenlegi  szintbeni  csomópont  épül  át,  biztosítva  az  új  villamos‐vonal  kapcsolatát  a meglévő 
hálózathoz. Ezzel mind déli irányban (Savoya park felé), mind északi irányban (Móricz Zsigmond 
körtér felé) biztosítható a kötöttpályás kapcsolat. A Budafoki úti hídfő csomópont – összhangban 
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a nyertes új Duna‐híd tervpályázat győztes pályaművével – szintbeni csomópontként épül meg. 
Ezzel  összefüggésben  a  Szerémi  útnál  szükséges  a  csomópont  kapacitásának  bővítése  annak 
érdekében, hogy az új meghatározó kelet‐nyugat irányú forgalom és a meglévő észak‐déli irányú 
forgalom  keresztezése  képes  legyen  lebonyolódni.  Ennek  érdekében  a  Szerémi  út  egyenes 
irányú  forgalma  különszintben  átemelésre  kerül. A Weiss Manfréd úti  csomópont  kialakítását 
alapvetően HÉV vonalvezetése határozza meg összhangban a H7 vonal fejlesztési elképzelésével. 
A  Soroksári  úti  hídfő  csomópont  különszintben  keresztezi  a  Soroksári  út mellet  elhelyezkedő 
150. sz. vasútvonalat, a mai HÉV pályát és a Soroksári utat. (A 150. sz. vasútvonal áthelyezését 
követően  a megépült  híd  tudja  biztosítani  a  Soroksári  út  és  a  Dunaág  közötti  terület  belső 
akadálytalan átjárhatóságát.)  

 
Budapesten megszokott féllóhere hídfő‐csomópont a Soroksári úton, a Duna‐ág 85°‐os 

keresztezésével 

A  soroksári Duna‐ágon  tervezett  evezős  pálya  nem  teszi  lehetővé  a  folyó  Illatos  út  vonalánál 
északabbi  keresztezését  (a  rajtzóna,  ill.  a hegyes  szögű  keresztezés miatt),  így  a Duna‐ági híd 
helye  pontosan  rögzíthető,  míg  a  folytatásban  az  út  nyomvonalvezetésének  szabadsága 
megmarad. A  folytatásban  a  nyomvonalat  tekintve  két megoldás  jöhet  számításba:  az  Illatos 
úton haladva és a mai Határ út térségében  folytatva, vagy a Ferencváros rendezőt műtárggyal 
keresztezve az Ecseri úton át elérni az Üllői utat.  

Előbbi esetben az Illatos út pályáját lehet fölhasználni, illetve a mai 2x1 forgalmi sávos szakaszán 
az út mellett elhelyezkedő Illatos árok lefedésével alakítható ki a 2x2 forgalmi sávos útpálya. Az 
M5  autópálya  bevezetővel  alkotott  különszintű  csomópont  csak  kisebb  bővítésre  szorul.  Ezt 
követően,  a  Határ  út mentén  a  nyomvonal  visszatérhet  a  IX.  kerületi  Szabályozási  Tervben 
szereplő  Körvasút  menti  körúti  nyomvonalára.  A  Kiserdő  térségének  keresztezése  csak  a 
zöldterületi  értékek  megóvása  mellett  képzelhető  el,  ami  körültekintő  műszaki  megoldást 
igényel.  Az  Üllői  úttal  alkotott  végcsomópont  a  Határi  úti  csomópontrendszer  részleges 
átépítésével  jár.  Az  útvonal  folytatása  biztosított  a  Kőér  utca  felé  és  a  Gyömrői  útig,  illetve 
Vaspálya utcáig a 100a. vasútvonal különszintű keresztezésével a kiépítése végrehajtható. 

A másik esetben –  tekintve, hogy 150‐es  vasútvonal  fejlesztésével és  a  Soroksári úti  rendező 
felszámolásával  a  Ferencvárosi  rendezőre  belső  területe  jelentős  fejlesztés  előtt  áll,  azaz  a 
rendezőpályaudvar  kihelyezése  a  közeljövőben  nem  reális  –  az  Ecseri  úttal  való  kapcsolat 
kiépítése csak a teljes rendező területét különszintben keresztező műtárggyal valósítható meg. 
Ez  a megoldás  a magasabb  építési  költség mellett  további műszaki  kockázatot  is  hordoz  a  II. 
világháborús bombatámadások miatt.  
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Távlati megoldási lehetőség a Galvani út – Ecseri út kapcsoltra 

 

Közösségi közlekedés 

Az  új Duna‐híd  elsősorban  olyan  utazási mellékirányirányokat  szolgálhat  ki,  amelyek ma  csak 
kerülővel  valósíthatók meg.  (pl.  Csepel  –  Buda,  Pesterzsébet  –  Buda,  Kelenföld  –  Kőbánya‐
Kispest). A későbbiekben, amennyiben folytatódik a Soroksári út és a Budafoki út menti erőteljes 
ingatlanfejlesztés,  akkor  a  helyi  forgalmi  igények  is  erősödni  fognak  (Buda:  lakóhely,  Pest: 
irodafolyosó,  Csepel:  szabadidő),  amikor  is  a  híd  közösségi  közlekedési  szerepe  lényegesen 
felerősödhet. A  tervezett híd és  a  kapcsolódó úthálózat úgy épül  ki, hogy  alkalmas  legyen  az 
igényeket  akár  kötöttpályás  eszközökkel  (villamos)  is  kiszolgálni,  de  bizonyos  relációk 
kézenfekvően autóbuszokkal is kielégíthetők. 

