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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 Korm. határozat 2. pontjában foglaltak értelmében Magyarország Kormánya egyetértett azzal, 

hogy a Korm. határozat 1. pont 1.1. alpontja szerinti Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúrája teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt 

budapesti fejlesztésekért és a nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 

irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint 

építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges 

leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg. 

A projekt megvalósulása érdekében a megfelelő szabályozási környezet biztosítása szükségessé 

teszi az 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, többször módosított Budapest 

településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT) és a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 

5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (továbbiakban FRSZ) módosítását.  

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának tervezési területe 

A jelen módosítás a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-i ülésén 11/2020-02-27 

FKT határozatával meghozott döntése alapján I. szakaszként (Fehérvári út – Gubacsi út között) 

meghatározott nyomvonalhoz közvetlenül kapcsolódó területekre terjed ki. 

A TSZT és FRSZ szükséges eseti módosítása, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Trk.), a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmi követelményekre 

vonatkozó rendelkezéseinek és az egyéb jogszabályok figyelembe vételével történhet. Az Új 
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Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra, mint kiemelt budapesti közösségi 

fejlesztések keretében megvalósuló fővárosi közúthálózat fejlesztés okán a TSZT és az FRSZ 

módosítása a Trk. 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a tárgyalásos eljárás szerint történik. 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata közlekedési infrastruktúrájának előkészítése: 

• Az Új Duna-híd tervezésére vonatkozó nemzetközi tervpályázatot a BURO HAPPOLD Ltd. – 

VAN BERKEL EN BOS U.N. STUDIO B.V. tervezői konzorcium nyerte. Az építési engedély 

várható megszerzése 2021. II. negyedévében. 

A szerkezet egy 529 m hosszú, öt nyílással rendelkező, a medernyílásaiban ferdekábeles 

kialakítású híd, amelyen a hídpályát két ferde, aszimmetrikus kialakítású pilonpár 

függeszti fel. 

 

• Az Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat engedélyezési terveinek elkészítését a Fehérvári 

út és a Gubacsi út közötti szakaszon, beleértve a 2x3 sávos Ráckevei Soroksári-Duna ág 

keresztezést (továbbiakban: RSD híd), valamint a Fehérvári út - Gubacsi út közötti 

szakaszon a villamos infrastruktúra helybiztosítását a Főmterv – Unitef-83 – Utiber által 

alkotott konzorcium végzi. Az építési engedély várható megszerzése 2021. II. 

negyedévében. 

A szerkezet az új körút a Ráckevei Soroksári-Duna ág, valamint a MÁV és H6 MÁV-HÉV 

vágányok, ill. a Soroksári út felett megépítésre kerülő mintegy 660 m hosszú műtárgy. 

• Az Új Duna-hídhoz kapcsolódó villamosvasúti infrastruktúra megtervezésének keretében 

a KKBK Nzrt. tanulmányt készítettet „Az Új Duna-híd kötöttpályás hálózat vizsgálata” 

címmel az új villamosvonalnak a meglévő hálózatba való integrálási lehetőségeiről. A 

villamos infrastruktúra előkészítési projekt konkrét céljai és elemei: 

A tervezési terület a Fehérvári út – Barázda utca – Budafoki út – Hengermalom út – Duna folyam 

– Nagyduna sor – Weiss Manfréd út – Ráckevei (Soroksári)–Duna – Kén utca – Külső Mester utca 

– Timót utca – KÖk területfelhasználási egység határa – Szabadkai út – Gubacsi út – Timód utca – 

Soroksári út – Ráckevei (Soroksári)–Duna – Galvani körúttal párhuzamos tervezett Vt-H 

területfelhasználási egység – Weiss Manfréd úttal párhuzamos tervezett út – Szikratávíró utca – 

Duna folyam – Kondorosi út – Kondorfa utca – Temesvár utca által határolt terület. 

A tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanok az alábbiak: 

Újbuda:  

A IX. kerületi 4004/2, 4008/1, 4008/2, 4009, 4010 és 4011/4 hrsz.-ú ingatlanok érintettek 

módosítással. 

Csepel:  

A IX. kerületi 209975, 209978, 209979, 209981, 209982, 209983, 209984, 209985, 209986, 

209987, 209988, 210015, 210017, 210018, 210021, 210005/1, 210005/2, 210007/1, 210007/2, 

210012/7, 210012/14, 210012/18 és 210020/1 hrsz.-ú ingatlanok érintettek módosítással. 

Ferencváros:  

A XXI. kerületi 38200/2, 38200/3, 38200/4, 38207/6, 38207/7, 38207/9, 38207/10, 38208, 

38225, 38226/4, 38226/19, 38226/20 és 38228 hrsz.-ú ingatlan érintett módosítással. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

1.1. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA, HELYZETE A 

TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúra I. szakasza Budapest 

zónarendszerében (Forrás: Budapest 2020) 

A Galvani utca térségében tervezett Új Duna-

híd (Galvani híd) szükségességét az 1980-as 

évek óta szakmai konszenzus övezi. Az egyik 

legfontosabb szerkezetfejlesztő tényező 

Budapest esetében a Duna-hidak megépítése, 

köztük Galvani hídé, ami lehetővé teszi Buda és 

Pest kedvezőbb kapcsolatát, egyben egy új, 

haránt irányú urbánus közlekedési elem 

létrehozását. Ezen a nyomvonalon keresztül 

Pest és Buda a belső városrészek kikerülésével 

tudja kapcsolatát erősíteni. A szerkezeti elem 

egyben az elővárosi városrészeket is összefűzi. 

A nyomvonal mentén elterülő barnamezős 

területek fejlesztésének is ez lehet a záloga. 

Dél-Budapest tekintetében cél a Duna jobb és bal partján és a Csepel-szigeten elhelyezkedő 

kerületek közvetlen kapcsolatát biztosító korszerű és városias közlekedési főúthálózat 

megteremtése. Az Új Duna-hídnak és a hozzá tartozó közútfejlesztéseknek köszönhetően direkt 

kapcsolat alakulhat ki már az I. szakasz megépülésével a XI. kerület (Újbuda), a XXI. kerület 

(Csepel), a IX. kerület déli része (Külső-Ferencváros) között, távlatban pedig a XX. és XIX. 

kerületek északi része (Pesterzsébet és Wekerletelep), a X. kerület (Kőbánya), illetve az Üllői út – 

Ferihegyi Repülőtérre vezető út között. A nyomvonal jövőbeni meghosszabbításának 

köszönhetően (Jászberényi útig történő meghosszabbítás) egy új fővárosi körgyűrű alakulhat ki. 

Forrás: Budapest 2030 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakasza a városszerkezetben 

súlyponti elhelyezkedésű, kedvező meglévő és tervezett kötöttpályás illetve közúti közlekedési 
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kapcsolatokkal rendelkezik. Az átmeneti és a Duna menti zóna részét érintő fejlesztés a város 

jelentős városfejlesztési potenciállal rendelkező területeit köti össze. Jelenleg az egybefüggő 

gazdasági területek mellett jelentős a közlekedést kiszolgáló és a használaton kívüli területek 

aránya, de az utóbbi évtizedben már megjelentek az iroda és vegyes funkciót biztosító 

beruházások. 

Jelenleg a Hungária körgyűrű gondoskodik a terület, az átmeneti és az elővárosi zóna közötti 

kapcsolatról, míg a Soroksári út, Szerémi út és a csepeli Weiss Manfréd út a belső városrészek 

felé biztosítják a megközelítést. Az útvonalak mind a közúti közlekedés, mind a közösségi 

közlekedés területén fontos szerepet töltenek be Budapest közlekedési rendszerében: 

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

elérését, 

• a dél-budai térségben Móricz Zsigmond körtér, míg a dél‐budapesti térségben a 

Közvágóhíd–Rákóczi híd csomópont teremti meg az észak‐déli és kelet‐nyugati villamos 

vonalak, valamint a HÉV vonalak és a ráhordó autóbusz hálózat közötti a kapcsolatot. 

A Budapest funkcionális szerkezetét bemutató TSZT tervlap szerint az Új Duna-híd és kapcsolódó 

közlekedési infrastruktúra I. szakaszának nyomvonala hosszú távon a belső városrészeket 

tehermentesítő új körirányú elemként valósul meg. Az úttengely közvetlen szomszédságában 

mind a három érintett kerületben szerkezetalakító fejlesztési céltérség helyezkedik el, vegyes 

területhasználattal. Csepelen a Duna mentén a városüzemeltetést szolgáló jelentős kiterjedésű 

terület mellett az egybefüggő, jelentős kiterjedésű gazdasági területek a meghatározók. Utóbbi 

jelentős fejlesztési potenciállal is rendelkezik, valamint országos jelentőségű kikötőterülete 

mellett, meghatározó a logisztikai központ területe. A Csepeli-szigetcsúcs tervezett városi park 

hosszú távon jelentős közösségi rekreációs célú területként jelenik meg. 

 

Forrás: Budapest TSZT  
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1.2. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 

VIZSGÁLATA 

1.2.1. HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI  

A terület településrendezési szintű vizsgálata során a TSZT és az FRSZ releváns előírásait 

vizsgáljuk. 

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) 

Budapest hatályos településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal együtt) a főváros teljes 

közigazgatási területére készült. A TSZT a főváros „Budapest 2030” hosszú távú városfejlesztési 

koncepciójában foglalt célok megvalósítását hivatott biztosítani, ennek megfelelően határozza 

meg a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok 

elrendezését.  

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

- Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) 

A területfelhasználási egységbe tartoznak azok a kiemelt jelentőséggel rendelkező kerületi 

központok, amelyek a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott rövid utak városa célt is 

segítik teljesíteni. Ezeknek a területeknek a városközpont vegyes területekhez képest a beépítési 

sűrűsége részben alacsonyabb, illeszkedik a helyi jellemzőkhöz. Többségük az eltérő intenzitású, 

jellemzően kis- és kertvárosias lakóterületek hagyományos központja. Beépítési sűrűségük ezért 

tágabb határok között mozog és zónánként is eltérő. A TSZT a településszerkezeti helyzettől 

függően – és az OTÉK-tól eltérően – a kiemelt jelentőségű helyi központ területek beépítési 

sűrűségi értékét 1,25 – 5,75 közötti értékben határozza meg. A területfelhasználási egység 

területére vonatkozóan 20% a legkisebb zöldfelületi átlagérték a megfelelő zöldfelületi intenzitás 

biztosítása érdekében. 

Vt-H jelű területfelhasználási egységbe sorolt a XXI. kerületben, a tervezett Galvani körúttól 

délre, a Ráckevei (Soroksári)–Duna menti zöldterület és a Weiss Manfréd út közötti területsáv, 

amely az infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett 

tervezett helyi központ részét képezi. A területen szükséges infrastruktúra kiépítéséig, a hatályos 

kerületi terveszközök átmeneti időre „Má” (Általános mezőgazdasági terület) 

területfelhasználást kell, hogy alkalmazzák.  

