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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  tervezett  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  Újbuda 
Duna‐parti  területére  vonatkozó  Duna  parti 
építési szabályzat (DÉSZ) módosítása szükséges. 

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)  –  IX.  ütem  a  XI. 
kerületi Duna‐parti területére. 

A  tervezési  területen  belül  a  módosítással 
érintett  ingatlanok az alábbiak: 4004/2, 4009 és 
4010 hrsz.‐ú telkek. 
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2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT  

Településszerkezeti összefüggések  tekintetében 
elmondható, hogy az Új Duna‐híd I. szakaszának 
és  a  hozzá  tartozó  közútfejlesztéseknek 
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  megépítésének  kiemelt 
célja a város déli területein a hiányzó közlekedési 
kapcsolatok  pótlása,  ezáltal  a  belváros 
forgalomcsillapításának  előmozdítása  és  Dél‐
Budapest,  mint  jelentős  potenciállal  bíró, 

nagykiterjedésű  rozsdaövezeteket  is  magában 
foglaló térség fejlesztésének elősegítése. 

A módosítással érintett terület (3 telek) a Galvani 
út  Budafoki  út  és  Duna  közötti  szakasza  és  a 
tervezett  hídfő  környezete;  megközelítése  is 
ezekről közterületekről lehetséges. 

A három telek beépítetlen, területhasználatukat 
tekintve  közlekedési  célú:  a  burkolattal  ellátott 
felületeket  a  körülöttük  lévő  ingatlanok 
megközelítésére,  míg  a  közhasználatú 
zöldfelületek  –  habár  nem  kívánatos  – 
jellemzően parkolási célt szolgálnak. 
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3. ZÖLDFELÜLET‐, TÁJRENDEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT  

3.1.  TÁJ‐  ÉS  TERMÉSZETVÉDELMI 
JAVASLATOK 

A  tervezési  területen  regisztrált  tájérték,  illetve 
meglévő  értékes  zöldfelület  nem  található.  A 
tervezési  területtel  határosan  helyezkedik  el  a 
Duna  és  medre  (HUDI  200034)  kiemelt 
jelentőségű  természetmegőrzési  terület,  amely 
terület  ökológiailag  érzékeny,  így  annak 
lehetőség  szerinti  megőrzése,  s  az  építés  során 
sérült élőhelyek helyreállítása elsődleges feladat. 

A  megépülő  hídfő  környezetében  –  zöldfelület 
létesítésével  –  biztosítani  kell  a  természeti 
elemeket nem terhelő gyalogos partkapcsolatot. 

A  partmenti  sétány  és  kerékpárút  lég‐  és 
vízáteresztő burkolattal készüljön, hogy a terület 
természetes vízháztartása ne módosuljon. 

 

DÉSZ módosítási terület és Natura2000 helyzete 

 

A  Duna  medre  és  a  Lágymányosi‐öböl  az 
országos  ökológiai  hálózat  –  ökológiai  folyosó 
övezetébe tartozik. Az ökológiai  folyosó övezete 
ráfed a tervezési területre. 
 

3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A  Duna  parton  –  a  természetvédelmi 
szempontok  figyelembevételével  –  honos  és 
jelen  élőhelyen  természetes  módon  fellelhető 
növényfajok  telepítésével  rekreációs  célú 
zöldsáv létesítése javasolt. 

Ily  módon  e  zöldsávban  természetes,  illetve 
természet‐közeli – vízparti – tájkép alakul ki. 

A hídfő (illetve az út) mellett széles kondicionáló 
zöldsáv  létesítendő,  ez  ökológiai  és  esztétikai 
értékek hordozója lesz. 

3.3. ZÖLDTERÜLETEK MÉRLEGE 

A  tervezési  területen  jelenleg  tényleges 
zöldfelület  nincs.  Ily  módon  a  közlekedés‐
fejlesztési  beruházás  során  zöldfelület 
megszűntetés  nem  történik.  A  TSZT  módosítás 
keretében  kezelt  a  Zkp  területfelhasználási 
egység módosítása, minimális csökkenése. 

A terület rendezése folyamatában új,  rekreációs 
zöldfelület  létesül  a  közlekedési  műtárgy 
környezetében,  így  a  zöldfelület  növekmény  a 
továbbtervezés során alakul ki, ezért zöldterületi 
mérleg  készítése  –  jelen  fázisban  –  nem  lenne 
megalapozott. 
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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.  

