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1. BEVEZETÉS

Magyarország Kormánya a kiemelt budapesti 
közösségi fejlesztések keretében a fővárosi 
közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről 
szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozatban 
döntött a Galvani utca – Illatos út vonalában 
megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel 
együtt 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd és a 
Fehérvári út – Üllői út – Határ úti csomópont 
közötti kapcsolódó közlekedési hálózat teljes 
körű előkészítéséről.  

A jelen módosítás a Fővárosi Közfejlesztések 
Tanácsa 2020. február 27-i ülésén 11/2020-02-
27 FKT határozatával meghozott döntése alapján 
I. szakaszként (a Fehérvári út – Gubacsi út 
között) meghatározott nyomvonalhoz 
közvetlenül kapcsolódó területekre terjed ki.

A program megvalósítása érdekében 
módosításra kerül az 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest 
településszerkezeti terve (TSZT) és a Fővárosi 
rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) 
Főv. Kgy. rendelet (FRSZ).  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 38. 
pontja, 14/A. § (2) d) pontja és 14/B. §-a alapján 
a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és 
a Margitsziget területére a fővárosi 
önkormányzat állapítja meg a Duna-parti építési 
szabályzatot. 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúra megvalósulása érdekében a 
fővárosi önkormányzat által elfogadott Belváros–
Lipótváros, Ferencváros és Csepel Duna-parti 
területére vonatkozó Duna-parti területére 
vonatkozó Duna parti építési szabályzat (DÉSZ) 
módosítása szükséges. 

Módosítással érintett terület 
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Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúra – mint kiemelt budapesti 
közösségi fejlesztések keretében megvalósuló 
fővárosi közúthálózat fejlesztés – 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű ügy, vagyis a TSZT, az FRSZ és a DÉSZ 
módosítása a Trk. 32. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján a tárgyalásos eljárás szerint történik. 

A tervezési terület a Duna telkével határos, Étv. 
14/B. § által meghatározott telkekre terjed ki, a 

fővárosi önkormányzat jogkörébe tartozó Duna-
parti építési szabályzat (DÉSZ) – XI. ütem a V., 
IX., XXI. kerületi Duna-parti területére. 

A tervezési területen belül a módosítással 
érintett ingatlanok az alábbiak: A IX. kerületi 
38093 és a XXI. kerületi 210005/1, 210005/2, 
210012/8, 210012/7, 210012/10, 210012/11, 
210012/12, 210012/13, 210012/14, 210012/15, 
210012/16, 210012/18, 210012/19, 210012/17, 
210021 hrsz.-ú ingatlanok.  

 

2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

Településszerkezeti összefüggések 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat I. 
szakaszának köszönhetően direkt, haránt irányú 
kapcsolat alakul ki a XI. kerület (Újbuda), a XXI. 
kerület (Csepel), a IX. kerület déli része (Külső-
Ferencváros) között, tágabb értelemben pedig a 
XX. és XIX. kerületek északi része (Pesterzsébet 
és Wekerletelep), a X. kerület (Kőbánya), illetve 
az Üllői út – Ferihegyi Repülőtérre vezető út 
között. Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata 
megépítésének célja a város déli területein a 
hiányzó közlekedési kapcsolatok pótlása, ezáltal 
a belváros forgalomcsillapításának előmozdítása 
és Dél-Budapest, mint jelentős potenciállal bíró, 
nagykiterjedésű barnamezőket is magában 
foglaló térség fejlesztésének elősegítése. 

A tervezési terület megközelítése jelenleg 
kizárólag a főhálózat sugárirányú közúti 
elemekről biztosított. A csepeli területek a H7 
MÁV-HÉV vonallal és a Weiss Manfréd útról 
érhetők el, míg a ferencvárosi területek 
megközelítése jellemzően a H6 MÁV-HÉV 
vonallal és a Soroksári útról történik.  

Területhasználat, funkciók 

A tervezési terület beépítésre szánt és nem szánt 
területekre oszlik.  

A XXI. kerületi Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep és a Budapesti 
Szabadkikötő Logisztikai Zrt. területe közötti 
területen a NIF adatszolgáltatása szerinti 
tervezett Galvani körút nyomvonala kerül 
pontosításra. A körúton feltűntetésre kerül a 
tervezett villamos nyomvonal. A körút 
forgalomtechnikai kialakítása alapján 
felülvizsgálatra kerül a Budapesti Szabadkikötő 
Logisztikai Zrt. telephelyének megközelítését 
szolgáló kiszolgáló utak elhelyezkedése. 

 

Csepel légifotó, tervezett nyomvonal 
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Módosítással érintett terület övezeti térképe 

A IX. kerületben a tervezési terület a Ráckevei 
(Soroksári)–Duna telkét érinti, ahol a tervezett 
„kis Galvani híd”-on tervezett villamos 
nyomvonal kerül feltűntetésre. 

A tervezési területen kívül a Soroksári út és 
Gubacsi út között a meglévő beépítés részleges 
elbontása mellett a Galvani körút kiépülésével új 
beépítést ösztönző hídfőtérség alakul ki. 

Ferencváros légifotó, 

tervezett nyomvonal 

Beépítési jellemzők 

A beépítésre szánt területeken kijelölt XXI. 
kerületi K-Log jelű építési övezetek előírásai 
lehetőséget adnak a még alulhasznosított 
területek átalakulására, megújulására, az üres 
területek hasznosítására.  

A K-Log jelű nagy kiterjedésű szállítmányozási, 
raktározási és logisztikai területeken a 
nemzetközi szállítmányozás funkcióját ellátó 
alkalmas épületállomány, valamint ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló úthálózat megépítése 
szerepel a tervben. Ehhez kapcsolódóan 
kialakításra kerül a Galvani körút irányából a 
terület feltárását biztosító lehajtó, amely a 
logisztikai terület „északi kapujának” kialakítását 
jelentheti (lásd 4. Közlekedési javaslatok c. 
fejezet).  

A szabályzat ennek megfelelő paramétereket 
tartalmaz a területre vonatkozóan. A nyomvonal 
megvalósítása érdekében a paraméterek 
módosítás nem szükséges. 
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3. ZÖLDFELÜLET-, TÁJRENDEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT  

3.1. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
JAVASLATOK 

A tervezési területen található természeti 
értékek védelme érdekében, a tervezett híd és 
útépítések kapcsán Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció készült, mivel a beavatkozás 
területe közvetlenül a Duna és ártere 
(HUDI20034) és a Ráckevei Duna-ág 
(HUDI20042) Natura 2000, kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területeket. 