 

Gyalogos, kerékpáros közlekedés 

Az  új  Duna‐híd  a  gyalogos‐kerékpáros  forgalom  igényeinek  színvonalas  lebonyolítására  is 
alkalmas  lesz  (a  jelentős  hossz  miatt  várhatóan  a  kerékpáros  forgalom  fog  dominálni),  sőt 
Budapesten  elsőként  a  híd mindkét  járdája mindkét  irányú  kerékpáros  forgalom  levezetésre 
alkalmas lesz, ezzel a hídfők sarokforgalmai kétszeri oldalváltás nélkül lesznek kiszolgálhatók (pl. 
Albertfalva‐Csepel). A hídhoz kapcsolódó úthálózaton lényegesebb gyalogos forgalomra ott lehet 
számítani,  ahol  az  ipari  negyedek  átalakulnak  lakó‐  vagy munkahelyi  zónává.  Erre  először  a 
Galvani út mentén, majd a Soroksári út – Illatos út környékén lehet számítani.  
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Közművek 

A Galvani híd és kapcsolódó úthálózat kiépítése  lehetővé teszi, hogy új, összvárosi  jelentőségű 
gerincvezetékek  kerüljenek  kiépítésre.  Ezek  közül  kiemelkedik  FŐTÁV  stratégiai  jelentőségű 
kompenzációs vezetékpárjának építési  szándéka. A  távhővezeték kiépítésével megvalósulhat a 
jelenleg  szigetüzemként működő hőközpontok összekötése, mely hatékonyabb működést  tesz 
lehetővé, egyúttal az új fejlesztési területek bekapcsolását is lehetővé teszi a távhőellátásba. Ez a 
szándék  környezetvédelmi  és  gazdasági  szempontból  is  egyezik  Budapest  céljaival.  Tekintve, 
hogy  a  Galvani  híd  budai  hídfőjénél  a  Kelenföldi  hőerőmű  jelentős  kapacitással  rendelkezik, 
Csepel‐szigeten és a Soroksári Duna‐ág mellett pedig jelentős fejlesztések előkészítése zajlik (pl. 
Diákváros), célszerű, hogy a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra is kiépüljön a híddal együtt. 
A megtérülést  tovább  növelheti  az  a  cél,  hogy  a  FŐTÁV  a  légkondicionálás  alternatívájaként 
hideg‐energiát is szolgáltasson. 
 

Környezetvédelem 

A  Galvani  híd  és  a  kapcsolódó  úthálózat  már  átadásakor  napi  55.000  járművet  meghaladó 
forgalmat  fog  levezetni, ez távlatban 75‐80.000  fölé  is nőhet. A  forgalom többsége a belvárosi 
hidak  tehermentesítéséből  származik, amelyet a belváros  forgalomcsillapításával, a déli Duna‐
hidak  kapcsolatrendszerének  átalakításával  tovább  lehet  erősíteni.  Ez  számottevő  környezeti 
minőség‐javítást  eredményez  Budapest  belső  területén.  Ugyanakkor  fokozott  figyelmet  kell 
fordítani  a  Galvani  híd  és  kapcsolódó  úthálózat  közvetlen  környezetében  bekövetkező 
forgalomnövekedés lokális környezeti hatásaira és a levegőminőség, valamint zajhatások negatív 
következményeinek csökkentésére minden lehetséges intézkedést meg kell tenni.  

 
A tervezett közúti hálózat forgalmi változása (2032) vörös: növekedés, zöld: csökkenés 

A környezeti ártalomcsökkentés a nyomvonalválasztással kezdődik. A Galvani híd és kapcsolódó 
úthálózat szinte végig iparterületek illetve beépítetlen térségeken keresztül vezet, szemben egy 
Albertfalvani  vagy Aquincumi híddal,  így  környezetvédelmi  szempontból  a  sokkal könnyebben 
kezelhető.  Kivételt  jelent  a  Wekerle‐telep  és  József  Attila  lakótelep  közé  ékelődő  Kiserdő 
érzékeny  szakasza,  ahol  lakóterületektől 50‐150 m  távolságra  kell elvezetni  a  forgalmat, mely 
csak különleges műszaki intézkedések mellett képzelhető el. 
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4. TSZT 
 

4.1. VÁLTOZÁSOK 

A Kormány az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban elfogadta a Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepcióját, a 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban 
egyetértett a komplex városfejlesztés előkészítésével és támogatta annak ütemezett 
megvalósítását, egyetértett a program elemei által érintett térség összetett városfejlesztéséhez 
szükséges jogszabályok előkészítésével, megalkotásával, valamint a településrendezési eszközök 
elkészítésével. 

A 2018. évi XLIX. törvény rögzítette a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program, 
mint komplex városfejlesztés tartalmát és rögzítette, hogy az ennek keretében megvalósuló 
beruházások kiemelten közérdekű beruházásnak és kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülnek. 

A törvény felhatalmazása alapján a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel módosított 42/2018. 
(III. 13.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti területen megvalósuló komplex városfejlesztéssel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. 

A program javasolt elemei három területen teszik szükségessé a 1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest településszerkezeti terve (TSZT 2017) és a Fővárosi rendezési 
szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (FRSZ) módosítását: 

Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák  

 A Kvassay zsiliptől északra lévő jelenlegi Vi-1 jelű Intézményi, jellemzően zártsorú 

beépítésű terület az ide tervezett Budapesti Atlétikai Stadion funkciójának megfelelő K-

Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználásba kerül átsorolásra, és ezzel 

együtt a Vi-1 jelű területre vonatkozó Zkp min. 10% jelölés törlése. 

 Az Atlétikai Stadion létesítményének elhelyezése érdekében a sportszakmai szempontok 

figyelembe vételével a Duna mentén kijelölt Zkp területfelhasználási egység határa 

módosul. 

 Az Atlétikai Stadion szabadtéri edzőpályáinak kialakítása érdekében a XXI. kerületi K-Sz 

jelű szennyvízkezelés területe északi része beépítésre nem szánt Zvp jelű városi park 

területfelhasználásba kerül.  

 A szabadtéri edzőpályák közelében kialakítani tervezett fedett pályás atlétikai 

edzőcsarnok elhelyezése érdekében a Zvp jelű városi park területfelhasználás egy része 

K-Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú területbe kerül. Ezzel szinkronban módosul az 

átmeneti hasznosítás biztosítása jelölés. A K-Sp terület jelentős változással érintettként 

kerül megjelölésre. 

 A létesítmények közötti kapcsolat biztosítása érdekében a Ráckevei (Soroksári)–Dunán 

átvezető gyalogos, kerékpáros híd kerül jelölésre. 