4.2.   KÖZÚTI JAVASLAT 

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

A  tervezett  híd  pillére  részben  a  Duna‐parton, 
részben a Duna telkén helyezkedik majd el.  
Az Új Duna‐híd kapcsolódó úthálózata esetében 
alapvető változás, hogy a Budafoki és Szerémi úti 
csomópontok nem lennének külön szintűek a NIF 
Zrt.  DÉSZ  módosítást  megalapozó 
adatszolgáltatása  szerint,  hanem  szintbeniek, 
jelzőlámpás forgalomirányítással.  

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  a  korábban 
kizárólagosan  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).  Az  Új 
Duna‐híd  és  csatlakozó  úthálózatának 
nyomvonalán  kikötő  nem  üzemel,  ezért  a 

közlekedési  terület  határainak  pontosítása  nem 
jelent változást. 

A Duna híd engedélyezési terve alapján, az ahhoz 
képest  hajóbiztonsági  szempontból  tiltott 
területként  kijelölt  20‐20  m‐es  partszakaszok 
lehatárolása kismértékben változik.    

4.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS JAVASLATA 

A  DÉSZ  korábbi,  kerékpáros  közlekedésre 
vonatkozó  fejlesztési  javaslatai  változatlan 
tartalommal továbbra is érvényben maradnak.  

A  DÉSZ  módosítással  érintett  területén  az  Új 
Duna‐hídon végig kétoldali, kétirányú forgalomra 
szolgáló  kerékpárút  épülhet,  a  Fehérvári  úttól  a 
Budafoki útig tartó csatlakozó úthálózaton pedig 
kétoldali,  de  egyirányú  forgalomra  szolgáló 
kerékpárút  létesülne.  A  tervezett  útvonal 
kerékpáros  infrastruktúrája  –  a  gyalogos 
infrastruktúrával  közösen  –  összekapcsolásra 
kerülhet  a  Duna  parton  létesülő  Eurovelo  6 
kerékpárúttal, a Budafoki út és a vízpart közötti 
szakasz északi és a déli oldalán egyaránt. 

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

4.6. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

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  parton 
létesülő  sétánnyal  a  Budafoki  út  és  a  vízpart 
közötti szakasz északi és a déli oldalán egyaránt.  

4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

Nincsen  változtatási  szándék  a  rendeltetésszerű 
használathoz szükséges parkolók számát illetően, 
a módosítás a beépítésre nem szánt kategóriába 
tartozó  közlekedési  területre  vonatkozik.
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Javasolt mintakeresztszelvények
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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 kábel – 6 x DN 200 
védőcsőben, 

 132  kV‐os  elektromos  kábel  –  1  x  DN 
500, 

 víz főnyomóvezeték – 1 x DN 500, 

 gázvezeték – 1 x DN 300, 

 távhővezeték – 2 x DN 1000, 

 hírközlési kábelek – 4 x 4 HDPE50, 

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

 városi villamos elektromos betáplálása – 
10 DN 100. 

5.1. VÍZELLÁTÁS 

A  tervezési  területen  található,  a  Galvani  utca 
Duna‐part  felé vezető szakaszán  lévő DN 100‐as 
méretű,  eternit  anyagú  vízvezetéket  a  hídfő  és 
szervízút építése során szükséges kiváltani. 

Új  ivóvízvezeték  építése,  meglévő  átépítése  és 
megszüntetése  csak  a  Fővárosi  Vízművek  Zrt. 
hozzájárulása után történhet. 

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 

 

5.2. CSATORNÁZÁS 

A  tervezési  területen  üzemelő  Ø50‐es  méretű, 
beton  anyagú,  egyesített  rendszerű 
gyűjtőcsatorna  megszüntetésre  kerül.  A 
tervezett  szervizút  híd  alatti  átvezetése  során  a 
megfelelő  űrszelvény  csak  az  útpálya 

lesüllyesztésével  biztosítható.  Ezen  szakasz 
víztelenítése  résfolyókával  történik,  amely  az 
egyesített  rendszerű  gyűjtőcsatorna  kiváltott 
szakaszára köt. 