A tervezett beavatkozás hatásterülete érinti 
továbbá az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának és pufferterületének övezetét. 

Az elvégzett élőhelyfelmérések alapján az 
érintett szakaszon alacsony természetességű és 
jellegtelen élőhelyeket találtak. Az építés során 
ezek az élőhelyek meg fognak szűnni. Az építés 
során a hídpillérek helyén lévő, többé-kevésbé 
természetszerű, mélyvízi mederrészletek 
megszűnnek, vagyis ennyivel csökken a 
mederfenéken élő makroszkopikus gerinctelen 
közösség élőhelye. Az élőhely-csökkenés és 
pusztulás mértéke ugyanakkor lokálisan és 
közepes léptékben sem minősíthető jelentősnek, 
továbbá az építés a munkálatok által nem 
érintett területek élőhelyi állapotát, illetve az 
azok között lévő ökológiai kapcsolatokat sem 
változtatja meg jelentősen. Az üzemelésnek a 
magasabb rendű növényzetre gyakorolt hatása 
semleges, az állatvilág szempontjából szintén 
nem tekinthető jelentős mértékűnek. 

A tervezett nyomvonal a Nagy Duna-ág 
vonalában, valamint a Csepel-sziget keleti 
oldalán, mintegy a tájképvédelmi terület 
övezetét keresztezi. Az övezet a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján került feltüntetésre, a TSZT által 
pontosítva. A tervezett hídműtárgy műszaki 
kialakítása és színezése jelentősen befolyásolja a 
feltáruló látvány esztétikai minőségét. A hatást a 
megfelelő anyaghasználattal, esztétikus forma- 
és színvilág alkalmazásával lehet kedvezővé 
tenni. Szintén csökkenti a létesítmény tájképre 
gyakorolt hatásait az igénybe vett terület 
minimalizálása, illetve a megfelelő kiterjedésű és 
habitusú növénytelepítés alkalmazása. A 
hídműtárgyak esztétikus, a tájrészletbe illő 
formavilágú kialakításával a tájképre gyakorolt 
negatív hatás elkerülhetővé válhat, sőt kedvező 

látvány is elérhető. A szabályozás a 
rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja a 
tájképvédelmi szempontok érvényesülését, új 
zöldterületek kijelölésével, barnamezős 
területek felszámolásával a Duna-part kedvező 
tájképi megjelenésének elősegítését támogatja. 
A csepeli Duna-part zöldfelületekkel tagolt 
kialakítása tervezett. A szigetcsúcs városi 
parkként szabályozott, a folyó partján nagyrészt 
pufferterületet képező ártéri erdők találhatók. A 
Duna-part mentén közpark és sétány húzódik. 
 

3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A tervezési terület jelentős zöldfelület-fejlesztési 
potenciállal rendelkezik, a jelenlegi használaton 
kívüli, illetve alulhasznosított területek 
rendezése 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.  

Zöldfelület-fejlesztési potenciál rejlik a Rákóczi-
hídtól délre található, jelenleg alulhasznosított 
IX. kerületi Duna-parti sávban, továbbá a Csepel-
sziget északkeleti, jelenleg alulhasznosított 
részén. 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, új városi park 
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. 

A tervezett Galvani krt.-i útvonal Ráckevei 

(Soroksári)−Duna-ág feletti hídszerkezetének 
kialakítása lehetővé teszi a Duna-part menti 200 
méter széles sávban Városi park (Zvp) 
területfelhasználási egység kijelölését, ezzel 
biztosítva a part menti zöldsáv folyamatosságát, 
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a déli irányba kiterjesztett távlati parkrésszel 
való kapcsolatot. A IX. és a XI. kerületi parton 
végig húzódó, kialakítandó közparksáv a Duna 
menti zöldfolyosó része, amelyen belül a part 
gyalogos és kerékpáros végigjárhatósága 
biztosítható.  

3.3. ZÖLDTERÜLETEK MÉRLEGE 

A TSZT előírásai szerint 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 bizonyos területek 
nagyságával csökkenhet. A Galvani út 
nyomvonalának pontos kijelölése következtében 

változik a zöldterületek kiterjedése. A módosítás 
során a TSZT-ben kijelölt zöldterületek (Zvp és 
Zkp) területfelhasználási egységek nagysága a 
hatályos tervhez képest 7724 m2-rel növekszik.  

 

A tervezett Galvani út nyomvonala a Weiss 
Manfréd út menti és a XXI. kerületi Duna-parti 
erdősávot is érinti mintegy 3920 m2-en. Az 
előbbi erdőtag az Országos Erdőállomány 
Adattár része. Az erdőterületi mérleg biztosítása 
céljából új erdőterület került kijelölésre szintén a 
Weiss Manfréd út mentén, Kiemelt jelentőségű 
helyi központ terület (Vt-H) építési övezet 
rovására. A tervezési területen található 
Védőerdő (Ev-Ve/1) övezet összes nagysága így 
változatlan. 
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

4.1.  HÁLÓZATI KAPCSOLATOK JAVASLATA 
(KÖZÚTI, VASÚTI, KERÉKPÁROS, HAJÓZÁS)  

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózatának 
vonatkozásában hálózati kapcsolatot jelentő 
változást csak a közúti vasúti (villamos) 
közlekedés kialakíthatósága jelent a Fehérvári út 
és Gubacsi út között. Ez azonban a DÉSZ egyéb 
elemeit nem befolyásolja. 

4.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 

A módosítással érintett terület közúti 
kapcsolatrendszerét a Javasolt közúthálózat 
ábra, a fontosabb közúti elemek keresztmetszeti 
kialakítását a Javasolt mintakeresztszelvények 
ábra szemlélteti a Közlekedési fejezet végén. 

Az IX. és XXI. kerületi úthálózat vonatkozásában 
alapvető változás, hogy az Új Duna-híd 
kapcsolódó úthálózata és a Weiss Manfréd út 
kapcsolata nem külön szintű a NIF Zrt. DÉSZ 
módosítást megalapozó adatszolgáltatása 
szerint, hanem szintbeni jelzőlámpás 
forgalomirányítású csomópontként kerül 
kialakításra. Ennek következtében a 
Szabadkikötőnek a H7 MÁV-HÉV vonal nyugati 
oldalán lévő észak-déli szervizútja a jövőben nem 
éri el a Központi Szennyvíztisztító Weiss Manfréd 
úti csomópontját. A változás nem jelent 
problémát a Szabadkikötő működésében, mivel 
belső úthálózatának az Új Duna-híd kapcsolódó 
úthálózatához történő bekötése korábban is 
szerepelt a tervekben. A bekötést biztosító 
csomópont a Weiss Manfréd úti csomóponttól 
200 m-re nyugatra (a DÉSZ területén kívül) 
valósulna meg. 