Budapest Diákváros és ezzel összefüggő módosítások területe 

 A IX. kerületben a tervezett 8 500 férőhelyes kollégiumi, egyéb kiegészítő funkciókat és 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket magában foglaló fejlesztés beépítési 

terveinek szabadabb alakítása érdekében a Ráckevei (Soroksári)–Duna menti területen 

településszerkezeti tervi szinten kijelölt Zkp jelű közkert, közpark szélessége csökken, 

azonban ennek pótlására a szomszédos Ln-3 jelű nagyvárosias, jellemzően szabadonálló 

jellegű lakóterületen és Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területen 

meghatározott Zkp min. 10% kijelölés mértéke 15%-ra növekszik az elvont Zkp terület 

pótlására. 
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 A 2000 méter hosszú, a nemzetközi szövetség (FISA) előírásai szerint megépítendő 

evezős pálya kialakítása érdekében a Diákvároshoz kapcsolódó területen a Ráckevei 

(Soroksári)–Duna Vá jelű állóvizek medre és partja területfelhasználási egység növekszik. 

A vízgazdálkodási terület mentén 20 méteres sávban Zkp jelű közkert, közpark kerül 

jelölésre. 

 Az evezőspálya rajtzónája környezetében a tervezett kis Galvani híd nyomvonala 

módosul, és ezzel összefüggésben az új hídfő környezetében a Vi-1 jelű intézményi, 

jellemzően zártsorú beépítésű terület, valamint a Soroksári út és a Gubacsi út mentén a 

jelenlegi Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű és Gksz-2 jelű gazdasági, 

jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek lehatárolása módosul. A Vi-1 

területen feltüntetésre kerül az új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján 

jelölés. A tervezett körút területén a fentiekkel összhangban kerül jelölésre a 

közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás. 

 A Ferencvárosi pályaudvar területén jelölt távlati közúti fejlesztés közelítő nyomvonala 

felszínen jelölés helyett a módosuló hálózathoz igazított nyomvonalon tervezett 

különszintű közúti-vasúti keresztezés kerül feltüntetésre. 

 A tervezett kis Galvani hídhoz kapcsolódó tervezett utak nyomvonala a Csepeli 

területeken is módosul, és ezzel összefüggésben a Zvp jelű városi park 

területfelhasználás területe nő, míg a nyomvonalról délre fekvő infrastruktúra 

függvényében ütemezetten igénybe vehető Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ 

területe és az RSD mentén futó Zkp jelű közkert, közpark terület csökken. A két partot 

összekötő híd jelölés módosul. 

Dunai Evezős Központ:  

 A Dunai Evezős Központ evezős pályájának kialakítása érdekében a XXI. kerületben az 

RSD Vá jelű állóvizek medre és partja területe és az azzal párhuzamos Zkp jelű közkert, 

közpark terület határa módosul. 

 A klubépület és versenyközpont elhelyezése érdekében a Francia-öböltől délre a 

Ráckevei (Soroksári)–Duna mentén a jelenlegi Vi-2 jelű intézményi, jellemzően 

szabadonálló jellegű területek és a közöttük lévő KÖu terület, valamint a Francia-öböl 

déli oldala mentén a jelenlegi Zkp jelű közkert, közpark terület egy része átsorolásra 

kerül K-Rek jelű nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területfelhasználásba. 

 A Gubacsi híd alatt átvezető tervezett közúti nyomvonal területbiztosítását szolgáló KÖu 

területfelhasználási egység és a kapcsolódó Ev jelű védelmi erdőterület, Vi-2 jelű 

intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület és Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően 

raktározást, termelést szolgáló terület kis mértékben módosul.  

 A KÖu jelű terület helyén Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület 

kerül kijelölésre. A Vi-2 területen feltüntetésre kerül az új lakófunkció kizárása 

környezeti terhelés alapján jelölés. 

 A Francia-öböl felett átvezető gyalogos, kerékpáros híd pozíciója kis mértékben 

módosul. 

 Budapest főváros településszerkezeti tervében (TSZT 2017) módosítani szükséges az 1. 

Területfelhasználás tervlap 65-413 szelvényét. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Érintett területfelhasználási egységekre vonatkozatva: 
Területfelhasználási egység jele, 

megnevezése 
Jelenlegi  

terület (ha) 
Változás 

(ha) 
Tervezett 

terület (ha) 
Jelenlegi  

terület (ha) 
Változás 

(ha) 
Tervezett 

terület (ha) 
Változás 

(ha) 

 IX. kerület XXI. kerület összesen 

Beépítésre szánt területek        

Ln-3 Nagyvárosias, 
jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterület 

 
-0,06 
+0,11 
+1,74 

     

17,51 +1,79 19,30 0,00 0,00 0,00 +1,79 

        

Vt-H  Kiemelt jelentőségű 
helyi központ területe 

0,00 0,00 0,00 27,00 -1,75 25,25 -1,75 

        

Vi-1 Intézményi, 
jellemzően zártsorú 
beépítésű terület 

 

+1,03 
-3,52 

-10,52 
-0,11 
-1,00 
-1,87 
+0,11 

     

43,41 -15,88 27,53 0,00 0,00 0,00 -15,88 

        

Vi-2 Intézményi, 
jellemzően szabadonálló 
jellegű terület 

    
+0,57 
-0,21 
-2,91 

  

0,00 0,00 0,00 13,48 -2,55 10,93 -2,55 

        

Gksz-2 Gazdasági, 
jellemzően raktározásra és 
termelésre szolgáló terület 

61,12 -1,69 59,43 1,16 +0,08 1,24 -1,61 

        

K-Sz Szennyvízkezelés 
területe 

0,00 0,00 0,00 0,00 -4,02 -4,02 -4,02 

        

K-Sp Nagykiterjedésű 
sportolási célú terület 

 
+10,52 
+1,08 

     

0,00 +11,6 11,6 0,00 +5,11 5,11 +16,71 

        

K-Rek Nagykiterjedésű 
rekreációs és szabadidős 
terület 

    
+1,05 
+2,91 
+0,67 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 +4,63 4,63 +4,63 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Területfelhasználási egység jele, 
megnevezése 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás 
(ha) 

Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás 
(ha) 

Tervezett 
terület (ha) 

Változás (ha) 

 IX. kerület XXI. kerület összesen 

Beépítésre nem szánt 
területek 

       

KÖu Közúti közlekedési 
terület 

 

+1,69 
-0,47 
-1,03 
-0,11 
+3,52 

  