A  Duna‐parton  a  Dunával  közel  párhuzamosan 
épült  ki  a  Ø120‐as  méretű,  vasbeton  anyagú 
szennyvíz nyomócsőpár, amely a szennyvizeket a 
Kelenföldi szivattyútelepről a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító  Telepre  továbbítja.  Ennek 
kiváltását  a  hídfő  és  környezetének  tervezett 
kialakítása nem indokolja. 

Csapadékvizek  csak  előtisztítást  követően 
vezethetők  a  csatornába,  illetve  a  befogadóba. 
Ennek  is  megfelelően  került  kialakításra  a 
tervezési területen a csapadékvizek elvezetése. 

Az  FCSM  Zrt.  tájékoztatása  szerint  a  budai 
hídfőhöz  legközelebb  eső  meglévő  egyesített 
rendszerű  csatorna  kapacitása  nem engedi meg 
többlet  csapadékvizek  beengedését.  A  csatorna 
befogadója  a  jelenleg  is  túlterhelt  Albertfalvai 
Szivattyútelep,  amely  a  beérkező  vizeket  a 
Kelenföldi Szivattyútelepen keresztül a Budapesti 
Központi  Szennyvíztisztító  Telepre nyomja.  Ezen 
ok miatt  a meglévő  rendszerbe  történő  többlet 
csapadékvíz  bevezetéséhez,  önálló  csapadékvíz 
csatorna  építése  tervezett,  közvetlen  Dunai 
kivezetéssel. 

A  hídról  érkező  csapadékvizeket  a  hídfőtől 
északra  egy  2  éves  gyakoriságú  180  perces 
csapadékra  kétszeres  biztonsággal  méretezett 
térszín  alatti  vasbeton  puffertározó  kerül 
kialakításra. A puffertározó után egy csapadékvíz 
tisztítóműtárgy  kerül  elhelyezésre,  mely  a 
tisztítás  során  a  2  mg/l  SZOE  határértéket 
teljesít.  A  tisztított  csapadékvíz  innen  egy 
automatizált rendszerrel ellátott osztóműtárgyra 
kerül, mely a kezelő  igényei szerint vezérelhető. 
Fontos,  hogy  amikor  a Duna  vízállása  engedi  az 
osztóműtárgyból  északi  irányban  közvetlen 
gravitációs  bevezetés  történik  a  Dunába.  Az 
árvízvédelmi  vonal  keresztezése  miatt  a 
gravitációs  csatornán  kettős  elzárást  szükséges 
biztosítani.  Magas  vízállás  esetén  a  tisztított 
csapadékvíz  az  osztóműtárgyból  déli  irányba 
kerül  elvezetésre  a  hídtól  délre  tervezett 
átemelőig,  ahonnan  nyomott  rendszer 
segítségével  távozik  a  Dunába.  Ezen  átemelőbe 
köt  bele  a  Galvani  utca  felől  érkező,  a 
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kapcsolódó  úthálózat  csapadékvízelvezetését 
biztosító  tisztított  csapadékvizeket  szállító 
csapadékcsatorna  is.  A  Galvani  utcán  keletkező 
csapadékvizeket  egy,  a  hídtól  délre  terepszint 
alatt  elhelyezett  puffertározó  fogadja,  amelyből 
egy  tisztítóműtárgyon  keresztül  kerül 
bevezetésre az átemelő aknába. A déli oldalon a 
Galvani  utcáról,  az  Új  Duna‐hídról  és  a 
szervízútról  származó  tisztított  csapadékvizeket 
elvezető  gravitációs  csatorna  a  meglévő 
szennyvíz  nyomócsövek  alatt  kerül  átvezetésre. 
A  szennyvíznyomócsőpár  keresztezéseket 
védelembe helyezéssel szükséges megoldani. 

A tervezett szervízút az FCSM Zrt. igénye alapján 
történt híd alatti  lesüllyesztése miatt  a  jelenlegi 
védvonalként  szolgáló  magaspartba  bevágás 
szükséges.  A  Duna  és  a  szervízút  között,  azzal 
párhuzamosan  vezetve  egy mélyszivárgó,  illetve 
opciósan  egy  horizontális  szivárgást  gátló  fal 
szükséges kiépíteni. A drénszivárgó összegyűjtött 
vizeit  a  hídtól  délre  lévő  akna  fogadja  és  innen 
vezetődnek be a már említett  csapadékelvezető 
csatornahálózatba.  A  szervízútról  a  kiemelt 
szegély  melletti  résfolyókában  összegyűjtött 
vizek  szintén  a  már  említett  csapadékelvezető 
hálózatba kerülnek bevezetésre. 