Másik változás, hogy az Új Duna-híd csatlakozó 
úthálózat északi és déli oldalán korábban 
tervezett szerviz utak nem valósulnak meg. Ez a 
változás sem jelent problémát a Szabadkikötő 
működésében, azonban a belső úthálózatnak a 
terület határáig zsákutcaként történő kiépítése 
felesleges. Ezek a rövid szakaszok betagozódnak 
a logisztikai terület építési övezeteibe. 

A IX. kerület úthálózata esetében az Új Duna-híd 
(529 m) csatlakozó úthálózatnak RSD-hídja 
lényegesen hosszabb lesz (660 m), eléri a 
Soroksári utat, továbbá a Soroksári úi kapcsolat 
nem közvetlen külön szintű csomóponttal 
valósul meg a NIF Zrt. adatszolgáltatása szerint, 

hanem egy a Gubacsi úttal alkotott szintbeni 
jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponton 
keresztül, az Illatos úton és Timót utcán át. Ezek 
a változások azonban nincsenek hatással a DÉSZ 
közúthálózatára.  

4.3. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

A módosítással érintett terület közforgalmú 
közlekedési kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közösségi közlekedési hálózat ábra szemlélteti a 
Közlekedési fejezet végén. 

A közösségi közlekedésben jelentős változás, 
hogy az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózata 
vonatkozásában a korábban tervezett autóbusz 
közlekedés helyett/mellett megjelent a villamos 
közlekedés lehetősége a NIF Zrt. 
adatszolgáltatását jelentő tervek alapján. A 
kötöttpályás közlekedési eszköz által biztosítható 
utazási kapacitástól azonban messze el fog 
maradni a ténylegesen jelentkező utazási igény.    

4.4. VÍZ OLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA, HAJÓZÁS 

A Duna főmedrét jelentő nagy Duna-ág 
módosítással érintett részén csak 
árufuvarozással kapcsolatos teherhajók és 
kabinos turistahajók forgalma zajlik (melyek 
közül az utóbbi átmenetileg szünetel). A 
természetvédelmi szempontból védett Ráckevei- 
(Soroksári) Duna-ágon a hajózást az országos 
előírásrendszer határozza meg, csak csónakok és 
kis hajók közlekedése megengedett.  

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózatának 
nyomvonalán kikötő nem üzemel egyik Duna-
ágon sem, ezért a közlekedési terület határainak 
pontosítása nem jelent változást. 

Az új Duna hidak engedélyezési tervei alapján, az 
ahhoz képest hajóbiztonsági szempontból tiltott 
területként kijelölt 20-20 m-es partszakaszok 
lehatárolása kismértékben változik.     

4.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS JAVASLATA 

Az IX. és XXI. kerületek tekintetében a DÉSZ 
korábbi, kerékpáros közlekedésre vonatkozó 
fejlesztési javaslatai változatlan tartalommal 
továbbra is érvényben maradnak.  
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A DÉSZ módosítással érintett területén az Új 
Duna-híd és csatlakozó úthálózata esetében 
végig kétoldali, kétirányú forgalomra szolgáló 
kerékpárút épülhet, amely – a gyalogos 
infrastruktúrával közösen – összekapcsolásra 
kerülne a Duna-partokon létesülő 
kerékpárutakkal. Csepelen az Új Duna-hídnál 
egyenes rámpák, Ferencvárosban a RSD-hídnál 
az Eurovelo 6 nyomvonalához spirális rámpák 
épülhetnek az északi és a déli oldalon 
szimmetrikusan. 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata által 
biztosított Buda és Pest közötti új kapcsolat 
jelentős kényszerkerülőktől mentesítené a Dél-
budapesti kerékpárforgalmat, illetve jelentős 
területek számára tenné lehetővé a kerékpáros 
közlekedést. 

4.6. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

Az IX. és XXI. kerületek tekintetében a DÉSZ 
korábbi, gyalogos közlekedésre vonatkozó 
fejlesztési javaslatai változatlan tartalommal 
továbbra is érvényben maradnak.  

A DÉSZ módosítással érintett területén az Új 
Duna-híd és csatlakozó úthálózata esetében 
végig kétoldali gyalogosjárda épülhet, amelyek – 
a kerékpáros infrastruktúrával közösen – 
összekapcsolásra kerülnének a Duna partokon 
létesülő sétányokkal. Csepelen az Új Duna-hídnál 
egyenes rámpák, Ferencvárosban a RSD-hídnál 
spirális rámpák tervezettek az északi és a déli 
oldalon, szimmetrikusan. 

4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A parkolás tekintetében a korábbi DÉSZ-hez 
képest nincsen változtatási szándék a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges 
parkolók számát illetően az érintett IX. és XXI. 
kerületek tekintetében, mivel a módosítás a 
beépítésre nem szánt kategóriába tartozó 
közlekedési terület övezeti határának a 
pontosítását szolgálja. 

A településszerkezeti terv az Új Duna-híd 
csatlakozó úthálózatának Weiss Manfréd úttal 
alkotott csomópontjához kapcsolódóan – 
átszállást biztosítva a H7 MÁV-HÉV vonalra – egy 
P+R parkoló kialakítását is tartalmazza, minimum 
500 férőhellyel. A fővárosi rendezési 
szabályzatban lehatárolásra került a csomópont 

teljes környezetét tartalmazó, P+R parkoló 
elhelyezésére alaklmas terület. A P+R parkoló 
helyzetét – megszüntetését, vagy konkrét 
helyszín kijelölését – a ferencvárosi  Déli 
Városkapu projekt és a csepeli városi park 
területfelhasználásának véglegesítését szolgáló 
TSZT/FRSZ módosítás során kell  rendezni. 
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5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

Az új híd kiépítése lehetőséget teremt az egyes 
közművezetékek hídon történő átvezetésére, 
amelyek a távlati közműfejlesztéseket tudják 
biztosítani. Ezek a következők: 

• 11 kV-os elektromos vezeték – 6 x DN 
200 védőcsőben, 

• 132 kV-os elektromos vezeték – 1 x DN 
500, 

• víz főnyomóvezeték – 1 x DN 500, 

• gázvezeték – 1 x DN 300, 

• távhő vezeték – 2 x DN 1000, 

• hírközlési vezetékek – 4 x 4 HDPE50, 

• üzemi hírközlési kábel – 2 x Ø110 és 1 x 
HDPE50, 

• városi villamoselektromos betáplálása – 
10 DN 100. 