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

A területfelhasználási egységbe a jelentős közlekedési nyomvonalak mentén elhelyezkedő 

területek tartoznak, ahol az irodafunkció meghatározó, de ezek a területek részt vesznek a 

lakosság ellátásában, kiszolgálásában is. A szerkezeti elhelyezkedés miatt lakófunkciót is lehet 

létesíteni ezeken a területeken, a KÉSZ-ben meghatározott módon, de csak ott, ahol a 

lakófunkciót jelentős környezeti hatás nem zavarja. A területet az OTÉK-ban lehetővé tett 

funkcionális sokszínűség jellemzi, nem korlátozódik meghatározott intézményi körre. Beépítési 

sűrűsége magas, megközelíti a városközponti területekét. Bár nem jelentenek kiemelt központi 

helyszíneket, legnagyobb beépítési sűrűségük 3,0 – 5,75 közötti érték lehet, mivel lehatárolásuk 

általában területileg korlátozottabb. A zöldfelületi intenzitás megtartása és javítása érdekében a 

területfelhasználási egységekre vonatkozóan 10% a legkisebb zöldfelületi átlagérték. 
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Vi-1 területfelhasználási egységbe soroltak a IX. kerületben azok az RSD-híd hídfőjének 

környezetében lévő területek, amelyek a tervezett Diákváros és RSD menti evezőspálya 

területének környezetében találhatók. Ezeken a jellemzően változással érintett területeken 

kizárásra került a tervezett körút környezeti terhelése alapján az új lakó funkció létesítése. 

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

A területfelhasználási egységbe sorolt területet funkcionálisan az előző intézményterülethez 

hasonló vegyesség jellemzi. A városszerkezetben való elhelyezkedése, a kialakult környezethez 

való igazodása alapján azonban sűrűsége alacsonyabb, lazább, jellemzően szabadonálló 

beépítésű területek tartoznak ide, vagy a területi adottságok (morfológia, értékes növényzet, 

Duna menti pozíció) igénylik nagyobb zöldfelület megtartását vagy kialakítását. Különösen 

alkalmas a funkcióváltó területek élhetőbb, zöldfelületekben gazdagabb környezeti kialakítására. 

Beépítési sűrűségük is jelzi ezt, amelynek legnagyobb értéke a településszerkezeti helyzettől 

függően nem lehet több 0,75 – 4,5 közötti értéknél. A zöldfelületi intenzitás megtartása és 

javítása érdekében 25% a legkisebb zöldfelületi átlagérték, amit a területfelhasználási egység 

területére kell számítani. 

A tervezési területen a XI. kerületben, a Szerémi út és a Budafoki út vonalában több területrész 

Vi-2 jelű területfelhasználási egységbe sorolt, az útvonalak mentén a környezeti terhelés alapján 

a jellemzően változással érintett területeken kizárásra került az új lakó funkció létesítése. 

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

A területfelhasználási egységbe egyrészt azok a gazdasági célú területek tartoznak, amelyek a 

város iparosodása során, jellemzően a XX. században alakultak ki, és a rendszerváltozást 

követően a környezetet terhelő tevékenységeket új technológiákra, vagy új funkciókra cserélték, 

másrészt az elővárosi zónában kialakuló új munkahelyi területek. Ide soroltak továbbá azok a 

logisztikai területek is, amelyek a koncentrált árufuvarozás közlekedési, raktározási és átrakodási 

területei, de közlekedési kapcsolatukat elsősorban a közút adja. Ide tartoznak még az 1 ha 

területi nagyságrendet meghaladó elektromos alállomások és gázátadó állomások, valamint a 

komplex hulladékgyűjtő udvarok területei is, így a város működtetésben is fontos a szerepük. A 

területen a vegyesség érdekében önálló – a saját tevékenységhez tartozón kívül – általános 

irodafunkció is elhelyezhető, kereskedelmi és szolgáltató funkció kivételesen lehetséges. 

Beépítési sűrűségük 1,0 - 2,0 közötti érték lehet. 

Gksz-2 jelű területfelhasználási egységbe tartoznak a IX. kerületben, az Illatos út két oldalán 

található kialakult gazdasági területek, valamint a XI. kerületben, a Szerémi út mentén 

változással érintett gazdasági terület. 

- Szennyvízkezelés területe (K-Sz)  

A területfelhasználási egységbe a települési folyékony hulladék (szennyvizek és iszapok) 

kezelését, hasznosítását biztosító építmények, műtárgyak és technológiák elhelyezésére szolgáló 

terület, valamint a szennyvizek kezelőtelepre juttatását biztosító szivattyútelepek tartoznak. 

(Nem kerültek ábrázolásra a kis területű, illetve gazdasági területfelhasználási területen belül 

elhelyezkedő szivattyútelepek.). 

A módosítással érintett területen a XXI. kerületben, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

területe tartozik K-Sz jelű területfelhasználási egységbe, amely északról határolja a tervezett 

Galvani körút nyomvonalát. Ezen kívül a XI. kerületben, a Galvani út mentén helyezkedik el az 

1,7 ha területű Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kelenföldi Szivattyútelep területe. 
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- Nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület (K-Log) 

A területfelhasználási kategóriába a közúti és vasúti áruszállítás infrastruktúrájával rendelkező, 

elsődlegesen nagy rakodó vagy raktár területek elhelyezésére szolgáló, speciális gazdasági 

jellegű területek tartoznak. Kivételesen gyártó és feldolgozó funkció elhelyezése is lehetséges. A 

beépítés mellett jelentős rakodó-, tárolófelületek létesítése is szükséges, ezért a 

területhasználatok ellehetetlenítésének elkerülése érdekében a kerületi településrendezési 

eszközben szükség lehet az OTÉK-ban előírt legkisebb zöldfelület mértékétől való eltérésre. 

A módosítással érintett területen a XXI. kerületben, a volt Mahart III. öböl környezete tartozik 

K-Log jelű területfelhasználási egységbe, amely délről határolja a tervezett Galvani körút 

nyomvonalát. 

- Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület (K-Hon) 

A területfelhasználási egységbe a honvédelmi feladatok ellátására és a honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági létesítmények elhelyezésére szolgáló területek tartoznak. 

A módosítással érintett terület a Timót utcában szomszédos a területfelhasználási egységbe 

tartozó báró Hazai Samu Laktanya területével. 

- Oktatási központok területe (K-Okt) 

A területfelhasználási egységbe azok a jellemzően 3 ha-nál nagyobb oktatási létesítmények 

tartoznak, amelyek környezetüktől eltérő sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, és vagy az országos 

felsőfokú intézmények közé tartoznak, vagy környezetükhöz képest az alapellátáson jelentősen 

túlmutató szereppel rendelkeznek, egyben nem képezik részét városközpontnak. A területen az 

oktatási létesítményeken túl, az alaprendeltetéshez kapcsolódó, kiegészítő és kiszolgáló funkciók 

is elhelyezhetők. 

A módosítással érintett a Gubacsi úton szomszédos a területfelhasználási egységbe tartozó 

BGSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium területével. 

Területfelhasználási egység jele, megnevezése területe 

ebből 

változással 

érintett  

ebből 

infrastruktúra 

függvényében 

ütemezetten 

igénybe vehető  

beépítésre szánt területek 

Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) 255.831 m2 - 100% 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1) 146.296 m2 82,05 % 17,95% 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) 585.327 m2 87,2% - 

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló 

terület (Gksz-2) 

684.939 m2 12,8% - 

Szennyvízkezelés területe (K-Sz) 288.377 m2 - - 

Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és 

logisztikai terület (K-Log) 

542.012 m2 100% - 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 

terület (K-Hon) 

55 352 m2 - - 

Oktatási központok területe (K-Okt) 46 965 m2 - - 
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- Közúti közlekedési terület (KÖu)  

A területfelhasználási egység hálózza be a város egészét, jelentős mértékben determinálva a 

településszerkezetet. A közúti közlekedési területet a közúthálózati hierarchia magasabb szintű 

elemei (autópályák és autóutak, I. rendű és II. rendű főútvonalak, településszerkezeti 

jelentőséggel bíró gyűjtő utak), valamint a városi közösségi közlekedés fontosabb autóbusz 

végállomásai, a felszíni P+R parkolók és B+R tárolók, üzemi létesítmények (üzemanyagtöltő 

állomások) alkotják. A főútvonalak és a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak része szinte a 

teljes villamos-hálózat (a gyalogos elsőbbségű terek, az egyes vonalak közötti kapcsolatot 

biztosító pályák, továbbá az egyvágányú és a közúti infrastruktúrától elkülönülő villamos-pályák 

kivételével), valamint az autóbusz és a trolibusz közlekedés legfontosabb útvonalait, továbbá a 

kerékpáros közlekedés meghatározó elemeit és a gyalogos közlekedés felületeinek egy részét. 

A tervezési területet keresztezi több olyan közúti közlekedési terület, amelyek a közúthálózati 

hierarchia magasabb szintű elemei, ezért a TSZT-ben is megjelennek KÖu területként. A 

tervezett Galvani híd és csatlakozó úthálózatával összefüggő módosítási szándék érinti ezeket a 

területeket. 

- Kötöttpályás közlekedési területek (KÖk)  

Ezen területfelhasználási egységek tagolják a főváros területét. E műszaki infrastruktúra 

nyomvonalai és területei – üzemeltetési sajátosságuk folytán – markáns elválasztó hatást 

fejtenek ki a városszerkezetben. Ezen belül helyezkednek el a vasúti közlekedés vonalai a 

teherszállítást biztosító rendező pályaudvarokkal és a személyszállítást szolgáló állomásokkal, 

megállóhelyekkel, továbbá ide soroltak a gyorsvasúti vonalak (metró, gyorsvasút, HÉV) felszíni 

szakaszai, és a közúti infrastruktúrától elkülönülő villamos-pályák. 

A tervezési területet érinti több, a TSZT-ben önálló kötöttpályás közlekedési területként kijelölt 

terület, a H6 és H7 MÁV-HÉV vonalak területe. A tervezett Galvani híd és csatlakozó 

úthálózatával összefüggő módosítási szándék érinti ezeket a területet. 

(A Budapest-Kelebia 150. sz. vasútvonal Duna-parton történő megtartását az FRSZ KÖk 

területfelhasználási egységbe sorolt terület kijelölése nélkül továbbra is biztosítja, a vasúti 

infrastruktúra Ferencvárosi rendező-pályaudvaron történő átvezetéséig.)  

- Városi park (Zvp)  

A területfelhasználási egységbe a 25 hektárnál nagyobb zöldterületek, a városi parkok 

(Városliget, Margitsziget, Népliget, Óbudai-sziget, Gellért-hegy, Észak-Csepelre és Táborhegyre 

tervezett parkok) tartoznak. Az OTÉK zöldterületekre meghatározott megengedett legnagyobb 

(3%-os) beépítettségétől eltérően, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi 

CCXLII. törvénynek megfelelően a városligeti park területén 7% a megengedett legnagyobb 

beépítettség. A városi park (Zvp) területfelhasználási kategóriába sorolt területen a legnagyobb 

beépítési magasság a Duna-parti építési szabályzatban meghatározható eltérések 

figyelembevétele mellett 9,0 méter tekintettel a 25 hektárnál nagyobb zöldterületeken 

megjelenő egyedi rekreációs, turisztikai igényekre. 