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. 

5.3. VILLAMOSENERGIA‐ELLÁTÁS 

A területen kis‐ és középfeszültségű  földkábelek 
üzemelnek,  amelyek  kiváltása  szükséges.  A 
Galvani utca  tengelyében megépítésre  kerülő új 
Duna  –  híd  előkészítő  munkái  során  a 
megépítésre  kerülő  szerviz  út  építése,  valamint 
az  új  rendezett  terepszint  kialakítása 
következtében  az  ott  lefektetett  és  üzemelő 
kábeleket  ki  kell  váltani.  A  kiváltást  az  elkészült 
építési  engedélyezési  dokumentáció  szakági 
terve részletezi. Az új kábelek kiépítését az MSZ 
13207/2000,  az  MSZ  7487‐2/1980  valamint  az 
MSZ  EN  61140/2003  előírásainak 
figyelembevételével kell megvalósítani. 

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. 

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 



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – IX. ÜTEM, XI. KERÜLET – MÓDOSÍTÁS 

 

12  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

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 

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 
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. 
 

 



DUNA‐PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – IX. ÜTEM, XI. KERÜLET – MÓDOSÍTÁS 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 13 
 

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

Földtani közegek 

A  tervezési  területen  –  régebbi  és  jelenlegi 
területhasználat okán (iparvasút, szivattyú‐üzemi 
terület,  üzemanyag‐tárolás,  eseti  kikötő  és 
anyagrakodó)  –  talajszennyezés  feltételezhető, 
amelynek  feltárása  és  szükség  szerinti 
mentesítése elsődleges feladat. 

 

Topográfiai térkép az 1990‐es évek első feléből 

A  beruházás  során  létesülő  műtárgy‐együttes  a 
szabad  (élő)  földfelületekből  területet  foglal  el, 
de a terület előzetes mentesítése nyomán tiszta 
terület  jön  létre,  illetve  a  környezet  rendezése 
ökológiailag értékesebb területet eredményez. A 
területen kialakítandó kondicionáló zöldfelületek 
mikroklíma javító hatása jelentős 

Felszín alatti és felszíni vizek 

A  XI.  kerület  a  felszín  alatti  vizek  állapota 
szempontjából  érzékeny,  valamint  a  kiemelten 
érzékeny  felszín  alatti  vízminőség‐védelmi 
területek  szempontjából  kiemelten  érzékeny 
besorolású  a  219/2004.  Korm.  és  a  27/2004. 
KvVM rendeletek értelmében. 

Az  előbbi  szakaszban  tárgyalt  földtani  közeg 
védelmét,  állapotának  javítását  célzó 
beavatkozások  a  vízvédelmiekkel  együtt 
működve tudják jótékony hatásukat kifejteni. 

 

Budapest kerületeinek érzékenységi besorolása 

Felszíni  vízként  a  tervezési  területtel  határos 
Duna  kezelendő.  A  Duna  és  medre  ökológiai 
szempontból  érzékeny,  Natura2000  terület  és 
ökológiai  folyosó  övezete,  így  a  beruházás 
megvalósítása és üzemeltetése során szennyező 
anyagoknak  az  élővízbe  jutását  műszaki 
eszközökkel, illetve rendszeres ellenőrzéssel meg 
kell akadályozni. 

Levegő 

A  levegőminőség  a  Duna‐völgy  átszellőzési 
folyosó  esetén  fontos  szempont.  A  beruházás 
létesítése  során  a  bontási‐feltárási  műveletek 
alatt  a  kiporzást  kell  megakadályozni, 
csökkenteni.  Az  építési  munkálatok  során  a 
szállító  járművek  és  az  építőgépek  emisszióját 
szükséges  a  lehetséges  mértékben  minimumon 
tartani. 