5.1. VÍZELLÁTÁS 

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

Vezeték belső 
átmérője (mm) 

Távolság védőszerkezet, illetve 
fokozott védelem 

nélkül alkalmazásával 

< 300 3,00 

nincs megkötés 
301-700 5,00 

701-1200 7,00 

1201 - 8,00 

Vízvezetékek építése, átépítése, megszüntetése 
csak a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel történt 
egyeztetés után történhet. 

5.2. CSATORNÁZÁS 

Új szennyvíz- és/vagy csapadékcsatorna és a 
hozzá tartozó műtárgyak építése, meglévő 
átépítése és megszüntetése csak a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. hozzájárulása után 
történhet. 

Csatorna átépítése során a megszűnő 
vezetékeket a földből el kell bontani, és a 
területet helyre kell állítani. 

A tervezési területen a tervezett hídfő közelében 
jelenleg semmilyen csapadékvíz elvezető 
rendszer nincs kiépítve, emiatt ezen az oldalon új 
csapadékcsatorna kiépítése szükséges, a Dunába 
történő bevezetéssel. A hídról érkező 
csapadékvizek betározása céljából a csepeli 
hídfőtől északra egy felszín alatti vasbeton 
puffertározó kerül kialakításra. A tározóból 
kifolyó vizek egy tisztító műtárgyon keresztül 
gravitációs úton vezetődnek a Dunába. A MÁSZ-
nál magasabb vízállásra is felkészülve a tisztító 
műtárgyat követően zsilippel szükséges 
megakadályozni az esetleges visszaduzzasztást. 
Ebben a helyzetben a vizek elvezetésére 
mobilszivattyúzást kell alkalmazni. A szervízút 
csapadékvizeit a kiemelt szegély mellett 
víznyelőkkel gyűjtik össze, melyek a Duna felé 
gravitáló nyílt árokba kötnek. 

5.3. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

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

A 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. 

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 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. 
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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. 

5.4. GÁZELLÁTÁS 

A tervezett híd létesítése a tervezési területen 
gázhálózatot nem érint. 

A gázvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó 
előírások magasabb rendű jogszabályban 
rögzítettek.  

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

A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 
követelményeiről és a Szénhidrogén 
Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata 
közzétételéről a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet 
rendelkezik. 

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

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a szénhidrogén- és a széndioxid-
szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, az 
egyéb gáz- és gáztermék-vezeték, valamint a 
bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 
környezetük védelmére, zavartalan 
üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 
javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására 

biztonsági szabályzatban meghatározott méretű 
biztonsági övezetet kell megállapítani. 

5.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A fővárosi távhőhálózat független 
távhőkörzeteinek összekapcsolása céljából 
kooperációs gerinchálózat kialakítása tervezett 
DN 600–800 mérettel, amelynek elemei 
ütemezetten épülhetnek meg. A tervezett 
hálózati elemek nyomvonala érinti a tervezési 
területet 

- a dél-pesti kooperációs rendszer 
nyomvonala a Rákóczi híd – Hajóállomás 
utca – Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd 
út – Teller Ede út – Csepeli Erőmű 
térségében tervezett.  

A stratégiai vezetékrendszer megvalósítása a 
fővárosi távhőrendszer szempontjából prioritást 
élvez.  

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

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

5.6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezetékes táv- és hírközlés hálózatok 
kiépítettsége megfelel a távlati igényeknek. 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A tervezési területen több vezetékes hírközlési 
szolgáltató is rendelkezik szolgáltatási joggal. 

A szolgáltatók a vezetékes hírközlési hálózaton a 
hagyományos távközlési igények kielégítése 
mellett műsorelosztást és internet szolgáltatást 
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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 
hálózatépítést a szolgáltató saját beruházásban 
oldja meg, a gazdasági feltételeket a 
szerződésben rögzíti. 

A vezetékes hírközlési hálózatokat földalatti 
elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

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

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

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 20/2020. (XII. 
18.) NMHH rendeletben foglaltak az irányadóak. 

A területen önálló antennatartó szerkezet 
(torony) elhelyezhetősége nem javasolt, az 
antennákat a szolgáltatók a 20/2020. (XII.18.) 
NMHH rendelet előírásait figyelembe véve az 
épületek tetőszerkezetén elhelyezhetik. 
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

A fejezetrész a „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, 2020.” című 
dokumentáció felhasználásával készült.  

A tervezési területen a DÉSZ módosításával 
megvalósuló fejlesztések hatására, a fenti 
dokumentáció keretében elkészült környezeti 
hatástanulmány (a továbbiakban: KHT) alapján a 
környezeti terhelés növekedésével lehet 
számolni. A javasolt módosítások, a 
zöldterületek tervezett pótlása, kompenzációja, 
a biológiai aktivitás szinten tartásának biztosítása 
ezen hatások mérséklését szolgálják.  

A területen több potenciálisan talajszennyezett, 
illetve kármentesítési eljárással érintett ingatlan 
található, azért a kivitelezés folyamán a kitermelt 
talaj helyszíni osztályozásra, és előminősítésére 
van szükség. Ha a terület egyéb részén 
szennyezett talaj kerül elő, azzal kapcsolatban a 
területileg illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság jár el. A felszín alatti víz és a földtani 
közeg minőségi védelméhez szükséges 
határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-
FVM együttes rendelet határozza meg. A 
határérték feletti szennyezettséggel érintett 
talajt megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóra 
kell szállítani. A KHT szerint a talajvédelmi 
szempontból az új közlekedési létesítmények 
várható negatív hatásai elsősorban a közúti 
közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő 
porszemcsék következtében léphetnek fel. 
Normál működés esetén ezek az anyagok a 
csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út 
melletti padka és árok fogja fel. 