A tervezési területen található a TSZT-ben nevesített, Észak-Csepelre tervezett park területe.  

- Közkert, közpark (Zkp)  

A területfelhasználási egységbe a 25 hektárnál kisebb zöldterületek tartoznak. Idetartoznak a 

városi és lakóterületi közparkok, közkertek, a jelentősebb fásított közterek és az egyéb 

szerkezetileg meghatározó zöldfelületek. A meglévő közparkokon kívül azon zöldterületek is le 
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lettek határolva, amelyek rekreációs használatra jelenleg még nem, vagy csak korlátozottan 

alkalmasak (pl. alábányászott területek) és/vagy az érintett telkek tulajdonjogi rendezése nem 

történt meg (magántulajdon van). Ezeket a zöldterületeket távlatban alkalmassá kell tenni a 

közhasználatra, illetve a tulajdonviszonyokat is rendezni szükséges. 

A tervezési területet jellemzően a vízpartok mentén kijelölt területfelhasználási kategória, amely 

a part menti végigjárhatóság céljait szolgálja. 

- Védőerdő (Ev-Ve) 

A területfelhasználási egységbe azok a védőerdők (leginkább véderdősávok) tartoznak, amelyek 

az egymást zavaró funkciójú területfelhasználási egységeket választják el. A gyorsforgalmi utak 

mentén az úttengelytől számított 100 méteren belül védelmi erdőterületek kerültek 

meghatározásra.  

A tervezési területen belül Csepelen a különleges logisztikai terület és a Duna folyam, valamint a 

Weiss Manfréd út és a tervezett helyi központ között kijelölt tervezett véderdő sávok. 

- Folyóvizek medre és partja (Vf) 

A területfelhasználási egység magában foglalja az ár- és hullámterek, partvédő művek és 

árvízvédelmi létesítmények területét is. Az élővíz kategóriába tartoznak a vízkönyvi 

nyilvántartásba vett vízfolyások. A térképi ábrázolás megkülönbözteti a teljes hosszában nyílt 

vízfelületeket (Duna, Rákospatak, Hosszúréti-patak stb.) és a befedett szakaszokat (pl. Ördög-

árok, Szépvölgyi-árok). A területegységre vonatkozó, általános érvényű előírásokon túl (árterek, 

hullámterek, védművek előírásai) a Duna esetében a használatot a hajózásra, illetve a 

nemzetközi hajózóútra érvényes előírások is szabályozzák. 

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

- Állóvizek medre és partja (Vá) 

A főváros területén lévő állóvíz felületeket és a hozzájuk tartozó, fenntartási területeket foglalja 

magában. Többségük emberi beavatkozás következményeként (bányatavak) keletkeztek, vagy 

közvetlen céllal létrehozott vízfelületek. Az állóvizek medre és partja elsősorban rekreációs célú 

felhasználhatóságuk miatt jelentős értéket képvisel. 

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

A TSZT 2. Közlekedési infrastruktúra tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A tervezési területet a meglévő I. rendű főutak közül a Szerémi út a XI. kerületben és a Soroksári 

út a IX. kerületben észak-dél irányban átvágja. Tervezett I. rendű főútként jelölt a Körvasút 

menti körút, amely a Ráckevei (Soroksári)–Dunát alagútban keresztezve a Határ út 

nyomvonalában délről határolja a tervezési területet.  

Csepelen a Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd út jelentette útvonal, valamint a ferencvárosi Külső 

Mester utca, az Illatos út, továbbá az újdunai Galvani út, Budafoki út és Fehérvári út meglévő II. 

rendű főutak. Tervezett II. rendű főút a Budát Csepelen keresztül Pesttel, a Galvani hídpárral 

összekötő körirányú elem, amely Pesten az Illatos utca irányába vezető nyomvonalon került 

bekötésre a meglévő úthálózatba. Folyatásában a ferencvárosi pályaudvart keresztezve köt bele 

az Ecseri útba. Ez a nyomvonal az evezőspályához kapcsolódó tervezett létesítmények révén 

került 2018-ban módosításra, korábban még a Kén utcába csatlakozott. További tervezett II. 

rendű főút Weiss Manfréd úttal párhuzamos tervezett út.  
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A településszerkezeti jelentőségű gyűjtőúthálózat elemei közül a Gubacsi út jelenik meg a 

ferencvárosi területen, valamint a Kondorosi út, amely délről határolja a tervezési terület 

újbudai határát. Tervezett elem nem érinti a tervezési területet. 

A Ferencvárosi rendező pályaudvar egy része a tervezési terület délkeleti irányból határolja, 

amely a tervezett 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonal nyomvonalával a Szabadkai út menti 

gazdasági területet vágja ketté. A tervezési területet érintik a Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd 

út vonalával, valamint a Soroksári úttal párhuzamos (jelenlegi H6 és H7) HÉV vonalak, amelyek 

távlatban az Észak-déli regionális gyorsvasutat alkotják majd. A Weiss Manfréd út vonalán 

gyorsvasúti megálló is tervezett. A Gubacsi úton meglévő villamos vonal található. 

A Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd út mentén meglévő, a Ráckevei (Soroksári)–Duna mindkét 

partján, a Duna folyam XI. kerületi oldalán, valamint a Galvani hidak nyomvonala mentén 

tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala került 

kijelölésre.  

A meglévő Kvassay híd mellett a TSZT tervlapja számos műtárgyat jelöl, a Galvani út és az Illatos 

út összekötésében a Galvani körút nyomvonalában két tervezett Duna-hidat, valamint a Weiss 

Manfréd út és a Soroksári út körúti külön szintű közúti keresztezést. A közúti főhálózathoz nem 

kapcsolódó, tehát gyalogos-kerékpáros híd (vagy kiszolgálóútként) tervezett a Ráckevei 

(Soroksári)–Dunán keresztül, illetve a Kopaszi gáton keresztül.  

A Weiss Manfréd út és a tervezett Galvani híd kapcsolódó úthálózatának külön szintű 

csomópontjánál tervezett P+R parkoló jelölt, amelynek minimális férőhelyszáma 500 darab. 

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

A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal érvényesülő művi 

értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A tervlapon feltüntetett műemlékek alapján a módosítással érintett területen található a XI. 

kerületi, 3995/5 hrsz.-ú ingatlanon fekvő régi lőporraktár, amely ipari jellegű, szabadon álló, 

földszintes, barokk épület. Mellette a Lőporraktár műemléki környezete található a 3995/4, 

3995/3 és a 3995/2 hrsz.-on. Fővárosi helyi védettségű építmény a Budai Hengermalom 1910-

ben épült két épülete, amely jelentős ipartörténeti emlék és a Soroksári út melletti 

szakmunkásképző iskola, amely F+3 emeletes saroképület a századforduló iskolaépületeinek 

jellegzetes képét mutatja. (lásd 1.5.4. Az épített környezet értékei c. fejezet) 

A teljes módosítással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely. 

A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal érvényesülő művi 

értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra.  

A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos 

magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapján a tervezési területet nem érintik 

elemek. 

A terület részben magasépítmények számára igénybe vehető terület. A TSZT a magasépítmények 

elhelyezésére elsődlegesen alkalmas területeket az átmeneti zónában jelölte ki, mivel ez a zóna 

a történeti városrészektől látványban távolabb esik, így azok összképét magasságuk nem zavarja. 

A Budapest 2030 városfejlesztési koncepcióban kijelölt és az átmeneti zónára eső 

városfejlesztési céltérségekbe tartozó területek fejlesztésébe jól integrálhatók a 
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magasépítmények, amelyek presztízsberuházásokként a fejlesztések mozgatórugójává 

válhatnak. 

A tervezett Galvani körút mentén a Galvani út, valamint a Soroksári út két oldalán magasház 

elhelyezésére kijelölt terület húzódik, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 méter. A 

Csepelen tervezett helyi központ területe szintén magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az 

épület legmagasabb pontja 90,0 méter, amely a RSD felé 45,0 méterre csökken. 

Szinte a magasház elhelyezésére kijelölt területtel megegyező kiterjedésben egyes változással 

érintett, jellemzően új beépítésű terület (III. párkánymagassági kategória) besorolásúak, ez alól 

csak a Szerémi út menti gazdasági és a Budafokú út és a Duna közötti vegyes terület kivétel. 

A TSZT 3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos 

magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapja a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

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

A tervezési területen a Duna folyam és a Ráckevei (Soroksári)–Duna területe Natura 2000 

védelem alatt áll, az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó része, és a Duna, valamint az 

RSD környezete tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. A RSD 

mentén Csepel part menti területe az országos ökológiai hálózat – pufferterületének övezete is. 

A területen található kisebb erdőfoltok Országos Erdőállomány Adattár szerinti védelmi 

elsődleges rendeltetésű erdőterületek, főképpen kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek. 

A Soroskári út – Helsinki út és a Budafoki út mentén településképvédelmi jelentőségű tervezett 

fasor került kijelölésre. Településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor a XI. kerületben, a 

Fehérvári út, Szerémi út és Galvani utca mentén található. A Ráckevei (Soroksári)–Duna 

revitalizációt igénylő vízfolyásként került feltüntetésre. 

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

bemutatásra. 

A TSZT 5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek tervlapján a 

tervezési területet érintő elemek: 

A más jogszabállyal érvényesülő elemek közül a Vízminőség-védelmi terület övezet a tervezési 

terület egészére terjed ki. Feltöltött területként és rekultiválandó bánya, lerakóként 

nyilvántartott a Csepel szigetcsúcson a szennyvíztisztítótól északnyugatra, valamint a fejlesztési 

potenciállal rendelkező Volt Mahart III. öböl logisztikai területén lévő terület.  

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep alsó küszöbértékű veszélyes üzem. A tervezési 

terület keleti részét érintően a Külső Mester utca és az Illatos út környezetében szintén több 

alsó küszöbértékű veszélyes üzemek található, amelyek kiterjedt veszélyességi zónáit is rögzíti a 

terv. Fontos megemlíteni, hogy a tervezési terület közvetlen közelében még számos küszöbérték 

alatti és felsőbb küszöbértékű veszélyes üzem is található. 

A tervi elemek közül potenciálisan talajszennyezett területként jelölt a tervezési terület jelentős 

része. Ivóvízhálózattal ellátott, csatornázatlan terület található a RSD és Soroksári út közötti 

területen, valamint a tervezési terület Csepelt érintő déli térségében.  