Az  üzemelési  időszakban  a  forgalom  várható 
terhelő  hatását  forgalomtechnikai  eszközökkel 
(különböző  korlátozásokkal)  szükséges 
minimalizálni. A levegő terhelő hatás – új, eddig 
e  helyen  nem  volt  forgalmi  vonalról  lévén  szó, 
teljesen nem zárható ki. 

Zajviszonyok 

A  forgalmi  zaj  hatásai  szintén  két  fázisban 
várhatóak.  A  terület‐előkészítés  és  építés, 
valamint  az  üzemelési  időszak  hatása  tér  el 
jelentősen. 

Az  első  fázis  terhelésének  csökkentése 
elsősorban  organizációs  feladat.  Az  üzemelési 
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időszak  terhelése  a  forgalomban  részt  vevő 
járművek és az útpálya műszaki paramétereinek 
függvénye.  Törekedni  kell  az  útburkolat 
kialakításánál,  hogy  „csendes”,  a  futómű‐zajt 
nem  növelő  minőségben,  illetve 
anyaghasználattal  történjen.  Zajtól  védendő 
terület mentén  passzív  akusztikai  védelmet  kell 
biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

7. KATASZTRÓFAVÉDELMI JAVASLATOK  

A  katasztrófavédelem  körében  tárgyalandó 
témák  –  árvízvédelem,  felszínmozgás‐veszély, 
veszélyes  anyagokkal  működő  üzemek, 
földrengésveszély, műszaki  korlátozások  –  közül 
a  tervezési  területen  csak  az  árvízvédelem 
kérdése merül fel. 

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  védekezés  vonala  a  budai  oldalon  magaspart 
éle  mentén  fut,  a  jogi  védvonal  beljebb,  a 
Budafoki  út  felé.  A  parti  alépítmények  a 
védekezés  vonala  mögött,  a  mentett  oldalon 
helyezkednek  el.  A  magaspart  a  FŐMTERV  Zrt. 
által készített felmérés alapján teljesíti a MÁSZ + 
1,30  m  magassági  kritériumot.  Az  előzőeknek 
megfelelően  a  budai  oldalon  a  jogi  védvonal 
áthelyezése  nem  szükséges, mivel  a  rendezésre 
kerülő  magaspart  a  MÁSZ  +1,30  méter  szintet 
teljesíti.  A  magasparti  védekezés  a  tervezett 
beavatkozásokat  figyelembe  véve  a  jövőben  is 
biztosítható. 
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8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A  DÉSZ  hatályterülete  a  XI.  kerületben 
jellemzően  nagyon  keskeny,  helyenként  csupán 
néhány  méter  szélességű  parti  sávra 
korlátozódik, és elsősorban közterületeket érint, 
ezért  a  szabályozást  több  helyen  KÉSZ‐ben  kell 
majd  kiegészíteni.  Az  alábbiakban  a  DÉSZ 
Szabályozási  tervének elemei  közül csak  a  jelen 
módostás  miatt  módosulók  kerülnek 
ismertetésre. 

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

A szabályozás alapelemei 

Szabályozással érintett három ingatlan esetében 
övezet módosítás szükséges az új híd hídfőjének 
módosult,  korábbinál  nagyobb helyigénye okán: 
a  KÖu‐3  övezet  kiterjesztésre  kerül,  ezzel 
párhuzamosan a Zkp/Kk övezet lecsökken. 

Egyéb szabályozási elemek 

A  TSZT‐vel  és  az  FRSZ‐szel  összhangban  kis 
mértékben  –  a  ténylegesen  tervezett 
szélességének  megfelelően  –  módosul  a 
tervezett híd jelölés, továbbá feltüntetésre kerül 
az Új Duna‐hídon és a kapcsolódó Galvani utcán 
az ugyancsak tervezett közúti vasút (villamos).  

A tervezett híd jelöléssel összhangban módosul a 
kikötő  számára  szárazföldi  parthasználati 
kapcsolat  nem  biztosítható  jelölés  –  amely  az 
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. sz. melléklete 
alapján  hajózásbiztonsági  szempontból  tiltott 
területek parthasználati szabályozási megfelelője 
– a tervezett híd jelölés módosulásának okán.  