A tervezett beruházás a Dunát és a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna ágat keresztezi. A Duna-hidak 
létesítése csak az elkerülhetetlen mértékű 
hidrológiai változásokat okozza. Üzemelés során 
a vízelvezető rendszer működése lehet hatással a 
felszíni víz minőségére. Az út üzemeltetésének 
közvetlen, felszíni vizeket érintő hatása 
mérsékelt, mivel állandó jellegű, „technológiai” 
kibocsátásokkal nem kell számolni a KHT alapján. 
A vizek védelmének érdekében meg kell 
akadályozni, hogy a befogadókba a határértéket 

meghaladó szennyezettségű csapadékvíz 
kerüljön bevezetésre. A pálya és a híd műtárgyak 
karbantartása során szennyező anyag kerülhet a 
vizekbe, ami megfelelő munkaszervezéssel és 
gondossággal elkerülhető. A téli időszaki útsózás 
hatása időszakosan érintheti a vízfolyások 
minőségét, de határérték feletti vízminőség 
változás bekövetkezése nem várható. 

A megépülő nyomvonal új forgalmat generál, 
amely zaj- és légszennyező forrásként 
jelentkezik. A KHT keretében elvégzett 
elemzések alapján a Galvani utca és a 
kapcsolódó közúti immissziós értékek nem 
mutatnak számottevő levegőkörnyezetre 
gyakoroló hatást. Az eredmények valamennyi 
vizsgált komponens esetében a levegőterheltségi 
szint egészségügyi határérték alattiak. A Galvani 
krt. közvetlen hatásterület határa ~20-70 m 
széles, ahol 10 μ/m3-nél nagyobb NO2 
terhelésváltozás prognosztizálható. Hasonló 
mértékű terhelésnövekedés várható a Weiss 
Manfréd út déli részén és az Illatos úton. Építés 
alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzás 
elleni védelemről.  

A KHT elemzései szerint a tervezett beruházás a 
környezetében lévő védendő létesítmények 
zajhelyzetén érdemben nem változtat. A 
tervezett Új Duna-híd közvetlen környezetében 
zajvédelmi szempontból védendő funkció nem 
található, így a vonatkozó határértékek feletti 
zajterhelések sem várhatóak a híd üzemelése 
során. A KHT szerint a hídon zajárnyékoló fal, 
vagy egyéb zajcsökkentési intézkedés 
betervezése előreláthatólag nem szükséges. A 
távlati állapotban a beruházás kapcsán több 
zajtól védendő funkció megszűnik, elbontásra 
kerül. A megmaradó épületek között a 
határérték feletti terheléssel érintettek száma 
érdemben nem változik a jelen állapothoz 
képest.  

A keletkező hulladékok gyűjtése és kezelése 
megoldott, a Fővárosi Önkormányzat az FKF Zrt.-
n keresztül biztosítja a hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátását. A tervezett beépítések 
hulladékgazdálkodása a jelenlegi rendszerbe 
bekapcsolható, a szelektív hulladékgyűjtés 
infrastruktúrája biztosított. 
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7. KATASZTRÓFAVÉDELMI JAVASLATOK  

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, 
valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM 
rendelet 1. melléklete alapján a tervezéssel 
érintett kerületek az I. katasztrófavédelmi 
osztályba kerültek besorolásra. A 
katasztrófavédelmi osztályra vonatkozó 
elégséges védelmi szint követelményeit a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. 
(XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

7.1. 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. 

A tervezési területen a tervezett híd és a 
csatlakozó úthálózat kialakítása érinti a meglévő 
elsőrendű árvízvédelmi védvonalat. A tervezett 
híd pilléreinek elhelyezése biztosítja a hajózási 
űrszelvény szélességét és magasságát, valamint 
figyelembe veszi a mértékadó árvízszintet. 

A Csepel-szigetre érkező útpálya magassága az 
árvízvédelmi szempontokat szem előtt tartva 
kerülnek meghatározásra, csatlakozva a követő 
útpályaszakaszok terveihez. A Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep déli határa és a 
HÉV nyomvonala által alkotott meglévő 
elsőrendű árvízvédelmi töltést a tervezett út a 
HÉV pálya alatt keresztezi, ezért az elsőrendű 
árvízvédelmi védvonal módosítása szükséges, 
olyan módon, hogy az eltolódik a Duna partjának 
irányába. A tervezett árvízvédelmi védvonal a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
meglévő töltésétől indul a Dunával 
párhuzamosan, majd a hídról lejövő utat 
keresztezve, annak déli oldalán bekanyarodva, az 
úttal párhuzamosan haladva beköt a HÉV 
töltésébe
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8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A DÉSZ hatályterülete a Dunával határos parti 
sávra korlátozódik, ezért a csatlakozó kerületi 
KÉSZ szabályozási elemei is kihatnak a területre. 
Ez elsősorban a XXI. kerületi területen teszi 
szükségessé a DÉSZ és a KÉSZ összhangját. Az 
alábbiakban a DÉSZ Szabályozási tervének elemei 
közül a jelen módostást érintő elemek kerülnek 
bemutatásra. 

A csatlakozó úthálózat vonatkozásában a 
településszerkezeti terv KÖu területfelhasználási 
egységbe sorolt területein megtartásra kerülő, 
ún. közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítás jelölés lehetővé teszi, hogy a 
továbbtervezés során esetlegesen módosuló 
területi igény miatt nem szükséges a TSZT/FRSZ 
előzetes módosítása, csak a DÉSZ-ben szükséges 
az érintett területek meghatározása. 

 

 

 

 

A tervezést érintő jogszabályok 

A településrendezés kereteit alapvetően 
meghatározó jogszabályok az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.), a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, 
valamint azok végrehajtási rendeletei, a 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről 
(OTÉK), és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.). 

Tervezett szabályozási terv kivágat – szabályozás 

alapelemei 
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TSZT és FRSZ alkalmazása 

Az építési övezetek és övezetek rendszere a TSZT 
területfelhasználási rendszerével összhangban 
került kialakításra. A TSZT-ben meghatározott 
közlekedési infrastruktúra helybiztosításáról 
gondoskodik a terv. 

A TSZT-vel és az FRSZ-szel való összhang 
igazolását részletesen a 3.9. fejezet mutatja be. 