+0,03 
-0,05 
-0,08 
-1,05 
-0,57 
-1,96 
+0,21 
+1,75 
+1,00 
+0,19 

  

 14,26 +3,60 17,86 6,77 -0,53 6,24 +3,07 

        

Zvp Városi park     

+1,96 
+4,02 
+0,40 
-0,19 
-5,11 

  

 0,00 0,00 0,00 50,67 +1,08 51,75 +1,08 

        

Zkp Közkert, közpark  

+0,11 
+0,06 
+1,87 
-1,08 
-1,74 
-0,50 
-0,11 

  

-1,00 
-0,67 
-1,75 
-0,40 

  

 12,95 -1,39 11,56 23,10 -3,82 19,28 -5,21 

        

Vá Állóvizek medre és 
partja 

 
+0,47 
+1,00 
+0,50 

     

 20,68 +1,97 22,65 0,00 +1,75 1,75 +3,72 

        

Ev  Védelmi 
erdőterület 

    
-0,03 
+0,05 

  

0,00 0,00 0,00 5,47 +0,02 5,49 +0,02 

        

Összesen 169,93  169,93 127,65  127,65  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A TSZT 2. tervlapján a területfelhasználási egységeket érintő módosításokkal összhangban az 
alábbi változtatásokat kell átvezetni: 

 a Ráckevei (Soroksári)–Dunát keresztező kis Galvani híd és csatlakozó úthálózatának 
nyomvonala módosul, valamint a Ferencvárosi rendező pályaudvar területét keresztező 
távlati közúti fejlesztés közelítő nyomvonala műtárgy jelöléssel kerül felváltásra, 

 a Kén utca hálózati szerepe II. rendű főútról településszerkezeti jelentőségű gyűjtőútra 
változik, 

 a Galvani híd és csatlakozó úthálózata nyomvonalának módosításához illeszkedve a 
településszerkezeti jelentőségű kerékpáros nyomvonal módosul, 

 a Gubacsi híd alatt átvezető, a tervezett Körvasút menti körút és a Hollandi út 
összekötését biztosítani tervezett közúti kapcsolat nyomvonala minimális mértékben 
módosul, 

 a Ráckevei (Soroksári)–Duna torkolati szakaszánál új híd kerül jelölésre, 

 a Francia-öböl felett átvezető híd helyzete módosul. 

 

A TSZT 3. b) tervlapján a területfelhasználási egységeket érintő módosításokkal összhangban 
módosítani szükséges a következő elemeket: 

 egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület (III. párkánymagassági 

kategória), 

 magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 m, 

 magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m. 

 

A TSZT 6. tervlapján az egyéb településszerkezeti változásokkal összhangban módosítani 
szükséges az alábbiakat: 

 a tervi elemek között szereplő Távhő kooperációs gerincvezeték nyomvonala módosul a 

kis Galvani híd nyomvonalának módosításával összefüggésben, ugyanis a vezetéket a híd 

takarásában szükséges átvezetni az RSD-n, 

  tájékoztató elemek között szereplő tervezett Árvízvédelmi fővédvonal módosul a 

tervezett Budapesti Atlétikai Stadion kialakításával összefüggésben. 

A változás a TSZT egyéb térképi mellékletén nem eredményez módosulást.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

32 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának 
(FRSZ) eseti módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításához 
szükséges egyes helyszínek vonatkozásában 

106 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Ssz. Ker. 

Korábbi 
területfel-
használási 
egység jele 

Új területfel-
használási egység 
jele, megnevezése 

Változás (ha) Indokolás 

beépítésre szánt területek 
1. IX. Ln-3  Zvp  0,06 tervezett Galvani körút kialakítása 

2. XXI. Vt-H   KÖu  1,75 tervezett Galvani körút kialakítása 

3. IX. 

Vi-1  

KÖu  3,52 tervezett Galvani körút kialakítása 

4. IX. K-Sp  10,52 Atlétikai Stadion területbiztosítása 

5. IX. Ln-3  0,11 Evezőspálya környezetének rendezése 

6. IX. Vá  1,00 Evezőspálya környezetének rendezése 

7. 
IX. Zkp  1,87 

tervezett Galvani körút kialakítása, 
Atlétikai Stadion területbiztosítása 

8. XXI. 
Vi-2  

KÖu  0,21 tervezett Galvani körút kialakítása 

9. XXI. K-Rek  2,91 Dunai Evezősközpont területbiztosítása 

10. IX. Gksz-2  KÖu  1,69 tervezett Galvani körút kialakítása 

11. XXI. K-Sz  Zvp  4,02 szabadtéri edzőpályák területbiztosítása 

beépítésre nem szánt területek 
12. IX. 

KÖu  

Vá  0,47 Evezőspálya környezetének rendezése 

13. IX. Vi-1  1,03 tervezett Galvani körút kialakítása 

14. IX. Zkp  0,11 Evezőspálya környezetének rendezése 

15. XXI. Ev   0,05 tervezett közút módosítása 

16. XXI. Gksz-2  0,08 tervezett közút módosítása 

17. XXI. K-Rek  1,05 Dunai Evezősközpont területbiztosítása 

18. XXI. Vi-2  0,57 tervezett közút módosítása 

19. XXI. Zvp  1,96 tervezett Galvani körút kialakítása 

20. XXI. 
Zvp  

KÖu  0,19 tervezett Galvani körút kialakítása 

21. XXI. K-Sp  5,11 Fedett edzőpálya területbiztosítása 

22. IX. 

Zkp  

K-Sp  1,08 Atlétikai Stadion területbiztosítása 

23. IX. Ln-3  1,74 tervezett Diákváros területbiztosítása 

24. IX. Vá  0,50 Evezőspálya környezetének rendezése 

25. IX. Vi-1  0,11 tervezett Diákváros területbiztosítása 

26. XXI. KÖu  1,00 tervezett Galvani körút kialakítása 

27. XXI. K-Rek  0,67 Dunai Evezősközpont területbiztosítása 

28. XXI. Vá  1,75 Evezőspálya környezetének rendezése 

29. XXI. Zvp  0,40 tervezett Galvani körút kialakítása 

30. XXI. Ev   KÖu  0,03 tervezett Galvani körút kialakítása 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

109 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának 
(FRSZ) eseti módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításához szükséges 
egyes helyszínek vonatkozásában 

 

 

4.2. TERÜLETI MÉRLEG  

A területi mérleg a 4.1. Változások fejezetben bemutatott átsorolásoknak megfelelően változik. 