Védelem, korlátozás 

A  TSZT‐vel  és  az  FRSZ‐szel  összhangban  a 
magasabb  rendű  jogszabállyal  érvényesülő 
elemek adatszolgáltatása felülvizsgálatra került: 

Ábrázolásra kerülnek a táj‐ és természetvédelmi 
elemek – Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő  terület  és  az  országos  ökológiai 
hálózat – ökológiai folyosó övezete. 

Tájékoztató elemek 

Feltüntetésre  kerül  a  potenciális 
talajszennyezéssel érintett terület. 
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Hatályos szabályozási terv (részlet) 

 

Javasolt szabályozási terv (részlet) 
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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  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  4/2018.  (II.  14.)  Főv. 
Kgy.  rendeletét  az  Újbuda  területére  vonatkozó 
Duna‐parti építési szabályzatról (DÉSZ). 

Az Új Duna‐híd és a hozzákapcsolódó közlekedési 
hálózat  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  a  DÉSZ  tervezési  területén  a  Galvani 
utca  nyomvonalában  a  Budafoki  út  és  a  Duna 
főmedre  közötti  területen  –  az  ide  tervezett 
hídfőtérség  funkciójának megfelelően – növeli a 
KÖu  jelű  Közúti  közlekedési  terület 
területfelhasználási egység területét. 

Ennek  megfelelően  módosul  a  hatályos  DÉSZ‐
ben is szereplő KÖu‐3 és Zkp/Kk övezetek határa. 

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

A  TSZT  Szerkezeti  tervlap  2.  Közlekedési 
infrastruktúra  tervlapja  alapján  a  szabályozási 
terven  feltüntetésre  kerül  az  Új  Duna‐hídon 
tervezett közúti vasút (villamos) vonal.  

A TSZT Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület‐, táj‐ és 
természetvédelem  tervlapja  alapján 
feltüntetésre  került  a  szabályozási  terven  a 
Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő terület, az Országos ökológiai hálózat 
területe.  

A TSZT Szerkezeti tervlap 5. Környezetvédelem, 
veszélyeztetett  és  veszélyeztető  tényezőjű 
területek  tervlapja  alapján  feltüntetésre 
kerültek a Potenciális talajszennyezett területek. 

A  TSZT  Szerkezeti  tervlap  6.  Védelmi, 
korlátozási területek tervlapjával összhangban a 
szabályozási  terv  tartalmazza  a  Nagyvízi  meder 
területét,  a  Fővédvonalat,  valamint  a 
Hajózásbiztonsági  szempontból  tiltott 
területeket.  
 

9.2.  BEÉPÍTÉSI  SŰRŰSÉG  ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 

Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A módosítással  érintett  területen nem  található 
beépítésre  szánt  területfelhasználási  egység, 
ezért  a  TSZT  szerinti  beépítési  sűrűség  igazolás 
nem szükséges. 

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. § 

 A terület esetében nem releváns. 

Egyes  területek  beépítési  magasságának 
korlátozásával kapcsolatos előírások 5‐12. § 

 A terület esetében nem releváns. 

A  közlekedési  infrastruktúrára  vonatkozó 
rendelkezések 

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

  A  területen  KÖu‐3  II.  rendű  főút  övezete 
került megnövelésre. 

„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.” 
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 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.  §  (1)  A  világörökségi  helyszínek  és  védőövezetük 
közterületeinek  színvonalas  kialakítása  érdekében  a 
közterület  kialakítása  vagy  átalakítása  csak  közterület‐
alakítási terv alapján történhet.” 

 A területet nem érinti. 

„14. § (2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű  korzó”  megnevezésű  útvonalakat 
gyalogosútként,  vagy  gyalogos‐  és  kerékpárútként  kell 
kialakítani  és  fenntartani.  A  korzó  kialakításakor  legalább 
6,0  m  széles  gyalogosfelületet  kell  biztosítani,  amely 
kizárólag  az  egyéb  közlekedési  elemek  és  közmű 
létesítmények  helyigénye  miatt  csökkenthető.  A  korzó 
kialakítása  során  meg  kell  teremteni  a  Duna‐parttal  való 
kapcsolatot, kivéve ott, ahol annak fizikai akadálya van.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A hatályos DÉSZ az előírást már tartalmazza. 