A szabályozás alapelemei 

A beépítésre szánt K-Log jelű területfelhasználási 
egység területei K-Log/1, K- Log /2 és K- Log /3 
jelű építési övezetbe kerülnek besorolásra. A 
beépítésre nem szánt Zvp jelű városi park Zvp/1 
jelű övezetbe, a Ev-Ve jelű véderdő Ev-Ve/1 jelű 
véderdő övezetbe kerül besorolásra, valamint 
megkülönböztetésre kerül a Kt-Kk jelű, KÖu-3 
jelű és a Vá jelű övezet. A védelmi erdőterületek 
besorolása a TSZT-nek megfelelően Ev-Ve jelű 
védőerdő övezetre módosul. 

Az övezeti és építési övezeti besorolásnak 
megfelelően kerülnek ábrázolásra az 
övezethatárok. Szabályozási vonal határolja le a 
beépítésre szánt K-Log jelű építési övezeteket a 
tervezett közterületektől. A szabályozási tervlap 
áttekinthetősége érdekében a szabályozási 
vonalak által kiszabályozott közterületek 
típusuknak megfelelően, eltérő színezéssel 
kerültek ábrázolásra. A kiszabályozott 
szabályozási elemekre vonatkozó méretek 
felülvizsgálatra kerültek. 

A szabályozás másodlagos elemei 

Az építési telekre, telekre vonatkozó 
szabályozási elemek közül felülvizsgálatra 
kerültek a megszüntető jelek. 

Egyéb szabályozási elemek 

A megtartandó értékes facsoport, faállomány 
lehatárolása módosul a közlekedési területhez 
igazodva. 

Az Új Duna-híd és az RSD híd esetében a 
tervezett híd jelölés pontosításra kerül. 

A tervezett közúti vasút (villamos) és a tervezett 
kerékpáros infrastruktúra megjelenítésre kerül. 

Parthasználat vonatkozásában a Kikötő számára 
szárazföldi parthasználati kapcsolat nem 
biztosítható jelölés és a Természetvédelmi 
okokból tiltott parthasználat jelölés határa 

pontosításra kerül az Új Duna-híd 
elhelyezkedésének függvényében. 

Védelem, korlátozás 

A TSZT-vel és az FRSZ-szel összhangban a 
magasabb rendű jogszabállyal érvényesülő 
elemek adatszolgáltatása alapján módosításara 
került: 

Ábrázolásra kerülnek a táj- és természetvédelmi 
elemek. TSZT-vel összhangban aktualizálásra 
kerül az országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó övezetének és az Országos Erdőállomány 
Adattár szerinti erdők lehatárolása. A TSZT-vel és 
az FRSZ-szel összhangban feltüntetésre kerül a 
vasút és a felszíni Gyorsvasúti vonalak 
védőtávolsága. 

A TSZT-vel összhangban aktualizálásra kerül a 
veszélyes üzemek lehatárolása és besorolása, 
valamint a hozzájuk tartozó veszélyességi zónák. 

Tájékoztató elemek 

Tájékoztató elemként szerepel a telekhatárok 
javasolt megszüntetése, ami továbbra is 
indokolt. 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep déli 
határa és a HÉV nyomvonala által alkotott 
meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltést a 
tervezett út a HÉV pálya alatt keresztezi, ezért az 
elsőrendű árvízvédelmi védvonal módosítása 
szükséges, ezért a terv javasolt védvonalat is 
ábrázol. 

Feltüntetésre kerül a potenciális 
talajszennyezéssel érintett terület és a feltöltött 
terület a TSZT-vel összhangban. 
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Tervezett szabályozási terv kivágat – javasolt 

megszüntetése 

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

 

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

A Fővárosi Közgyűlés az 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadta a Fővárosi 
településszerkezeti tervet (TSZT) és a Budapest 
főváros rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). A Fővárosi 
Közgyűlés a TSZT-vel és az FRSZ-szel 
összhangban megalkotta a Belváros-Lipótváros, 
Ferencváros és Csepel Duna-parti területére 
vonatkozó Duna-parti építési szabályzatot (DÉSZ) 
is. 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúra I. szakaszának megvalósítása 
érdekében folyamatban van a TSZT és az FRSZ 
eseti módosítása. A TSZT és az FRSZ módosítását 
követően, azokkal összhangban módosítani 
szükséges a DÉSZ-t is. 

9.1. TSZT (MÓDOSÍTÁS SZERINT) 

A TSZT Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 
tervlapja alapján az eseti módosítással érintett 
tervezési területen feltűntetésre kerül a 
beépítésre nem szánt KÖu – Közúti közlekedési 
terület növekménye, míg a Ev-Ve – Véderdő 
övezete, K-Log – Nagy kiterjedésű 
szállítmányozási-, raktározási és logisztikai 
terület alapján kijelölt övezetek területe 
csökken.  

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

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

K-Log jelű területfelhasználási egységek: 

→ K-Log/1, K-Log/2 és K-Log/3 jelű építési 
övezetek. 
→ Kt-Kk és KÖu-3 jelű övezet, utóbbi a TSZT által 
biztosított rugalmassági szabály alapján. 
 
KÖu területfelhasználási egység: 
→ KÖu-3 jelű övezet. 
Ev-Ve jelű területfelhasználási egység: 
→ Ev-Ve/1 jelű övezet. 
Zvp jelű területfelhasználási egység: 
→ Zvp/1 jelű övezet. 
Vá jelű területfelhasználási egység: 
→ Vá jelű övezet. 

A TSZT Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 
tervlapján szerepelnek az övezeteket, építési 
övezeteket befolyásoló egyéb elemek, melyek 
érintik a tervezési területet:  

Az Új Duna-híd alapján a szabályozási terven 
pontosításra kerül a Kikötő számára szárazföldi 
parthasználati kapcsolat nem biztosítható 
jelölés. 

A TSZT Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapja alapján a szabályozási 
terven feltüntetésre kerül az Új Duna-hídon 
tervezett közúti vasút (villamos) vonala és a 
tervezett kerékpáros infrastruktúra nyomvonala.  

A TSZT Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, táj- és 
természetvédelem tervlapja alapján 
feltüntetésre került a szabályozási terven a 
Natura 2000 területek, a tájképvédelmi terület 
övezete, az országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó övezete és az Országos Erdőállomány 
Adattár szerinti erdők. 

A TSZT Szerkezeti tervlap 5. Környezetvédelem, 
veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű 
területek tervlapja alapján feltüntetésre 
kerültek a Potenciális talajszennyezett és a 
feltöltött területek, valamint a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek és a hozzájuk 
tartozó veszélyességi zónák. 