A kerületi bontásban megadott tervezett területfelhasználás a IX. kerületre, a XXI. kerületre és 
a kerületek összességére vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: 

 

  IX. XXI.  

Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület 

Ln-3 34,41 23,33 335,64 

Lakó területfelhasználási egység összesen:  210,90 902,76 19 338,27 

Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 0,00 41,84 285,23 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 142,39 46,41 619,74 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 74,73 169,93 2 086,88 

Vegyes területfelhasználási egység 
összesen: 

 307,74 286,22 4 285,71 

Gazdasági, jellemzően raktározásra és 
termelésre szolgáló terület 

Gksz-2 185,06 240,35 3 233,01 

Gazdasági területek területfelhasználási 
egység összesen: 

 185,72 264,85 4 121,48 

Szennyvízkezelés területe K-Sz 5,51 27,13 84,95 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 16,23 5,11 209,20 

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
terület 

K-Rek 11,03 93,79 699,90 

Különleges területek területfelhasználási 
egység összesen: 

 94,39 311,00 3 115,68 

Beépítésre szánt területek összesen  798,74 1 764,84 30 913,08 

Közúti közlekedési terület KÖu 136,85 142,41 3 019,93 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 146,76 9,06 861,00 

Közlekedési területek összesen:  283,60 151,47 4 849,03 

Állóvizek medre és partja Vá 22,66 78,06 173,23 

Vízgazdálkodási területek összesen  81,58 310,18 1 951,66 

Közkert, közpark Zkp 42,44 98,70 948,24 

Városi park Zvp 0,00 51,75 482,97 

Zöldterületek összesen:  42,44 150,45 1 431,21 

Védelmi erdő Ev 38,79 19,77 1 437,46 

Erdőterületek összesen  46,66 53,17 10 270,38 

Beépítésre nem szánt területek összesen  454,29 809,70 21 598,99 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A változások a TSZT 2017 területi mérlegét több tekintetben módosítják: területfelhasználási 
egységek megoszlása, beépítésre szánt területek megoszlása, beépítésre nem szánt területek 
megoszlása, lakóterületek, gazdasági területek, vegyes területek, különleges területek 
(beépítésre szánt), közlekedési területek, vízgazdálkodási területek, zöldterületek megoszlása. A 
változások a TSZT-ben alkalmazott kerekítési pontosságot meghaladják.  

A főváros közigazgatási területe 52.512 ha. Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 
30.913 ha, beépítésre nem szánt terület 21.599 ha, ami a teljes terület 58,87%-át, illetve 41,13 
%-át jelenti. Utóbbi százalékos eloszlása nem változik. 

 

26. ábra: Területfelhasználási egységek megoszlása 

 

 

 

 

Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 30.913 ha, ennek megoszlása a jelen TSZT/ 
FRSZ módosítás értelmében a lakóterületek, a vegyes területek, a gazdasági területek és a 
különleges beépítésre szánt területek megoszlásában módosul. 

A beépítésre szánt területek megoszlása (27. ábra) szerint a lakóterületek 19338,27 ha-ra, a 
különleges beépítésre szánt területek 3115,68 ha-ra nőnek, a vegyes területek 4285,71 ha-ra és 
a gazdasági területek 4121,47 ha-ra csökkenek, a területek százalék szerinti megoszlása alapján 
nem mérhető a változás mértéke. 

A beépítésre nem szánt területek megoszlása (28. ábra) szerint az erdőterületek 10270,38 ha-ra, 
a közlekedési területek 4849,03 ha-ra és a vízgazdálkodási területek 1951,66 nőnek. A 
zöldterületek 1435,34 ha-ról 1431, 21 ha-ra változnak. A területek százalék szerinti megoszlása 
alapján nem mérhető a változás mértéke. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Módosul a 27., 28. ábra: 

27. ábra: Beépítésre szánt területek megoszlása 

 

 
28. ábra: Beépítésre nem szánt területek megoszlása 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A lakóterületek megoszlása (29. ábra) szerint az Ln-3 jelű nagyvárosias, jellemzően zártsorú, 
keretes beépítésű lakóterület módosul a IX. kerületben. Budapestre vetítve a Ln-3 jelű terület 
335,64 ha-ra nő. A területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás 
mértéke. 

A vegyes területek megoszlása (30. ábra) szerint a Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ 
terület, a Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület és a Vi-2 jelű intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület módosul. Budapestre vetítve a Vt-H jelű terület 285,23 
ha-ra, a Vi-1 jelű terület 619,74 ha-ra, a Vi-2 jelű terület 2086,88 ha-ra csökken. A területek 
százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A gazdasági területek megoszlása (31. ábra) szerint a Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően 
raktározást, termelést szolgáló terület módosul, 3233,01 ha-ra csökken.  

A különleges beépítésre szánt területek megoszlása (32. ábra) szerint a K-Sp jelű nagykiterjedésű 
sportolási célú terület, a K-Rek jelű nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület, K-Sz jelű 
szennyvízkezelés területe módosul. Budapestre vetítve a K-Sp jelű terület 209,20 ha-ra, a K-Rek 
jelű terület 699,90-ha-ra nő, míg a K-Sz jelű terület 84,95 ha-ra csökken. A területek százalék 
szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

 

A beépítésre szánt területeken a IX. kerület vonatkozásában: 

 Az Ln-3 jelű nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület 32,62 ha-
ról 34,41 ha-ra nőtt, 

 A Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület csökkent 158,26 ha-ról 
142,39 ha-ra, 

 A Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület 186,75 ha-ról 
185,06 ha-ra csökkent  

 A K-Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználási egység területe 4,63 ha-
ról 16,43 ha-ra nőtt. 

 

A beépítésre szánt területeken XXI. kerület vonatkozásában: 

 A Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ terület csökkent 43,58 ha-ról 41,84 ha-ra, 

 A Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület csökkent 172,48 ha-ról 
169,93ha-ra, 

 A Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület 240,27 ha-ról 
240,35 ha-ra nőtt. 