A TSZT 5. Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek tervlapja a 

mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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A TSZT 6. Védelmi, korlátozási területek tervlapján a tervezési területet érintő elemek: 

A tervezési területet több helyen érinti a vasútvonalak védőtávolsága és a gyorsvasúti vonalak 

felszíni szakaszának védőtávolsága. A tervezési területet érinti Nagynyomású gázvezeték és 

létesítményeinek biztonsági övezete, Termékvezeték biztonsági övezete, Távhő gerincvezeték 

térszín felett és 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete. A tervezési területen tervezett távhő 

kooperációs gerincvezeték halad keresztül. 

A tervlap feltünteti a hajózásbiztonsági szempontból tiltott területeket, az elsőrendű 

árvízvédelmi fővédvonalat, a nagyvízi medret és a hullámteret. 

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

Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) 

A Fővárosi rendezési szabályzat a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt 

rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, 

valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra 

területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és 

építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

Az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi rendezési szabályzat közvetíti a 

kerületi szabályozás felé a kerületi szintű előírások kidolgozásához. A három településrendezési 

eszköz (TSZT – FRSZ – KÉSZ) közötti összhang megteremtését – az Étv. előírásaink 

figyelembevételével – az FRSZ rendeleti szinten biztosítja.  

Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik annak érdekében, hogy a 

területhasználat kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra épületen belüli biztosítása 

továbbra is támogatott legyen. Ennek értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű általános 

sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás céljára is – igénybe 

vehető, a bsp jelű parkolási sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára 

vehető igénybe. Kiemelendő, hogy a bsp érték kifejezetten a parkolás épületen belüli 

támogatása céljából kerül alkalmazásra, tehát bónuszértéket jelent a beépítési sűrűség értékébe 

beépülve. A bsá és a bsp érték együtt képezik a bs jelű beépítési sűrűség értéket az OTÉK szerinti 

meghatározással. 

Az FRSZ 1. melléklet a területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az 

infrastruktúraelemek tervlapja alapján a módosítással érintett területfelhasználási egységek az 

alábbi sűrűségi értékkel rendelkeznek: 

Területfelhasználási egység jele, 

megnevezése 

területe 

(m2) 

FRSZ-ben meghatározott 

sűrűségi érték 
sűrűségi érték alapján építhető szintterület 

bsá bsp bs általános célú 
parkolásra 

fordítható 
összesen 

Vt-H (XXI. kerület) 49.735 3.5 1.5 5.0 174.072 74.602 248.674 

Vt-H (XXI. kerület) 206.096 4.0 1.75 5.75 824.384 360.668 1.185.052 

Vi-1 (IX. kerület) 54.454 3.0 1.25 4.25 163.362 68.067 231.429 

Vi-1 (IX. kerület) 37.404 3.0 1.25 4.25 112.212 46.755 158.967 

Vi-2 (XI. kerület) 166.871 2.25 1.0 3.25 375.460 166.871 542.331 

Gksz-2 (IX. kerület) 425.168 2.0 0.0 2.0 850.336 0 850.336 

K-Sz (XI. kerület) 17.065 1.0 0.0 1.0 17.065 0 17.065 

K-Sz (XXI. kerület) 271.312 1.0 0.0 1.0 271.312 0 271.312 
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K-Log (XXI. kerület) 542.021 1.5 0.0 1.5 813.031 0 813.031 

K-Hon (IX. kerület) 55.352 2.5 0.5 3.0 138.380 27.676 166.056 

K-Okt (IX. kerület) 46.965 1.5 0.75 2.25 70.447 35.224 105.671 

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek változásának határa 

Az FRSZ szerkezeti jelentőségű városias, illetve szerkezeti jelentőségű természetközeli sétányt 

jelölt a Duna folyam és az RSD partjai mentén, valamint településszerkezeti jelentőségű 

kerékpáros infrastruktúra nyomvonalát az RSD mindkét oldalán. 

Az FRSZ 1. melléklete a területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 

elemek a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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1.2.2. HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV  

VONATKOZÁSAI 

A tervezési területet jelenleg több építési szabályzat is érinti. 

A XI. kerület területén a módosítással érintett területet három kerületi és egy fővárosi 

terveszköz érinti. A TSZT és FRSZ módosítás területi összefüggésében a 16/2018 (VI.6.) rendelet, 

a 11/2017. (V. 03.) rendelet, valamint a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet érintett, utóbbi a 

jelen módosítás tárgyát is képezi. 

A XXI. kerületben a 24/2018. (X.26.) számú Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat (CSÉSZ) 

kiterjed szinte a teljes közigazgatási területre, kivéve a Duna-part mentét, ahol az 50/2018. (XII. 

10.) Főv. Kgy. rendelet hatályos, utóbbi szintén a jelen módosítás tárgyát is képezi. 

A IX. kerület területén a Gubacsi dűlő területére jelenleg nincs hatályos kerületi terveszköz. A 

módosítással érintett többi területre (Timót utca és környéke, CF Pharma gyógyszergyár és 

környéke és a Nagyvásártelep) Kerületi Szabályozási Terv van hatályban, valamint a – már az új 

jogszabályi környezetben elfogadott – 22/2017. (IX. 13.) rendelet (a Budapest, IX. ker. UNIX 

telephely és környéke KÉSZ). Az RSD mentén a Csepeli területre is hatályos 50/2018. (XII. 10.) 

Főv. Kgy. rendelet van érvényben, amely a jelen módosítás része. 

Hatályos településrendezési eszközök: 
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XI. kerület 

A tervezési terület három kerületi építési szabályzat (KÉSZ) hatálya alá esik: a Hengermalom utca 

és a Duna találkozásánál lévő területre (Rio Budapest szórakozóhely területe) a KÉSZ 11.0, a 

Galvani úttól északra eső vizsgálati területre – az előbbi terület kivételével – a KÉSZ 1.0, míg a 

vizsgálati terület Galvani úttól délre eső részére a KÉSZ 9.0 vonatkozik. 

KÉSZ 1.0 [11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet] 

A KÉSZ 1.0, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2017. 

(V. 3.) önkormányzati rendelete a Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - 

Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület 

kerületi építési szabályzatáról. Ez a KÉSZ a Galvani úttól északra eső vizsgálati területet érinti 

(leszámítva a KÉSZ 11.0 területét). A KÉSZ az akkor hatályos TSZT-vel és FRSZ-szel összhangban 

készült, övezeti rendszere és előírásai igazodnak a fővárosi terveszközökhöz. A KÉSZ 1.a. 

mellékletét képező szabályozási terv szerint az alábbi építési övezetek és övezetek érintettek az 

Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra megvalósítása révén: 

• Vi-2-XI-17, Vi-2-XI-18: a Szerémi út és a Fehérvári út közötti terület építési övezetei, 

melyek közül az utóbbi az Újbuda Medical Centeré. A Vi-2-XI-17 építési övezetben a 

Galvani út felől 55 méter, a Szerémi út felől 50 méter szélességben magassági 

korlátozással (magasépület esetén az épület legmagasabb pontja 45 méter) él a terv; 

• Vi-2-XI-26: a Budafoki út és a Szerémi út közötti tömb; 

• Vi-2-XI-32: a Duna és a Budafoki út közötti terület; az építési övezet esetében – egy Duna 

felőli 40 méteres sávot kivéve – szintén (a fentebb már említett) magassági korlátozás 

van érvényben;  

• KÖu-XI-2, KÖu-XI-3: az I. valamint a II. rendű főutak területének övezetei, melyek közül az 

elsőbe a Szerémi út, a másodikba a Galvani, Budafoki és Fehérvári utak tartoznak. 

A fenti Vi-2-XI építési övezetek esetében mind a Budafoki út, mind a Szerémi út felől egy 40 

méter széles sávban tilos lakó rendeltetést elhelyezni. Ezen kívül ezekben az építési övezetekben 

lakó (a kizárással érintett sávon kívül), igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

iroda, kereskedelmi, szolgáltatás, szállás, kulturális, közösségi szórakoztató, sport és hitéleti 

rendeltetés létesíthető. 
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KÉSZ 1.0 – Szabályozási terv (részlet) 
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KÉSZ 9.0 [16/2018. (VI. 6.) önkormányzati rendelet] 

A KÉSZ 9.0, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2018. 

(VI. 6.) önkormányzati rendelete a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca - Solt utca – 

Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal – kerülethatár által határolt terület kerületi építési 

szabályzatáról. Ez a KÉSZ a Galvani úttól délre eső vizsgálati területet érinti. A KÉSZ az akkor 

hatályos TSZT-vel és FRSZ-szel összhangban készült, övezeti rendszere és előírásai igazodnak a 

fővárosi terveszközökhöz. A KÉSZ 1.a. mellékletét képező szabályozási terv szerint az alábbi 

építési övezetek és övezetek érintettek a Galvani körút megvalósulásával: 

• Vi-2-XI-03: a Galvani út menti  Kondorfa utca és a Fehérvári út közötti terület építési 

övezete,  

• Gksz-2-XI-02: a Kondorfa utca és a Szerémi út közötti tömb, ahol kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, raktározási, iroda 

szórakozási, szabadidős, sport, városüzemeltetési és a gazdasági tevékenységi célú 

épületeken belül kizárólag a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakó 

rendeltetés helyezhető el; 

• Vi-2-XI-07: a Szerémi út – Galvani út – Budafoki út – Kondorosi út által határolt, az egykori 

Épületelemgyár területének építési övezeteinek egyike. Az építési övezet területén a 

Szerémi út, a Galvani út és a Budafoki út Lőportorony utcától északra eső részén 40 

méter széles sávban tilos lakó rendeltetést elhelyezni. 

• K-Sz-XI-01: a Kelenföldi Szivattyútelep építési övezete kizárólag a települési folyékony 

hulladékok, szennyvizek és iszapok kezelését és hasznosítását biztosító létesítmények, 

építmények, mérnöki létesítmények, műtárgyak, valamint a szennyvizek kezelőtelepre 

jutását biztosító szivattyútelepek, illetve mindezekhez kapcsolódó tevékenységek 

kiszolgálását biztosító iroda, raktár és járműtároló rendeltetés helyezhető el. 

• KÖu-XI-2, KÖu-XI-3: az I. és II. rendű főutak területének övezetei, melyek közül a Szerémi út 

KÖu-XI-2 övezetbe, a Galvani, Budafoki és Fehérvári utak KÖu-XI-3 övezetbe tartozik. 

A fenti Vi-2-XI építési övezetekben lakó (a kizárással érintett sávon kívül), igazgatási, nevelési, 

oktatási, egészségügyi, szociális, iroda, kereskedelmi, szolgáltatás, szállás, kulturális, közösségi 

szórakoztató, sport és hitéleti rendeltetés létesíthető. 
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KÉSZ 9.0 – Szabályozási terv (részlet) 
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XXI. kerület 

A módosítással érintett területre a 2019. október 15. napjától hatályos Budapest XXI. kerület 

Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26) Önkormányzati rendelet van érvényben 

(egységes szerkezetben a 33/2018. (Xll. 18.) és a 14/2019. (X. 02.) önkormányzati rendelettel). 