A TSZT Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, 
korlátozási területek tervlapjával összhangban a 
szabályozási terv feltünteti a Gyorsvasúti vonal 
felszíni szakaszának védőtávolságát, a Nagyvízi 
meder területét, a Fővédvonalat, Javasolt 
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védvonalat, a gáz- és termékvezetékek 
biztonsági övezeteit, valamint a mikrohullámú 
összeköttetés magassági korlátozását.   
 

9.2. BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A DÉSZ módosítással érintett területén 
beépítésre szánt terület kizárólag a XXI. kerületi 
tervezési területén lévő K-Log jelű beépítésre 
szánt területfelhasználási egységet érinti. 
található.  

Területfelhasználási 
egység 

Beépítési sűrűség 

bs (bsá+bsp) 

K-Log (XXI. kerület) 1,5 (1.5+0,0) 

1. FRSZ – K-Log (XXI. kerület) 

 

FRSZ 
sűrűség Terület 

m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

1,5 0,0 515 416 773.124 0 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató 
Terület 

m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Log/1 1,30 0,00 221.396 287.814 0 

K-Log/2 1,00 0,00 41.879 41.879 0 

K-Log/3 1,30 0,00 117.601 152.881 0 

K-Log/K-1* 1,50 0,00 66.994 100.491 0 

Σ    583.065 0 

773.124 > 583.065 és 0 = 0 = MEGFELEL 

*: Hatályos szabályozási tervek figyelembevételével számolva. 

Zöldfelületi átlagérték ellenőrzése 

A módosítással érintett területen nem található 
olyan területfelhasználási egység, amelyre a 
TSZT zöldfelületi átlagértéket határoz meg. 
 

9.3. FRSZ 

A beépítési sűrűségre vonatkozó előírások 

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

→ Az előírás a tervezési területen teljesül. Lásd 
Beépítési sűrűség ellenőrzését. 

„4. § (2) A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. 
mellékletben jelölt értéke 
a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető 
funkciókra vonatkozó általános sűrűségi értékből (a 
továbbiakban: bsá), és  
b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából kizárólag 
az épületen belül elhelyezhető parkolók számára – a 
kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – igénybe vehető 
parkolási sűrűségi értékből (a továbbiakban: bsp)  
tevődik össze. „ 

→ A szabályzat analóg módon határozta meg a 
szintterületi mutató értékét: „Szintterületi 
mutató (szm): Az összes építhető bruttó 
szintterület és a telekterület hányadosa. Az 
összes építhető bruttó szintterület értéke 
általános szintterületi mutató értékből (szmá) és 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető 
parkolók – a kiszolgáló közlekedési területeikkel 
együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe 
vehető parkolási szintterületi mutató értékből 
(szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).” A 
beépítési sűrűség ellenőrzését lásd 9.2. fejezet.  

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

→ A rendelkezés figyelembevételével kerültek 
meghatározásra az építési övezetek.  

→A beépítési sűrűségre vonatkozó egyéb 
előírások a módosítással érintett terület 
esetében nem releváns. 

Egyes területek beépítési magasságának 
korlátozásával kapcsolatos előírások 5-12.§ 
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→ A módosítással érintett terület esetében nem 
releváns. 

 

A közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 13-18.§ 

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

→ A területen KÖu-3 II. rendű főút övezete 
került kijelölésre. 

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

→ A hatályos DÉSZ az előírást már tartalmazza. 

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

→ A hatályos DÉSZ az előírást már tartalmazza. 

9.  Kiemelt jelentőségű gyalogos felületek 
 „14. § (3) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű városias sétány” megnevezésű útvonalakon a 
gyalogos és kerékpáros forgalom számára is helyet 
biztosító, a különböző közlekedési módokat megfelelően 
elválasztó, legalább 4,0 m széles burkolt felületet kell 
kialakítani és fenntartani, amely kizárólag az egyéb 
közlekedési elemek és közmű létesítmények helyigénye 
miatt csökkenthető. A sétány mentén legalább egyoldali 
fasort kell telepíteni, illetve fenntartani.” 

→ Az FRSZ-nek megfelelő előírás már szerepel a 
szabályzatban. 

10. Változással érintett területek belső közlekedésével 
kapcsolatos előírások 15. § 
„(1) Az 1. mellékletben területileg meghatározott, 
„infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 
változással érintett”, valamint a „jelentős változással 
érintett területek” tervezésekor biztosítani kell a 
következőket: 
a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett 
tervezett közutak legalább gyűjtőút hálózati szerepkörrel 
rendelkezzenek, 
b) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő 
övezetként tervezett területei és a 10%-nál nagyobb 
keresztirányú terepesést meghaladó útszakaszok 
kivételével, a közúton és a közforgalom számára megnyitott 
magánúton a kétoldali fasor telepítésének 
megvalósításához szükséges kétoldali zöldsáv helyigényét, 
legalább 2,0–2,0 méter szélességben, 
c) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő 
övezetként tervezett útjain, továbbá – a gazdasági területek 

kivételével – az egyéb mellékutakon (gyűjtő-, kiszolgáló- és 
lakóutak), valamint a közforgalom számára megnyitott 
magánúton a gyalogos infrastruktúra helyigényét legalább 
2,0 méter szélességben, az építési övezettel határos 
oldalon, 
d) a főút vagy gyűjtőút hálózati szerepkörrel tervezett 
közterületeken önálló kerékpáros infrastruktúra (kerékpárút 
vagy kétoldali irányhelyes kerékpársáv) helyigényét. 

→ Az érintett területeken belül közösségi 
közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett 
közút nem tervezett.  

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

→ További P+R és B+R tároló nem került 
kijelölésre, a területet nem érinti. 

12. Közlekedési infrastruktúra (közúti vagy vasúti) számára 
irányadó területbiztosítás 
„17. § (1) Az 1. mellékletben közúti vagy vasúti fejlesztés 
számára irányadó területbiztosítással jelölt helyeken a 
jogszabályban meghatározott szélességet növelni vagy 
csökkenteni egyaránt lehet, de legalább az 5. melléklet 
szerint minimálisan megvalósítandó infrastruktúra elemek 
elhelyezését a folyópálya szakaszokon biztosítani kell.  
(2) A közúti vagy vasúti fejlesztés számára irányadó 
területbiztosítással jelölt helyeken az  
5. melléklet szerinti műszaki infrastruktúra elemek méreteit 
a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően kell 
figyelembe venni.” 

→ Figyelembevételre került, a TSZT a 
továbbiakban is fenntartja a jelölést. 