„14. § (4) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű  természetközeli  sétány”  megnevezésű 
útvonalon a természetközeli állapot megőrzése érdekében a 
sétány  nyomvonalát,  szélességét  és  anyaghasználatát  az 
igénybevételtől  függően  úgy  kell  megválasztani,  hogy  a 
természeti  környezet  értékeinek  megtartása  biztosított 
legyen.” 

 A területet nem érinti. 

10.  Változással  érintett  területek  belső  közlekedésével 
kapcsolatos előírások 15. § 

 A terület esetében nem releváns. 

11. A P+R infrastruktúrára vonatkozó előírások 16. § 

 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. § 

 A terület esetében nem releváns. 

A  közmű  infrastruktúrára  vonatkozó 
rendelkezések 

„19. § (1) Minden  beépítésre  szánt  területfelhasználási 
egység területén a kerületi terveszközökben ki kell jelölni az 
1  ha‐nál  kisebb  telekigényű  meglévő  közműterületeket, 
továbbá kijelölhetők a tervezett 
a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) önálló épületként elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások, 
d)  50  MW  névleges  teljesítőképességet  el  nem  érő 
erőművek, valamint  
e) telephelyenként az 50 MW összes hőteljesítményt el nem 
érő  távhőtermelő  berendezések  elhelyezésére  szolgáló 
területek is.” 

 A területet nem érinti. 

 „19. § (2)  Beépítésre  nem  szánt  terület‐
felhasználási egység területén a kerületi terveszközökben ki 
kell  jelölni  az  1  ha‐nál  kisebb  telekigényű  meglévő 
közműterületeket, továbbá kijelölhetők a tervezett 
f) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
g) elektromos alállomások, 
h) gázátadó állomások 
elhelyezésére szolgáló területek is.” 

 A területet nem érinti. 

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

 A hatályos DÉSZ az előírást már tartalmazza. 

 „19.  §  (4)  Egyedi  szennyvízkezelő  berendezés  csak  akkor 
létesíthető,  ha  nincs  a  szennyvizek  befogadására  alkalmas 
közcsatorna.” 

 A hatályos DÉSZ az előírást már tartalmazza. 

 „19.  §  (5)  A  belső  zóna  kivételével  az  1.  mellékletben 
meghatározott 
a)  jelentős  változással  érintett  területeken  új  beépítés 
esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet 
elvezetésre, 
b)  infrastruktúra  függvényében  ütemezetten  igénybe 
vehető, változással érintett területeken új beépítés esetén a 
csapadékvizeket helyben kell tartani.” 

 A terület esetében nem releváns. 

A  TSZT  és  az  FRSZ  alkalmazása  a  kerületi 
településrendezési eszközökben 

„20.  §  (1)  A  nagyvárosias  telepszerű  területfelhasználási 
egységen  belül  a  kialakult,  eltérő  jellegű  lakóterületi 
zárványok  számára  karakterüknek  megfelelő  kisvárosias 
vagy kertvárosias  területfelhasználási egységnek megfelelő 
építési övezet is meghatározható.” 
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 A területet nem érinti. 

 „20.  §  (2)  A  kertvárosias  lakóterület  területfelhasználási 
kategóriába  sorolt,  és  3.  melléklet  szerint  kertvárosias 
magassággal  beépült  kisvárosias  területeken  belül, 
kizárólag  közhasználatú  építmények  elhelyezésére  kijelölt 
építési övezetben 7,5 méternél nagyobb, de  legfeljebb 12,5 
méteres  beépítési  magasság  alkalmazható  az 
ÉHAT/112/1/2014.  számú  OTÉK‐tól  való  eltérési  engedély 
alapján a 
a) közigazgatási, 
b) oktatási, 
c) hitéleti, 
d) egészségvédelmi, 
e) szociális, 
f) kulturális, 
g) művelődési és  
h) sport 
rendeltetés  számára.  A  kertvárosias  lakóterület 
területfelhasználási  kategóriába  sorolt  területeken  ettől 
magasabb  érték,  és  más  rendeltetésekre  vonatkozó 
alkalmazása  az  FRSZ  módosítása  nélkül,  a  vonatkozó 
jogszabályok alapján lehetséges.” 

 A területet nem érinti. 