CSÉSZ  

A CSÉSZ az akkor hatályos TSZT-vel és FRSZ-szel összhangban készült, övezeti rendszere és 

előírásai igazodnak a fővárosi terveszközökhöz. A CSSZT-01/m2 mellékletét képező szabályozási 

terv szerint az alábbi építési övezetek és övezetek találhatóak a területen: 

• K-Sz/K: a különleges szennyvízkezelés területe, ahol a települési folyékony hulladék 

kezelését, hasznosítását biztosító építmények műtárgyak és technológiák, a szennyvizek 

kezelőtelepre juttatását biztosító szivattyútelepek és a fő rendeltetéshez kapcsolódó 

vagy azt kiszolgáló egyéb építmények helyezhetőek el. Az építési övezet területén a 

telek tovább nem osztható, kivétel a szabályozási terv szerinti szabályozási vonal 

végrehajtását. Az övezetben a 16 m épületmagasságot csak a szennyvíztiszító műtárgyai 

haladhatják meg. Olyan szennyvíztisztítási technológia helyezhető el, amelynek 

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

szomszédos területhasználatot nem korlátozza és ezt környezeti hatásvizsgálat igazolja.  

• K-Log/K-1: a különleges, nagykiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület 

építési övezete, ahová a közúti és vasúti áruszállítás infrastruktúrájával rendelkező, 

elsődlegesen nagy rakodó vagy raktár területek elhelyezésére szolgáló, speciális 

gazdasági jellegű területek tartoznak. Az építési övezet területén raktározás, logisztika, 

környezetbarát termelés, kutatás-fejlesztés, iroda és kereskedelem, szolgáltatás 

vendéglátás rendeltetés helyezhető el. Nyeles telek nem létesíthető. A 10.000 m2 

telekméretnél nagyobb méretű telkek esetén a hátsó és az egyik oldalsó telekhatár 

mentén 10 méter széles zöldsávot kell biztosítani. 

• Má/É: jelentős változással érintett mezőgazdasági terület övezete, ahová az infrastruktúra 

függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett, átmeneti 

mezőgazdasági hasznosítású nagytelkes mezőgazdasági terület tartoznak. Az övezet 

területén a jelenlegi, jellemzően mezőgazdasági területhasználat tartható fenn, új telek 

csak telekegyesítéssel alakítható ki, új épület nem létesíthető. 

• Köu-3: II. rendű főutak övezete, ahol a kiszolgáló és lakóutakon a közlekedés és a 

közműlétesítmények helyigényének biztosításával egy- vagy kétoldali fasort kell 

telepíteni. Tervezett közúthálózati elem vagy 14 méter útszélesség felett legalább 2,0 – 

2,0 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő, a közműmentes élettér 

biztosításával. A „Szerkezeti jelentőségű természetközeli sétány” is érinti a tervezési 

területet, aminek kialakítása során a természetközeli állapot megőrzése érdekében a 

sétány nyomvonalát, szélességét az igénybevételtől függően úgy kell kialakítani, hogy a 

természeti környezet értékeinek megtartása biztosított legyen, és a burkolatokat 

vízáteresztő módon kell kialakítani. 

• Kök: az övezet a HÉV és a Szabadkikötőt kiszolgáló vasút vonalának, megállóinak és 

végállomásának, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz elvezető rendszerének, 

közű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál. A HÉV 
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vonalának felszíni szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől mért 12,0 – 12,0 méter 

széles védősáv szükséges.  

• Zvp/K: városi park övezete, ahol a legalább 30.000 m2 méretű telken korlátozottan

közhasználatú sporttelep létesíthető, a szabályozási terven „Feltöltött terület”-ként jelölt 

résztét közhasználat számára megnyitni és korlátozottan közhasználatú sporttelep 

céljára felhasználni csak a terület kármentesítését követően lehet. 

• Zvp/É: városi park övezete, ahol a legalább 10.000 m2 méretű telken korlátozottan

közhasználatú sporttelep létesíthető, az övezetben kialakított sporttelep 

rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű és autóbusz tárolóhelyek a 

park területén és egyéb közterületen a telekhatártól légvonalban mért 500 méteren 

belül, illetve P+R rendszerű parkolási létesítményben is elhelyezhetőek. 

• Ev/É-V: védelmi erdő övezete, ahová a szomszédos területek környezeti állapotjavításának

céljára kialakított, jellemzően közhasználatú funkcióval nem rendelkező erdőterületek és 

az azonoscélú erdősítésre alkalmas területek tartoznak. A területen épületet elhelyezni 

nem lehet, gépjármű várakozóhely nem létesíthető. A zöldfelület mértékének legalább 

egyharmad részén örökzöldeket kell telepíteni. A kialakítható legkisebb telek területe 

5000 m2, kivéve, ha az erre a célra kijelölt terület ezt a mértéket nem éri el. 

• Vá: az övezetbe a Ráckevei-(Soroksári-)Duna és a Kavicsostó medrei és parti sávjai

tartoznak. A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet, kivéve a 2. 

melléklet szerinti területeket. Az RSD meder területének jogi rendezésekor a meder 

telekhatárát (partvonalát) a vízmeder menti parti rézsű jellemző felső élétől legalább 1 

méterre kell meghatározni az irányadó szabályozási vonal geodéziai felméréssel való 

pontosításával. A meder mentén – a 2. melléklet szerint – minimum 6 méter, ill. ahol 

lehetséges minimum 10 méter széles közterületet vagy közterületi utat kell létesíteni. 

Ahol a szabályozási terv a meder mentén közterületi út létesítését nem irányozza elő ott 

a part 6 méteres fenntartási sávjára a KDV VIZIG szolgalmi jogát be kell jegyezni. A parti 

sávban stég csak sporthajók indítására, kikötésére, valamint vízparti létesítményekhez 

kapcsolódó közösségi stég céljára szolgálóan létesíthető. Az övezetben épületet 

elhelyezni nem lehet, kivéve, ha az 1. melléklet övezeti határértéket határoz meg. 
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CSÉSZ – Szabályozási terv (részlet) 

IX. kerület

A Galvani körút tervezett nyomvonalának módosítása miatt az alábbi Kerületi Szabályozási 

Tervek és Kerületi Építési Szabályzatok érintettek: 

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

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

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

amelynek elfogadása nem történt meg. Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 

I. szakaszának megvalósításával érintett terület beépítési feltételeinek meghatározásához – 

építési jog megteremtéséhez – a fővárosi településrendezési eszközökkel (TSZT, FRSZ) 

összhangban kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készítése szükséges. 

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

határolt Kerületi Szabályozási Tervről a jelenlegi úthálózat és telekstruktúra megtartása mellett 

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

• M-IX-1: A munkahelyi építési övezetek területén a szabályzat szerint lakóépület nem

helyezhető el. A M-IX-1 jelű építési övezetben a Soroksári úti telekhatártól számított 60 

méteres sávban a terv legalább 15,0 m épületmagasságot határoz meg. A Soroksári út 

mentén ezen kívül építési és eltéréssel szabályozott építési vonalat jelöl a terv. 

• I-IX-1: Kötelező magassági illeszkedést ír elő a fővárosi védelem alatt álló Jaschik Álmos

Művészeti Szakgimnázium Soroksári úti tűzfalához. A rendelet 6. § (6) bekezdés alapján: 

„A 38191/3 hrsz-ú telken elhelyezhető új épület magasságának legalább 5,0 m 

homlokzathosszon legfeljebb ± 1,0 m eltéréssel illeszkednie kell a 38191/2 hrsz.-ú telken 

álló épülethez.” 
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építési övezet jele (m2) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m) 
I-IX/1 SZ 4000 50  3,00 30 7,5 18,0 

M-IX-1 SZ 4000 45  2,40 25 4,5 18,0 
 

A tervezett Galvani körút nyomvonala a területre hatályos KSZT felülvizsgálatát teszi szükségessé 

a fenti kivágaton jelzett területen. 

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

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

övezetet jelöl ki. 

• Gksz-2/IX-U-2:  jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló gazdasági rendeltetésű 

épület vagy építmény elhelyezhetőségét rögzíti. 

 

A rendelet 14. § (6) bekezdés alapján: „Az övezetben 

az építési helyet az alábbiak szerint kell meghatározni: 

a) az előkert a KÖu jelű közlekedési övezetek mellett 

legalább 10,0 m, a kiszolgáló utak mentén legalább 

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

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

hátsókertre néző tényleges beépítési magasságának 

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

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

*minimális párkánymagasság 3,5 m, maximális 18 m

A tervezett Galvani körút nyomvonala a területre hatályos KSZT felülvizsgálatát teszi szükségessé 

a Gksz-2/IX-U-2 építési övezet területén az Illatos út és a Galvani út kereszteződésében. 

A 19/2002. (X. 10.) számú rendelet a Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által 

határolt Kerületi Szabályozási Tervéről a tervezési területre munkahelyi építési övezetet jelöl ki. 

• M-IX-1, M-IX-2: Az övezetben a gazdasági területeken megengedett nem jelentős zavaró

hatású építmény, a kereskedelem építményei, önálló irodaépület, ellátó, szolgáltató 

építmények, a kutatás, fejlesztés építményei, parkolóház és autómosó, valamint a 

tulajdonos számára lakás és sportépítmény bizonyos telekszázalékig építhető. Az övezet 

telkein veszélyes hulladék kezelés nem végezhető. 
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építési övezet jele (m2) (m) (%) m2/m2) (m2/m2) (%) (m) (m) 

M-IX /1 SZ 10000 35 1,20 0,70 25 21,0 

M-IX /2 SZ 8500 45 1,50 0,70 25 21,0 
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Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában KSZT 

felülvizsgálata nem szükséges. 

A 20/2010 (VI.04.) rendelet a volt Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke 

Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról a tervezési területen az RSD híd 

hídfőtérsége mellett a Déli Városkapu fejlesztése területét érinti. A 2010-ben készült rendezési 

terv az egybefüggő barnamezős területeket városszerkezetileg kedvező közterület hálózattal 

kapcsolta a környező meglévő útvonalakhoz. Az azóta megváltozott fejlesztési elképzelések és a 

Galvani körút nyomvonalának módosítása a hatályos tervek újragondolását teszi szükségessé. 

Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) 

A Duna-parti építési szabályzat a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget 

területének építési rendjét és rendeltetését a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és 

biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási 

elemeket tartalmaz. 

A tervezési terület két Duna-parti építési szabályzat hatálya alá esik: 

- Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 4/2018. (II. 