 A K-Sp jelű nagykiterjedésű sportolási célú terület eddig nem volt kijelölve Csepel 
területén, itt 5,11 ha-ra nőtt a területfelhasználási egység területe, 

 A K-Rek jelű nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület nőtt 89,16 ha-ról 93,79 ha-
ra, 

 A K-Sz jelű szennyvízkezelés terület csökken 31,15 ha-ról 27, 13 ha-ra. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Módosul a 29., 30., 31. és 32. ábra: 

29. ábra: Lakóterületek megoszlása 

 

 

30. ábra: Vegyes területek megoszlása 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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31. ábra: Gazdasági területek megoszlása 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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32. ábra: Különleges területek megoszlása 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A közlekedési területek megoszlása (33. ábra) szerint a KÖu jelű közúti közlekedési terület és a 
KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület módosul. Budapestre vetítve a KÖu jelű terület 
3019,93 ha-ra nő, a KÖk jelű terület 861,00 ha-ra csökken. A területek százalék szerinti 
megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A vízgazdálkodási területek megoszlása (34. ábra) szerint a Vá jelű állóvizek medre és partja 
módosul, nő 173,23 ha-ra. A területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a 
változás mértéke. 

A zöldterületek megoszlása (35. ábra) szerint a Zkp jelű közkert, közpark területe módosul, 
948,24 ha-ra csökken, míg a Zvp jelű városi park területe 483,09 ha-ra nő.  

A erdőterületek megoszlása (38. ábra) szerint a Ev jelű védelmi erdőterület módosul, Budapestre 
vetítve 1437,46 ha-ra nő az Ev jelű terület nagysága.  

 

A beépítésre nem szánt területeken a IX. kerület vonatkozásában: 

 A KÖu jelű közúti közlekedési terület 133,25 ha-ról 136,85 ha-ra nőtt, 

 A Vá jelű állóvizek medre és partja 20,69 ha-ról 22,66 ha-ra nőtt, 

 A Zkp jelű közkert, közpark területe 43,83 ha-ról 42,44 ha-ra csökkent. 

 

A beépítésre nem szánt területeken XXI. kerület vonatkozásában: 

 A KÖu jelű közúti közlekedési terület 143,00 ha-ról 142,41 ha-ra csökkent, 

 A KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület 9,09 ha-ról 9,06 ha-ra csökkent, 

 A Vá jelű állóvizek medre és partja 76,31 ha-ról 78,06 ha-ra nőtt, 

 A Zkp jelű közkert, közpark területe 102,52 ha-ról 98,70 ha-ra csökkent. 

 A Zvp jelű városi park területe 50,67 ha-ról 51,75 ha-ra nőtt 

 Az Ev védelmi erdőterület 19,75 ha-ról 19,77 ha-ra nőtt. 

 

33. ábra: Közlekedési területek megoszlása 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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34. ábra: Vízgazdálkodási területek megoszlása 

          

 

35. ábra: Zöldterületek megoszlása 

  

 

38. ábra: Erdőterületek és természetközeli területek megoszlása 

 

 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A változások a TSZT 2017 területi mérlegében rögzített Beépítésre szánt területek fejlesztési 
potenciálját is érintik, ugyanis jelentős változással érintett területek is módosulnak. A 
Beépítésre szánt területek fejlesztési potenciálja az alábbi pontokon módosul: 

 

Területfelhasználási 
egység 

Területfelhasz-
nálási egység 

kódja 

Kialakult 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ALULHASZNO

- SÍTOTT 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 

érintett 
ÜRES terület 

(ha) 

Infrastruktúra 
függvényében 
ütemezetten 

igénybe vehető 
terület (ha) 

Összterület 
(ha) 

Lakóterületek 

Nagyvárosias, 
jellemzően zártsorú, 
keretes beépítésű 
lakóterület 

Ln-3 212,07 18,59 64,56 40,42 335,64 

Vegyes területek 

Kiemelt jelentőségű 
helyi központ területe 

Vt-H 224,26 33,66 2,06 25,25 285,23 

Intézményi, jellemzően 
zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 286,35 246,98 86,41 0,00 619,74 

Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 1094,38 562,95 394,78 34,77 2 086,88 

Különleges területek 

Nagykiterjedésű 
sportolási célú terület 

K-Sp 52,34 148,57 6,52 1,74 209,17 

Nagykiterjedésű 
rekreációs és 
szabadidős terület 

K-Rek 482,66 62,93 132,62 21,69 699,90 

ÖSSZESEN: 1843,77 1015,25 575,46 102,18 3536,66 

 

A módosítás során a XXI. kerületi Zvp jelű területfelhasználási egységen jelölt Kb-Ez jelű átmeneti 
területfelhasználás megszűnik. A tervezett átmeneti területfelhasználásra vonatkozó adatokat 
bemutató táblázatból az alábbi sor törlésre kerül: 

 
A módosítás többszintes területfelhasználást, távlati területfelhasználást nem érint. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 31/B. § 
határozza meg a kiemelt térségi terveknek az OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket. A Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban BATrT) OTrT-vel való összhangba 
hozatalára még nem került sor, ezért az OTrT 31/B. § rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

Az OTrT szerint az Ország Szerkezeti Tervén ábrázolt országos területfelhasználási kategóriák közül a 
módosítással érintett területek 1000 ha feletti települési térségbe és vízgazdálkodási térségbe vannak 
besorolva. Az OTrT területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait a megyei és kiemelt térségi 
területrendezési tervek készítése során kell érvényesíteni. 

A BATrT 2. számú melléklete szerinti térségi területfelhasználási kategóriák közül a tervezési területet 
városias települési térség, vízgazdálkodási térség, nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség és 
építmények által igénybe vett térség érinti. 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

Városias települési térség: 

Az OTrT 6. § (2) d) pont alapján a települési térség bármely területfelhasználási egységbe 
sorolható. A BATrT 5. § (2) bekezdés szerint városias települési térségben új lakóterület, vegyes 
terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha a tervezett 
területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, nem sért társadalmi 
érdeket, és a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt 
lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. A módosítás szerint a 
lakóterület, vegyes terület és gazdasági terület határa csak kismértékben módosul, így 
megfelelnek a BATrT-ben meghatározott feltételeknek. 