13.  Egyéb előírások 
„18. § (1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt 
közterületen a gyalogos forgalom számára kijelölt, vagy 
kiépített szélességet a biztonságos gyalogosfelület számára 
kell fenntartani az alábbiak szerint: 
a) a pesti Nagykörúton és az azon belül elhelyezkedő pesti 
belvárosi területen a gyalogosfelület szélessége közterület 
egyéb célú használata során 
aa) legalább 3,0 méter és 
ab) nem kisebb, mint a – berendezési sáv 
keresztmetszetével csökkentett – meglévő szélesség 50%-a 
vendéglátó terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése 
esetén,  
b) a pesti Nagykörúton kívüli és a budai oldali területeken a 
gyalogosfelület szélessége közterület egyéb célú használata 
során 
ba) legalább 2,0 méter, 
bb) nem kisebb, mint a – berendezési sáv 
keresztmetszetével csökkentett – meglévő szélesség 50%-a 
vendéglátó terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése 
esetén.” 
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→ Az előírással összhangban lévő szabály már 
rögzítésre került. 

„18. § (3) Gyorsvasúti vonal (metró, regionális gyorsvasút, 
HÉV) felszíni szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől 
mért 12,0 – 12,0 méter széles sávon belül új épület a 
közösségi közlekedést kezelő szervezet hozzájárulásával 
létesíthető.” 

→ A közlekedési létesítmények védőtávolsága 
előírásba beépült. 

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

→ A magánutak előírásaiba már beépült. 

→A közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
egyéb előírások a módosítással érintett terület 
esetében nem relevánsak. 

A közmű infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

→A közmű infrastruktúrára vonatkozó előírások 
a módosítással érintett terület esetében nem 
releváns. 

A TSZT és az FRSZ alkalmazása a kerületi 
településrendezési eszközökben 

„21. § (1) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
aa) meglévő csomópont átépítése és bővítése, vagy új 
csomópont létesítése, 
ab) meglévő közút gyalogos vagy kerékpáros 
infrastruktúrájának szélesítése, utólagos létesítése, 
ac) a közlekedésbiztonságot növelő nyomvonal korrekció 
megvalósítása, 
ad)  környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy 
átépítése 
esetén; 
b) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
beépítésre szánt terület rovására a közlekedési 
infrastruktúra bővítésének, átépítésének az a) ponttól eltérő 
esetben is; 
c) növelhető a KÖk területfelhasználási egység szélessége 
ca) új, átépülő vagy áthelyezésre kerülő állomás, 
megállóhely építése, 

cb) vasutak különszintű keresztezésének építése, 
cc) környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy átépítése 
esetén; 
d) közút és vasút különszintű keresztezésében felüljáró 
helyett aluljáró létesítése esetén műtárgyépítés miatt a 
közlekedési területek határa a szükséges mértékig 
módosítható; 
e) Dunát keresztező, kizárólag kerékpáros és gyalogos 
forgalom számára szolgáló híd helye a mellékúthálózat 
figyelembevételével 100 m-rel módosítható; 
f) a közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítással jelölt elem esetében a nyomvonal 
hosszától annak 50%-ában el lehet térni;  
g) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egység között lévő, a közlekedési 
infrastruktúra számára irányadó területbiztosítással jelölt 
közlekedési elem nyomvonala pontosítható oly módon is, 
hogy ne érintse a beépítésre szánt területfelhasználási 
egység területét; 
amennyiben a módosítás erdőterület vagy mezőgazdasági 
térségbe tartozó mezőgazdasági terület csökkenését nem 
eredményezi. 
(2) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) csökkenthető a KÖu területfelhasználási egység területe 
meglévő útvonal és a beépítésre szánt terület határának 
rendezése esetén legfeljebb a tömb hosszának 50%-ában, 
az útvonal szakaszra jellemező szélesség megtartásával; 
b) módosítható a KÖu és KÖk területfelhasználási egységek 
közötti határ; 
c) helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy 
megszüntethető 
ca) autóbusz-, trolibusz hálózat átszervezése, 
cb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése 
esetén; 
d) közúti vasúti (villamos) vonalak hálózata módosítható, ha 
da) meglévő vagy tervezett szakasz felszíni kialakítása 
helyett felszín alatti kialakítás épül, 
db) kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg nem haladó) 
vonal kerül felszámolásra; 
e) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala módosítható, ha a hálózati 
kapcsolatok változatlanok maradnak. 

→ Figyelembevételre került. 

→ A TSZT és az FRSZ alkalmazása a kerületi 
településrendezési eszközökre vonatkozó 
előírások a módosítással érintett terület 
esetében nem releváns. 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  

…/2021. (…. ….) önkormányzati rendelete 

a Belváros-Lipótváros, Ferencváros és Csepel Duna-parti területére vonatkozó Duna-
parti építési szabályzatról szóló  

50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Belváros-Lipótváros, Ferencváros és Csepel Duna-parti területére vonatkozó 
Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
R.) A R. 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„34. Az Ev-Ve jelű védőerdő területek övezete (Ev-Ve/1) 

2.§ (1) Az övezetekbe a szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára 
kialakított, jellemzően közhasználatú funkcióval nem rendelkező erdőterületek és az 
azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak. 

(2) Az Ev-Ve/1 jelű övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 

(3) Az övezetben csak vízkivételi-mű építménye helyezhető el.” 

2. § A R. 1. melléklet 3., 4. szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat 

felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására. 

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna 

főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés 

helyi rendjét. 

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat. A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési szabályzatban együtt tervezendő terület:  

„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy 

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából

kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület”. 

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően a Bálna 

épületegyüttesére vonatkozó telekalakítással történő telekrendezés érdekében a XI. üteme 

módosítása a Belváros-Lipótváros, Ferencváros és Csepel Duna-parti területére vonatkozik. 

Részletes indokolás 

A rendelet (továbbiakban: R) 34.-hoz 

A rendeletben szereplő védelmi erdőterület megnevezése és jelölése módosításra kerül a 
364/2021. (II.24.) Főv. Kgy. határozottal módosított, az 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadott fővárosi településszerkezeti tervnek megfelelően.  

A R. 2. §-hoz 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában az 
50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének 3., 4. szelvényének módosításáról 
rendelkezik. 

A R. 3. §-hoz 

A R. hatályba léptetéséről rendelkezik. 
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