„20.  §  (2a)  A  3.  melléklet  szerint  Hegyvidéki  zónában 
elhelyezkedő  kisvárosias  lakóterületeken  belül  kizárólag 
közhasználatú  építmények  elhelyezésére  kijelölt  építési 
övezetben  9,0  méternél  nagyobb,  de  legfeljebb  12,5 
méteres beépítési magasság alkalmazható 
a) közigazgatási, 
b) oktatási, 
c) hitéleti, 
d) egészségvédelmi, 
e) szociális, 
f) kulturális, 
g) művelődési és  
h) sport 
rendeltetés számára. 

 A területet nem érinti. 

 „20.  §  (2b)  Magasépületek  helye  a  kerületi 
településrendezési  eszközben  csak  olyan  látványvizsgálat 
alapján jelölhető ki, amely igazolja, hogy a tervezett épület 
látványa  –  forgalmas  látványközpontokból  (legalább  a 
Gellért‐hegy  és  a  Budai  Várhegy  kilátópontjairól,  a  Duna‐
partokról  és  a  hidakról)  feltáruló  nézetekből  –  nem 
veszélyezteti  Budapest  városképének  harmóniáját, 
különösen  a  világörökség  védett  látványát,  valamint  nem 
eredményez  zavaró  együttlátszódást  a  kiemelt  magassági 
hangsúlyokkal  (legalább  Parlament,  Szent  István  Bazilika, 
Gellért‐hegy, Budai Várhegy). 

 A területet nem érinti. 

 „20.  §  (3)  Az  1.  mellékletben  a  kertvárosias  lakóterületek 
területfelhasználási  egységen  belül  „Kertvárosias 
környezetben  intézményi  területek  irányadó 
meghatározása”  jelöléssel  ellátott  területeken  a  környező 
beépítéshez  illeszkedő  intézményi  területfelhasználási 
egységnek  megfelelő  építési  övezet  lehatárolható  és 
megállapítható.” 

 A területet nem érinti. 

 „20. § (4) A többszintes területfelhasználás esetén az eltérő 
használatokhoz  tartozó  paramétereket  e  rendelet  4.  §  (4) 
bekezdés figyelembevételével kell meghatározni.” 

 A területet nem érinti. 

 „20. § (5) A 19. § (2) bekezdés szerinti közműlétesítmények 
számára – amennyiben azt a műszaki kialakítás indokolja – 
a  beépítés  paramétereit  a  KÉSZ‐ben  a  beépítésre  szánt 
területekre vonatkozó paramétereknek megfelelően  is meg 
lehet  határozni  az  ÉHAT/112/1/2014.  számú OTÉK‐tól  való 
eltérési engedély alapján.” 

 A területet nem érinti. 

„21.  §  (1)  A  TSZT‐vel  összhangban  az  1.  mellékletben 
meghatározott  elemekre  vonatkozóan  a  kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
aa)  meglévő  csomópont  átépítése  és  bővítése,  vagy  új 
csomópont létesítése, 
ab)  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. 

 Figyelembevételre került. 

(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; 
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b) módosítható a KÖu és KÖk területfelhasználási egységek 
közötti határ; 
c)  helyi  autóbusz‐pályaudvar  létesíthető  vagy 
megszüntethető 
ca) autóbusz‐, trolibusz hálózat átszervezése, 
cb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése 
esetén; 
d) közúti vasúti (villamos) vonalak hálózata módosítható, ha 
da)  meglévő  vagy  tervezett  szakasz  felszíni  kialakítása 
helyett felszín alatti kialakítás épül, 

db)  kis  forgalmú  (4000  utas/nap/irányt  meg  nem  haladó) 
vonal kerül felszámolásra; 
e)  a  településszerkezeti  jelentőségű  kerékpáros 
infrastruktúra  nyomvonala  módosítható,  ha  a  hálózati 
kapcsolatok változatlanok maradnak. 

 A nem került alkalmazásra a területen. 

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

 A területet nem érinti. 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  

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

Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló  

4/2018. (II. 14.) 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. § Az Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet 3. szelvénye helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
 



2 
 

1. melléklet a ..../2021. (…) Főv. Kgy. rendelethez 
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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 IX. üteme Újbuda 
Duna-parti területére vonatkozik. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megalapozása érdekében az 
4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet 3. szelvényének módosításáról rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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