A BATrT 5. § (3) – (5) bekezdéseinek a terv szerinti kijelölések ugyancsak megfelelnek: a 
település közigazgatási határához 200 méternél közelebbi vagy 5 ha-nál nagyobb kiterjedésű 
új kijelölésre nem kerül sor, a kijelölt területek települési területhez kapcsolódnak. 

A BATrT 5. § (6) bekezdés szerint új beépítésre szánt területen a lakóterület vagy vegyes terület 
növekményének legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterületet kell kijelölni. Az új 
beépítésre szánt területként értelmezhető lakó- és vegyes terület módosítás 5%-ánál nagyobb 
méretű, a kerületi tervben kijelölendő Zkp terület kerül előírásra a területen. 

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség: 

A BATrT 5. § (7) bekezdés szerint a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak 
zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület 
területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 
A területen a Csepel-szigetcsúcs környezetében különleges beépítésre szánt sportterület kerül 
kijelölésre, az RSD mentén pedig vízgazdálkodási terület kerül kijelölésre. A településszerkezeti 
terv módosításának feltétele, hogy ne legyen ellentmondás a területrendezési tervekkel. 

Vízgazdálkodási térség: 

Az OTrT 6. § (2) e) pont alapján a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási 
terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

Az előírás a közigazgatási területre vetítve teljesül, mivel térség területén (1620,2 ha) belül 
lehatárolt vízgazdálkodási területfelhasználási egység nagysága 1569,4 ha, amely 96,9%. 

Építmények által igénybe vett térség: 

Az OTrT 6. § (2) f) pont alapján az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény 
jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A K-Sz terület egy részének 
átsorolása Zvp területbe ezzel nem ellentétes, mert a szennyvíztisztító beépítetlen 
területrésze kerül zöldterületbe. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK: 

A hatályos TSZT összhangban van a hatályos OTrT által meghatározott infrastruktúra hálózattal. 
A TSZT módosítás csak a Ráckevei (Soroksári)–Duna-ágat keresztező híd elhelyezkedésében 
jelent változást, amely viszont nem jelenik meg az OTrT 1/2. számú melléklet 1.1 Közúti hidak 
táblázatában és a 2. számú Ország Szerkezeti Terve mellékletében. 

 
39. ábra: 2003 évi XXVI törvénnyel jóváhagyott Országos területrendezési terv 2. sz. 
mellékletét képező Ország Szerkezeti Tervének részlete  

A hatályos TSZT értelemszerűen összhangban áll a hatályos BATrT által meghatározott 
infrastruktúra hálózattal is. A Galvani híd és csatlakozó úthálózata Egyéb mellékút besorolással 
jelenik meg a BATrT 2. sz. Szerkezeti Terv mellékletében, az 1.4 Hidak 1.4.1 Főúton tervezett 
Duna-hidak melléklet táblázata nevesíti a Galvani úti hidat.   

A TSZT módosítás a Ráckevei (Soroksári)–Duna-ágat keresztező híd elhelyezkedésében és a pesti 
úthálózat rendszerében változást eredményez, eltér a BATrT-ben szereplő kialakítástól. A 
településszerkezeti terv módosításának feltétele, hogy ne legyen ellentmondás a 
területrendezési tervekkel. A csatlakozó úthálózat távlatban a Budapest 2030 Hosszú távú 
városfejlesztési koncepcióban meghatározott, a Galvani és Csepel-Albertfalva Duna-hídra 
alapozott, két önálló gyűrűt jelentő közúthálózatává fejleszthető. 

 
40. ábra: 2005 évi LXIV törvénnyel jóváhagyott Budapesti Agglomeráció területrendezési 
tervének 2. sz. mellékletét képező Szerkezeti Tervének részlete  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterület: 

Az OTrT 7. § (1) bekezdés alapján az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A tervmódosítás során a budapesti Országos Erdőállomány Adattár szerinti területek 
erdőterületi besorolása csupán 246 m2-rel csökken, így azok aránya nem változik, tehát az 
OTrT fenti előírása teljesül. 

Erdőterületek nagysága: 

A BATrT 6. § (1) bekezdés alapján a védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként besorolt 
területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet. 

A 6. § a (2) bekezdés szerint az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt 
területfelhasználási egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - 
összességében nem csökkenhet. 

A tervmódosítás során a Véderdő (Ev) terület nagysága 0,02 ha-ral növekszik, így a BATrT fenti 
előírásai teljesülnek. 

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK: 

Az OTrT 31/B. § e)-l) pontjai, az OTrT és a BATrT mellékletei alapján a tervezési területet érintő, 
figyelembe veendő övezetek: 

Országos ökológiai hálózat övezete (OTrT), ökológiai folyosó övezete (BATrT), puffer terület 
övezete (BATrT): 

Az OTrT 18. §-ában és 19. §-ában meghatározott előírásoknak a terv megfelel, mert új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre az övezeteken belül. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete:  

Az OTrT-ben meghatározott Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területe a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján a TSZT 2017-ben került 
pontosításra. A terv megfelel az OTrT 14/A. §-ában meghatározott előírásoknak. 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete:  

Az övezetet a TSZT határolja le tényleges kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési 
területet világörökségi és várományos terület nem érinti. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete: 

A terv az OTrT 15. §-ában meghatározott előírásoknak a terv megfelel, mivel a Szerkezeti tervlap 
6. Védelmi és korlátozási területek tervlapon jelölésre kerültek a vízvédelemmel érintett 
területek. 