14.) Főv. Kgy. rendelet (DÉSZ IX. ütem) 

- Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési 

szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (DÉSZ XI. ütem) 

DÉSZ IX. ütem – Újbuda 

A DÉSZ a vizsgálati terület part menti sávját 

Zkp/Kk közkert övezetbe sorolja. Az övezet 

területén elhelyezhető gyalogos-felüljáró 

tartószerkezete és ezzel egybeépített, 

legfeljebb 200 m² alapterületű vendéglátó 

építmény és nyilvános illemhelyek, pihenést, 

testedzést szolgáló épületnek nem minősülő 

építmények, ismeretterjesztés épületnek nem 

minősülő építményei, a terület fenntartásához 

szükséges építmények, a közkert 

használatához szükséges parkolás építményei, 

kikötői létesítmények parti elemeinek 

építményei. Az övezet területét közhasználat 

elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági 

okból sötétedés után való zárva tartást. A 

fásítottság mértéke legalább 1 db közepes 

vagy nagy lombkoronájú fa/150 m2. Az övezet 

határértékeit a lenti táblázat tartalmazza. 

A TSZT-vel összhangban a DÉSZ szabályozási 

tervlapja (szabályozási elemként) Duna-parti 

városias jellegű sétányt, tervezett hidat és 

tervezett kerékpáros infrastruktúra 

nyomvonalát jelöl az övezet területén. 
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DÉSZ XI. ütem – V., IX. és XXI. kerület 

Az 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. 

rendelet Ferencváros 

vonatkozásában kizárólag az RSD 

területére terjed ki. 

• Vá/1: az övezetben a Kemény

Ferenc módosítással elfogadott 

Galvani körút nyomvonalán a 

tervezett híd és azon vezetett 

kerékpáros infrastruktúra került 

kijelölésre. 

A XXI. kerületi, módosítással érintett területen a Duna-parthoz kapcsolódóan védelmi 

erdőterület, a terület további részén nagy kiterjedésű logisztikai terület került kijelölésre. Az 1. 

mellékletét képező szabályozási terv 4. szelvénye szerint az alábbi építési övezetek és övezetek 

találhatóak a területen: 

• K-Log: az építési övezet területén (K-Log/1, K-Log/2, K-Log/3) nagy kiterjedésű

szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület építési övezetei területén kizárólag 

raktározás, logisztika, környezetbarát termelés, kutatás-fejlesztés, iroda és 

kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés helyezhető el. Melléképítmények közül kizárólag 

közmű- becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló siló, ömlesztettanyag-, folyadék- 

és gáztároló, antennatartó szerkezet és zászlótartó oszlop helyezhető el. Nyelestelek 

nem létesíthető. A 10000 m2-nél nagyobb méretű telkek esetén a hátsó és az egyik 

oldalsó telekhatár mentén 10 méter széles zöldsávot kell kialakítani.  

• KÖu-3: Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak,

műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint közúti vasutak (villamos), 

parkolók, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, közmű- és hírközlési 

építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál. 

• Kt-Kk: a kerületi jelentőségű közutak területe, ami kiszolgáló(lakó)utak, ezek

csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint parkolók, 

kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, közmű- és hírközlési építmények, 

zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál. Az övezet területén épület nem helyezhető el 

a Duna-parttal közvetlenül határos közterületek közszolgáltatási személyhajó-

forgalomhoz szükséges – megállóhelyenként maximum 50 m2 bruttó szintterületű – 

épületei kivételével. 
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• Ev/1: védelmi erdő területek övezete, ahová a szomszédos területek környezeti 

állapotjavításának céljára kialakított, jellemzően közhasználatú funkcióval nem 

rendelkező erdőterületek és az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak. Az 

övezetben épületet elhelyezni nem lehet, csak vízkivételimű építménye helyezhető el. 

• Zvp/1: városi park területe, ahová a 3 hektárnál nagyobb alapterületű rekreációs 

zöldterületek tartoznak. Az övezet pihenő-, játszó- és sportfunkciókat tartalmazó 

közpark létesítésére szolgál. Vendéglátás épületei, pihenést, testedzést szolgáló 

építmények, ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei, terület 

fenntartásához szükséges építmények, és vendéglátás épületében, illetve ahhoz 

kapcsolódóan nyilvános illemhelyek helyezhetők el. közhasználat elől elzárni nem lehet, 

kivéve a közbiztonsági okból sötétedés után való zárva tartást. Az 1. mellékleten 

„Feltöltött terület”- ként jelölt rész közhasználat számára csak a terület kármentesítését 

követően nyitható meg. 
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DÉSZ XI. ütem – Csepel kivonat 
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1.3. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

VIZSGÁLATA 

1.3.1 TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETVÉDELEM  

A fejezet a „Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek 

elkészítése – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, FŐMTERV Zrt. - UNITEF'83 Zrt. - UTIBER 

Kft. KONZORCIUM 2020.” című dokumentáció felhasználásával készült.  

Tájtörténet 

A tervezési terület tájalakulása szempontjából meghatározó jelentőségű a Duna folyó hatása. Az 

ősvízrajzi térképek alapján a Duna egykor a mainál jóval szélesebb területet érintett, a pesti oldal 

valóságos szigettenger volt, melyekre a későbbiekben a rómaiak védelmi műveket építettek. A 

magyar honfoglalás után ismét érvényesült a Duna, mint hajózóút és a hazánkon átmenő Ny-K-i 

irányú kereskedelemi főútvonala. A szabályozások előtt a Duna medre a mainál még jóval 

szélesebb volt, a Csepel-szigeten keresztül 

mellékágak kötötték össze a Ráckevei 

(Soroksári)–Dunát a főággal. A középkor 

későbbi szakaszában a táj arculatát további 

jelentős vízrendezések alakították át. A 

kisebb Duna-ágakat feltöltötték, illetve 

feliszapolódtak az áradások közepette. A II. 

katonai felmérés alapján a XIX. század 

közepén a tervezési terület még beépítetlen 

volt, mezőgazdasági területek, kisebb 

erdőfoltok jellemezték. 

A nagy ívű városfejlesztési, árvízvédelmi beavatkozásoknak köszönhetően a XX. századra a Duna 

budapesti szakasza mesterséges vízfolyássá alakult. A XIX. század végétől kezdődően, az 

iparosodás előretörésével egyre inkább megjelentek az üzemi területek Ferencvárosban és 

Csepelen: elkezdődött a Soroksári úti ipari tengely kialakulása (malmok, Közvágóhíd, 

fémárugyár, fésűfonó), megépült a vasúti kapcsolattal rendelkező Nagyvásártelep, illetve a 

Weiss Manfréd Acél- és Fémművek, kiépítették a Szabadkikötőt, valamint az olajipari társaságok 

telephelyeit. A Ráckevei (Soroksári)–Duna felső torkolatánál 1910-es években felépült a Kvassay 

zsilip, majd 20-as években a Tassi zsilip is. Így a Duna-ág lényegében felduzzasztott víz állóvíz 

jellegűvé vált, amely a vízminőség romlásához vezetett. A múlt század végére a gazdasági 

változások hatására más folyamatok kerültek előtérbe. Az egykori ferencvárosi ipari területek 

egy része mára funkciót váltott, egyre inkább a vegyes területhasználat jellemző. A XXI. század 

elején jelentősebb átalakulás a Központi Szennyvíztisztító megépülése volt. 

Védett, védendő táji, természeti értékek 

A tervezési területen Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területként 

nyilvántartott a Rákóczi hídtól délre eső Duna szakasz (HUDI 20034) és a Ráckevei (Soroksári)-

Duna-ág (HUDI 20042) medre és parti sávja. A két vízfolyás egyúttal az ökológiai hálózat 

II. katonai felmérés (Forrás: www.mapire.eu)
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ökológiai folyosójának övezetébe tartozik, a Duna-ág menti területsáv a pufferterület 

övezetének része.  

A tervezett út és hídépítéssel kapcsolatos Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció keretében 

részletes élőhely-felmérés történt a tervezett út nyomvonala által érintett területeken. A 

felmérés szerint az érintett élőhelyek nyugatról keleti irányba haladva az alábbiak szerint 

jellemezhetők. 

A Galvani úttól a Dunáig terjedő, XI. kerületi szakaszon alacsony természetességű és jellegtelen 

élőhelyek találhatók. A nyomvonal Csepel-szigetet érintő szakaszán, a Weiss Manfréd úttól 

nyugatra túlnyomó részben nyílt, jellegtelen, regenerálódó gyepterületen, majd egy spontán 

magszórásból létrejött fiatal, jellegtelen puhafás erdőben halad keresztül. Közvetlenül a part 

élen és a rézsűn is hasonló faállomány található, de itt idősebb faegyedek is előfordulnak. A 

Weiss Manfréd úttól keletre eső terület kezdeti szukcessziós állapotban lévő terület. A 

vélhetően felhagyott és rekultivált egykori ipari/üzemi területen spontán regeneráció zajlik. A fa- 

és cserjeállomány borítása jelentős a nyomvonal mentén. A főként tájidegen fajokból álló 

maximum 4-5 méter magasságú fiatalosok nyílt, jellegtelen élőhelyekkel alkotnak vegyes 

növényállományt. A szakasz keleti végpontjánál a Ráckevei (Soroksári)-Duna jobb partján 

közvetlenül a víz szélén szakadozott nádas található, a parthoz kapcsolódva alacsony 

természetességű, keskeny fűz-nyár ártéri erdő alakult ki. A Duna-ág fővárosi szakasza jelentős 

vizes élőhely, ahol a vízi életközösségek természetközeli állapotban fennmaradhattak. Fontos 

vízimadár-élőhely, mind a költési, mind a vonulási, mind pedig a telelési időszakban, ezen 

túlmenően a vízparti növényzet nagy kiterjedésű fővárosi állományainak jelenléte miatt 

kiemelkedő természeti érték. A tervezett híd nyomvonalában, az RSD bal partjának élén 

tájidegen fajok által dominált, jellegtelen vegetáció jellemző: a keskeny és szakadozott nádas sáv 

részben átfed a rézsűn megtelepedett tájidegen fajok által alkotott alacsony fa- és 

cserjeállománnyal. A Ráckevei-(Soroksári)-Dunától keletre a nyomvonalak üzemi területek 

sorakoznak. 

A MATrT-ben meghatározott tájképvédelmi terület övezete a tervezési területen a Duna és RSD 

menti részeket érinti. A tervezett nyomvonal mintegy 510 és 370 m hosszúságban keresztezi az 

tájképvédelmi területet. Az övezetbe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 

tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 

amelyek a táj látványa szempontjából megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. Az 

övezet területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján a TSZT-ben 

került pontosításra. 
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1.3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A tervezési terület kiemelkedő szerepet tölt be Budapest gyűrűs-sugaras zöldfelületi 

rendszerében a Csepeli szigetcsúcson tervezett zöldterület által. Az új városi park céljára kijelölt 

terület a fővárosi zöldhálózat egyik hiányzó eleme, a Hungária-gyűrű mentén elhelyezkedő 

városi parkrendszer déli végpontja.  