Nagyvízi meder övezete: 

A terv az OTrT 16. §-ában meghatározott előírásoknak a terv megfelel, mivel a Nagyvízi meder 
területének övezetében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete:  

Az övezetet a TSZT határolja le tényleges kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési 
területet kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem érinti. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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4.4. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) b) pontja 
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke (BIA) az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet. Az értékelést a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 
3.) ÖTM rendelet alapján kell elvégezni. Új beépítésre szánt terület kijelölésére a biológiai 
aktivitás szinten tartását biztosító területcserékkel, zöldterületi kompenzációval került sor. Az 
átsorolás hatására bekövetkező, a fenti rendelet mellékletében található értékmutatók szerint 
számított, biológiai aktivitásérték változás a következő táblázatban látható: 

Jelenlegi terület- 
felhasználási 

egység 

Tervezett terület- 
felhasználási 

egység 

Terület 
(ha) 

Jelenlegi 
értékmutató 

Tervezett 
értékmutató 

Jelenlegi 
BAÉ 

Tervezett 
BAÉ 

BAÉ 
változás 

Zkp K-Sp 1,08 8 3 8,64 3,24 -5,40 

Vi-1 Zkp 1,23 0,5 8 0,57 9,13 9,22 

Vi-1 K-Sp 10,52 0,5 3 5,26 31,57 26,31 

Vi-1 Zkp min10% K-Sp 1,12 6 3 6,73 3,36 -3,36 

Zvp K-sp 5,11 8 3 40,90 15,34 -25,56 

K-Sz Zvp 4,02 0,1 8 0,40 32,17 31,77 

Zkp Köu-3 0,19 8 0,5 1,55 0,10 -1,45 

Köu-3 Zvp 1,96 0,5 8 0,98 15,68 14,70 

Zkp Köu-3 1,00 8 0,5 7,97 0,50 -7,47 

Ev Köu- 0,03 9 0,5 0,25 0,01 -0,23 

Zkp Vi-1 0,11 8 0,5 0,86 0,05 -0,80 

Zkp Ln-3 1,75 8 0,6 13,96 1,05 -12,91 

Ln-3 Zkp 0,06 0,6 8 0,04 0,51 0,47 

Ln-3 % Zkp* 1,15** 0,6 6*** 0,69 3,60 2,91 

Vi-1 % Zkp* 0,54** 0,5 6 0,27 3,00 2,73 

Vi-1 Zkp 0,23 0,5 8 0,11 1,80 1,69 

Vi-1 Vá 0,32 0,5 6 0,16 1,95 1,78 

Köu-3 Vá 0,47 0,5 6 0,24 2,86 2,61 

Köu-3 Zkp 0,11 0,5 8 0,05 0,85 0,80 

Köu-3 Vi-1 0,21 0,5 0,5 0,10 0,10 0,00 

Zkp Vá 0,49 8 6 3,94 2,96 -0,99 

Vi-1 Vá 0,67 0,5 6 0,34 4,04 3,70 

Vi-1 Zkp 0,42 0,5 8 0,21 3,33 3,12 

Zkp Vá 1,75 8 6 14,00 10,50 -3,50 

Köu-3 Vi-1 0,83 0,5 0,5 0,41 0,41 0,00 

Vi-1 Köu-2 2,72 0,5 0,5 1,36 1,36 0,00 

Gksz-2 Köu-3 1,69 0,4 0,5 0,68 0,84 0,17 

Zkp K-Rek 0,67 8 3 5,33 2,00 -3,33 

Köu-3 Ev 0,02 0,5 9 0,01 0,17 0,16 

Köu-3 Vi-2 0,25 0,5 0,5 0,12 0,12 0,00 

Köu-3 Ev 0,03 0,5 9 0,02 0,29 0,28 

Köu-3 Gksz-2 0,08 0,5 0,4 0,04 0,03 -0,01 

Köu-3 K-Rek 0,44 0,5 3 0,22 1,33 1,11 

Köu-2 K-Rek 0,60 0,5 3 0,30 1,81 1,51 

Köu-2 Vi-2 0,32 0,5 0,5 0,16 0,16 0,00 

MEGFELEL +40,03 

* Ln-3, illetve Vi-1 területfelhasználási egységen belül, „Kerületi terveszközökben figyelembe veendő 
területfelhasználási egység aránya”jelölés szerinti kötelezően kialakítandó zöldterület 

** „Kerületi terveszközökben figyelembe veendő területfelhasználási egység aránya” szerint kialakítandó 
zöldterület nagysága: hatályos tervben szereplő Zkp min. 10% és a javaslatban szereplő Zkp min. 15% 
különbözetének megfelelő mértékű zöldterület 
*** 3 ha nagyságnál kisebb zöldterület értékmutatója, 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet melléklete szerint  

A számítások eredményeként elmondható, hogy a biológiai aktivitás érték változása +40,03, 
tehát a módosított terv biztosítani tudja a biológiai aktivitás érték szinten tartását. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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SZERKEZETI TERVLAP 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

2. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

 

3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME B) ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉVEL 
KAPCSOLATOS MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA 

 

6. VÉDELMI, KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK 

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.



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

125 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának 
(FRSZ) eseti módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításához szükséges 
egyes helyszínek vonatkozásában 

 

 

5. FRSZ 
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
52/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) 
bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Tervezett közúti vagy vasúti alagút jelölés tenge-
lyétől mért 20–20 m széles sávban a műtárgy megvalósí-
tásáig beépítés nem létesíthető.”

2. §

A Rendelet 1. mellékletét képező 1:10 000 méretará-
nyú tervlapsorozat 65–413 szelvénye az 1. melléklet sze-
rint módosul.

3. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormány-
zat feladatává teszi. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Budapest 
főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) 
Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Prog-
ram megvalósítása érdekében kerületi építési szabály-
zat készítése szükséges. A fejlesztés megvalósításához 
a kerületi építési szabályzatban meghatározandó meg-
engedett rendeltetések és beépítési paraméterek nincse-
nek összhangban az FRSZ által biztosított lehetőséggel.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi épí-
tési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi tele-
pülésrendezési eszközök előzetes módosításáról gondos-
kodni kell.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A településszerkezeti jelentőségű műtárgyak megva-
lósításának biztosítása érdekében szükséges kiegészítés.

A 2. §-hoz

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Prog-
ram megvalósítását megalapozó kerületi építési szabály-
zatnak az FRSZ-szel való összhang biztosítása érdeké-
ben az FRSZ 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 
méretarányú tervlapsorozat 65–413 szelvény tartalmá-
nak módosítására vonatkozik.

A 3. §-hoz

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Prog-
ram megvalósításával összefüggésben az FRSZ 3. mel-
lékletének módosítására vonatkozik. 

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1. melléklet az 52/2018. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez*
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

„A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek” című,
M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65–413 szelvény

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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2. melléklet az 52/2018. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez*
3. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

„Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” című,
M=1:35 000 méretarányú tervlap

*A térkép megtekinthető  a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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