Zöldfelületi rendszer szempontjából a tervezési terület két jelentősen eltérő karakterű részre 

tagolódik: a Weiss Manfréd út - Ráckevei (Soroksári)–Duna között beépítetlen, zöldfelületekkel 

tagolt területek találhatók, ezen kívül a fennmaradó csepeli területrészek, valamint a XI. és IX. 

kerületi oldalon is alacsony zöldfelületi intenzitású gazdasági és barnamezős területek jellemzők. 

A beépített területek közül a Központi Szennyvíztisztító frissen parkosított telephelye bír 

számottevőbb kondicionáló zöldfelülettel. Csepelen a Duna-parton erdősávok találhatók, az RSD 

mentén végig széles zöldfolyosó teremt kapcsolatot az északkeleti szigetcsúcs kiterjedt 

zöldfelületei és a sziget déli szabadterületei között. A XI. és IX. kerületi ingatlanok 

zöldfelületekben szegények, általában beépített és burkolt felületek váltják egymást, néhány 

facsoporttal tarkítva. Az RSD parti sáv közhasználat elől elzárt, nem megközelíthető, itt a 

magántulajdonú telkeken, telephelyeken, városüzemeltetési területeken belüli zöldfelületek 

jellemzőek.  

Erdő- és erdősült területek 

A Duna-parti szakaszokon többnyire spontán fejlődött puhafás fasorok, ligeterdő-sávok 

találhatók. Jelentősebb erdősült terület Csepelen a Duna főága mentén és a Ráckevei 

(Soroksári)−Duna mentén találhatók. Fő állományalkotó fajok a kőrisek és nyárfák, illetve az 

ezüstfa.  

Erdőállományi adattárban szereplő, erdőtervezett erdő a Központi Szennyvíztisztító Telep telkén 

(210007/2 hrsz.), a Weiss Manfréd úttól keletre (209988, 209978, 209975, 209970/4-5 hrsz.), 

valamint az RSD mellett (209981 hrsz.) regisztrált. 

Egyéb, kondicionáló zöldfelületek 

Csepel-szigetcsúcs keleti oldala, az egykori eperföldek területe jelenleg fás, cserjés, ligetes 

vegetációval borított beépítetlen terület, amely nagysága miatt jelentős ökológiai potenciállal 

rendelkezik. A Központi Szennyvíztisztító Telep északi része szintén jelentős kondicionáló 

zöldfelületnek tekinthető, a ligetes facsoportokon kívül a tisztítómű épületfödémén található 

tetőkert is részt vesz a biológiai aktivitás növelésében. Az RSD Ferencvárosi oldalán részben 

roncsolt, használton kívüli területet fokozatosan visszahódítja a természet, kevésbé értékes, de 

gyepszinten jórészt záródó vegetáció formájában.  

Közterületi fasorok 

A területet tagoló közterületek csak részben fásítottak. A XI. kerületi részen a Fehérvári út, 

Szerémi út, Galvani utca, a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út, a Kén utca, az Illatos út egyes 

szakaszain és a Külső Mester utcán található fasor. A szerkezeti jelentőségű útvonalként 

funkcionáló Soroksári út fásítatlan. 
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Zöldfelületi intenzitás vizsgálata 

A zöldfelületi intenzitás a másik meghatározó indikátora a zöldfelületi ellátottságnak, és ezáltal a 

települések élhetőségének. A Zöldfelület Intenzitás érték (ZFI) a zöldfelület intenzitását jellemző 

%-érték, mely az adott területre eső zöldfelületek arányát (területi kiterjedés és borítottság 

minősége is) fejezi ki. Az érték nagysága nem egyezik a zöldfelületek tényleges nagyságával. (Pl. 

egy zárt lomkorona szint alatt lévő szilárd burkolat nem érzékelhető a felvételeken.) 

A zöldfelületi intenzitás vizsgálata a Dr. Jombach Sándor (Greenscope Kft.) kutatási 

eredményeinek felhasználásával történt, amely a Landsat 8 műhold 2015-ben és 2016-ban 

összesen nyolc alkalommal, vegetációs időszakban rögzített műholdfelvételeinek 

felhasználásával készült, amely nagy előrelépést jelent a korábbi egy alkalommal történt 

felvételezésekhez képet. Több felvétel készítésével ugyanis kisebb mértékben jelennek meg az 

egyedi vagy pillanatnyi állapotváltozás jelenségei (gyepek kaszálása, rendezvények zavaró 

hatása, árvizek, belvizek stb.). 

Az NDVI vegetációs index (a növényzet biológiai aktivitását, vitalitását, és jelenlétét kifejező 

számérték) alkalmazásával nyert zöldfelület intenzitás értékeket 30-30 méteres raszter-hálóban 

felvett pontok tartalmazzák. 

A területre jellemző zöldfelületi kettősség az intenzitás térképeken is szembetűnő: A csepeli 

beépítetlen területek, erdősávok magas zöldfelületi intenzitással bírnak, ellentétben a 

Szabadkikötő területeivel. A XI. és IX. kerületi oldalon szintén jelentős beépítettségű, biológiailag 

inaktív felületekkel jellemezhető gazdasági térségekben a zöldfelület intenzitása sok esetben 

kisebb, mint 10%. A használaton kívüli, barnamezős területek zöldfelületi intenzitása a fás-

cserjés vegetációk spontán fejlődése miatt magasabb. 
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1.4. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA, 

KATASZTRÓFAVÉDELEM  

1.4.1. KÖRNYEZETI ELEMEK 

A fejezet 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.  

Földtani viszonyok, talaj 

A tervezési területen eredeti talajok már alig 

lelhetők fel. A terület nagy része beépített, vagy 

burkolt, illetve az árvízi védekezéssel 

kapcsolatban a mélyebb szinteket 

mesterségesen feltöltötték. A beépítetlen dunai 

ártéren mindkét parton öntéstalajok borítják a 

folyóvizi üledékeket. A Csepel-sziget talajai 

változatosak, a nagykiterjedésű öntések mellett 

a futóhomok-váztalaj és a humuszos homoktalaj 

is megjelenik. 

A tervezési terület nyomvonala a talajszerkezet, 

és a környezetvédelmet érintő 

területhasználatok szempontjából változatos 

képet mutat, amely elsősorban arra vezethető 

vissza, hogy a tervezési területet megosztja a 

Duna, a környezetvédelmi hatások 

tekintetében pedig a múltbeli ipari 

tevékenységek „örökölt” szennyezése jelent problémát. A környezetvédelmi hatástanulmány (a 

továbbiakban: KHT) keretében elvégzett geotechnikai fúrások eredményei alapján 0,7-4,0 m 

vastag (heterogén, Csepel-szigeti szakaszon foltokban homokos kavics) feltöltés borítja a felszínt, 

mely alatt átmeneti és (félig) kötött rétegek találhatók. 

Kármentesítéssel érintett területek1 

A tervezési területen kármentesítéssel érintett: 

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

• Soroksári úti rendező pályaudvar (38197 hrsz.),

1 Forrás: Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, 

környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítése, FŐMTERV Zrt. - UNITEF'83 Zrt. - UTIBER Kft. 

KONZORCIUM 2020., valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 

Földtani térkép (map.mfgi.hu/mernokgeologia) 
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• a Kén utcai Shell kút területe (38191/3 hrsz., 38094 hrsz., 38048/1 hrsz.), 

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

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

A Csepel-szigetcsúcsi egykori hulladéklerakó területén lerakott hulladék igen heterogén 

összetételű, magas szervesanyag-tartamú, az egyes hulladékfajták nehezen azonosíthatók, 

valamint nehezen különíthetők el egymástól. A hulladéklerakóba már az FCSM Zrt. létrejöttét 

megelőzően 1930’-as évektől volt ismeretlen eredetű hulladék beszállítás. A lerakóba ismert 

hulladékként 1986-89 között, az FCSM Zrt. által az észak-pesti szennyvíztisztítóban keletkezett 

víztartamú szennyvíziszap került be, amelynek jelenlegi becsült mennyisége 3-4 ezer m3. Az 

állapot felmérések során végzett feltárások rétegsorai és az analitikai vizsgálatok kimutatták, 

hogy a tervezési területen elhelyezett anyagok (hulladékok) nagy része nem a szennyvíziszapra 

jellemző összetételt mutat, sőt ásványi olajhoz kapcsolódó technológiákból származó 

hulladékokra jellemző anyagok is feltárásra kerültek. A területen részletes tényfeltárás történt, 

amely alapján megállapításra került, hogy a korábbi használat miatt a terület különböző 

fémekkel és alifás szénhidrogénekkel szennyezett. 

A Soroksári úti rendező pályaudvar területén alifás szénhidrogének, policiklikus aromás 

szénhidrogének, fémek és félfémek szennyezett terület található, ahol a kármentesítés 

beavatkozási és kármentesítési monitoring fázisban van. 

A Soroksári csomópont környékén található a Kén utcai Shell kút területén 1992-ben tártak fel 

szénhidrogén szennyeződést az üzemanyag tároló és kiszolgáló rendszer időszakosan 

bekövetkező meghibásodásainak, tömítetlenségének következményeként. A területen 

kármentesítés történt, azonban az utómonitoring során kiderült, hogy a szennyezettség még 

mindig nagyon magas koncentrációban van jelen. A beavatkozás kármentesítési monitoring 

fázisban tart jelenleg. 

A Kén utca – Illatos út – Külső Mester utca térségében található a CF Pharma Gyógyszergyártó 

Kft. és Budapesti Vegyiművek telephelye. A XIX. század végétől folyik ipari tevékenység a 

területen, amely elsődlegesen kénsavgyártást jelentett. A keletkezett salakot a gyártelep 

felöltésére használták fel, átlagosan 2 méter vastagon. A feltöltés, a tárolása és több havária 

eset miatt a talajvíz kémhatása nagyon erősen savas irányba mozdult el. A savas talajvíz, illetve 

az esetenként beszivárgó kénsav jelentős mennyiségű toxikus fémet oldott ki a salakos 

feltöltésből. A jelenlegi kármentesítési fázis a CF Pharma telephelyén: beavatkozási terv és 

kármentesítési monitoring terv készítése, kármentesítési monitoring, míg a volt Budapesti 

Vegyiművek területén: beavatkozás és kármentesítési monitoring. 

A korábbi területhasználatok miatt további talajszennyezettséggel kell számolni a tervezési 

területen. A KHT keretében elkészült talajmintavételezések megerősítették a talaj általános 

szennyezettségét, valamennyi talajvízmintában volt valamilyen határérték feletti szennyezés. 

FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A területen meghatározóan fontos a Duna és a Ráckevei (Soroksári)-Duna ág (RSD) 

vízminőségének védelme. A Kormányhivatal a fővárosi Duna-szakasz vízminőségét három 

országos törzshálózati mintavételi helyen (egy Újpestnél, kettő Nagytéténynél) méri, a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelően. Az elmúlt évtized mérési adatai alapján megállapítható, 

hogy a Duna vízminősége néhány paramétertől eltekintve megfelel a jogszabályban előírt 

határértékeknek. Az oxigénháztartás jellemzői tekintetében kedvezőtlen értékek mérhetők. Az 

újpesti és a nagytétényi adatokat összehasonlítva látható, hogy a főváros területén a Duna 
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vízminősége kis mértékben romlik. A folyó a főváros közigazgatási határához már a fent említett 

szennyezéssel érkezik. Összességében elmondható, hogy a Duna hazai szakaszára, a különböző 

minőségi elemek (biológiai, fizikai-kémiai, hidromorfológiai jellemzők) tekintetében a jó vagy a 

mérsékelt állapot/potenciál jellemző. A tervezési terület beépített részei csatornázottak, így 

kommunális és technológiai eredetű szennyvíz engedélyezett módon közvetlenül a folyóvizekbe 

nem kerülhet. 

Az RSD-t a Duna vize táplálja, vízszintje állandósított, a vízfolyás kis sebessége (0,05 – 0,1 km/h) 

miatt gyakorlatilag állóvíznek tekinthető. Vízminősége éves átlagban jónak mondható, azonban 

a mért biokémiai oxigénigény kis mértékben, a nitrát-nitrogén és az összes nitrogén 

koncentrációk pedig jelentősen túllépik a rendeletben előírt határértékeket. Az RSD vízminőségi 

problémáinak egyik alapját a bevezetett tisztított szennyvízterhelés adja. Szennyvíz eredetű 

terhelések szempontjából a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvíz kibocsátása a 

legjelentősebb, annak ellenére, hogy technológiája korszerűnek tekinthető és az önellenőrzési 

eredmények szerint megfelel az előírt határértékeknek. Az RSD medre több helyen is 

feliszapolódott, az iszapban szennyezőanyagok halmozódtak fel. Az RSD jó állapotának elérése 

érdekében állami feladatkörben végzett revitalizációs beruházások valósultak meg: a Kvassay és 

Tassi zsilip rekonstrukciója mellett a parti sávban található üdülőterületek csatornázása, a 

monitoring rendszer fejlesztésére is sor került. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM 

rendelet alapján a IX. kerület érzékeny, a XI. 

kerület és a XXI. kerület fokozottan 

érzékeny és kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízminőségvédelmi besorolású.  

A Duna szűk partmenti zónájának 

hidrogeológiai adottságai mellett a térszín 

alatt összefüggő talajvíztükör kialakulására 

nyílt mód. A felszín alatti víz részben 

csapadékvízből szerzi utánpótlását, amely 

alapesetben (dunai kis-, és közepes 

vízállások idején) a magasabb térszínű 

területek felől áramlik a folyómeder 

irányába. Árvízi időszakban a vízmozgás 

iránya megváltozik, s a meder felől áramlik, dúsítva a talajvizet. A part menti sávban tehát a 

talajvíz közvetlenül kommunikál a folyam mindenkori aktuális vízszintjével. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet térképe és a geotechnikai fúrások alapján a talajvíz 

átlagosan 4-8 m mélységben található a tervezett út nyomvonala mentén. A tervezési térségben 

nem található ivóvízbázis védőövezete. 

A beépített területek csatornázottsága közel teljes mértékben kiépítettnek tekinthető, így az 

egyedi szennyvízszikkasztók okozta talajvízszennyezéssel egyre kevésbé kell számolni, 

ugyanakkor a korábbi szennyeződések még sokáig kimutathatóak lesznek a talajban. 

Talajvíz mélysége (https://map.mbfsz.gov.hu) 
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LEVEGŐMINŐSÉG 

A finom és kisméretű „szálló por” (PM2,5 és PM10), nitrogén-dioxid (NO2) és a talajközeli ózon (O3) 

időszakos feldúsulása városi szinten jelentkező, így a tervezési területet is érintő probléma. A 

térség levegőminőségét a legközelebbi mérőállomások adatai alapján lehet jellemezni: a XI. 

kerületben a Kosztolányi Dezső téren, a XXI. kerületben a Szent István úton működik automata 

mérőállomás. A mérőpontokon az elmúlt években észlelt átlagkoncentrációk alakulását az alábbi 

táblázat tartalmazza, pirossal kiemelve a vonatkozó egészségügyi határértéket meghaladó 

eredményeket (Adatforrás: BKÁÉ 20202): 

 

Mindkét helyszín esetében előfordul a nitrogén-dioxid és a PM10 koncentráció, egészségügyi 

határértéket meghaladó mértékű növekedése. Az éves határértékek valamennyi szennyező 

anyag tekintetében teljesültek az elmúlt 5 évben, de az órás/napi átlagkoncentrációk számos 

esetben túllépést mutattak. A külvárosi elhelyezkedésű csepeli mérőponton átlagosan kis 

mértékben jobb levegőminőség mutatkozott az elmúlt időszakban. Meg kell jegyezni, hogy a 

2015-2018. közötti időszakban jelentős volt az adatkiesés, azaz nem állt rendelkezésre a 

követelménynek megfelelő adatmennyiség az átlagkoncentrációk számításához.  

A KHT keretében a tervezett Galvani utca - Illatos út vonalában építendő út térségében az alap 

légszennyezettségi szint helyszíni mérésekkel került pontosításra. A mérési eredmények alapján 

az NO2 értékek mindegyike jóval az érvényes határérték alatti volt, egyetlen órai mérés sem 

közelítette meg azokat. A mért CO napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma a 

határérték alatt maradt. A nem fűtési / fűtési időszakban mért PM10 maximum értéke 36,5 / 60,6 

μg/m3, átlag értéke 21,1 / 38,6 μg/m3, minimum értéke 5,1 / 17,9 μg/m3 volt, tehát a téli 

időszakban magasabb értékek mutatkoztak.  

 

 

2 Budapest környezeti állapotértékelése 2019-2020  

https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-kornyezeti-allapotertekelese.aspx 
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2015. n.a. 106 29 51 90 31 151 34 53 85 

2016. n.a. n.a. n.a. n.a. 114 37 126 n.a. n.a. 74 

2017. n.a. 83 n.a. n.a. 114 n.a. 170 31 56 74 

2018. n.a. 99 33 58 114 n.a. 113 29 49 74 

2019. 22 98 28 46 106 37 131 21 36 98 

https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-kornyezeti-allapotertekelese.aspx
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A nitrogén-dioxid feldúsulása elsősorban a jelentős gépjárműforgalom következménye, a tartós 

magas szintű szálló por szennyezettség kialakulása összetettebb folyamat, amelyben nagy 

szerepe van az aktuális légköri viszonyoknak, időjárási körülményeknek. 

A Duna-völgy jobb átszellőzési viszonyai kedvezően befolyásolja a levegőminőséget, így a part 

menti sávot általában kedvezőbb állapot jellemzi. A térség épületállománya a fűtési szezonban 

fokozott emissziót eredményez, de kedvező, hogy a területen a gázhálózat kiépített, a nagyobb 

szennyezőanyag-kibocsátású folyékony / szilárd tüzelőanyagok alkalmazása nem jellemző.  

Légszennyezettség szempontjából a térségben meghatározó ipari-gazdasági létesítmények a 

tervezési területen: XI. ker. Kelenföldi Erőmű, XXI. ker. Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telep és Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., valamint IX. ker. Illatos úton: Vinyl Vegyipari 

Kft. - Vinyl gyártó és kiszerelő üzem. Az átalakuló – még rendezetlen – területek porképző 

felületként, diffúz szennyezőforrásként értékelhetők. 

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A zajviszonyokra a 2017-es stratégiai zajtérkép szolgáltat adatokat. A térség legmeghatározóbb 

környezeti konfliktusa a jelentős gépjárműforgalomból adódó magas zajszint. A stratégiai 

zajtérkép alapján a fő közlekedési útvonalak határértéket meghaladó zajszinttel érintettek: a XI. 

kerületben a Budafoki út, Szerémi út, Andor utca a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út, míg a IX. 

kerületben a Soroksári út és a Határ út tekintetében az egész napi terhelés (Lden) 65-80 dBA 

között alakul. A Weiss Manfréd út mentén közlekedik a H7 / Csepeli HÉV (Lden) 60 dBA körüli 

zajszintet eredményezve. 

Közúti zajterhelés egész nap (Lden)  

(Forrás: Budapest stratégiai zajtérképe, https://zajterkepek.hu/) 

A KHT keretében a tervezett Galvani utca - Illatos út vonalában építendő út térségében a 

forgalmi adatok és helyi, műszeres zajmérések alapján került meghatározásra a jelenlegi 

zajterhelés. A vizsgálati eredmények alapján készült zajtérkép az összesített éjszakai zajterhelést 

ábrázolja. 

https://zajterkepek.hu/
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XI. kerület    XXI. kerület   XXI-IX. kerület 

Összesített zajterhelés éjjel (Forrás: KHT) 

A vizsgálati pontok túlnyomó részénél határérték feletti zajterhelés figyelhető meg nappal és 

éjjel egyaránt. Az éjjeli határértéket a közlekedési zaj terhelése kb. 7 dB-lel lépi túl. Az Andor 

utca – Galvani út – Illatos út vonalában a közutak mentén, azokhoz közel elhelyezkedő 

épületeknél mindenhol határérték túllépés van.  

Vasúti eredetű, határértéket meghaladó zajterhelés a IX. kerületet érinti, a Déli-összekötő vasúti 

híd, a Soroksári úti rendező pályaudvar térségében, ugyanakkor itt jelenleg nem található 

védendő funkció, objektum.  

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–

EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján a területen jellemző vegyes (intézményi) és 

gazdasági területek esetében a gyorsforgalmi utaktól és elsőrendű főutaktól származó 

közlekedési zajterhelési határérték nappal 65 dB éjjel 55 dB.  

A repülési zajterhelés a területen nem számottevő mértékű, akárcsak a dunai hajóközlekedés 

által keltett zaj.  

Megemlítendő még az eseti jelleggel előforduló szabadidős zajforrások, közterületi 

rendezvények, amelyeknek szabályozása jelenleg nem teljes körűen biztosított. 

HULLADÉKKEZELÉS 

A területen keletkezett hulladékok gyűjtése és kezelése megoldott. A kommunális hulladékok 

gyűjtését a Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatójaként az FKF Zrt. végzi. Az elmúlt években 

jelentősen fejlődött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a különösen a szelektív 

hulladékgyűjtés infrastruktúrájának terén.  

A legjelentősebb hulladékkezelési/köztisztasági probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból 

fakad: a tervezési területen mindenhol felbukkanó probléma az illegális hulladékelhagyás amely 

felszámolása felelősök tettenérése hiányában az érintett önkormányzatokat terheli. Az elhagyott 

hulladékok különösen a használaton kívüli területeken, illetve zöldfelületeken jelennek meg. 
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1.4.2. KATASZRÓFAVÉDELEM 

Építésföldtani korlátok 

A tervezési területet alábányászottság nem érinti, jellemzően sík terület, kedvezőtlen 

morfológiai adottsággal nem bír. 

Az MBFSZ honlapján (https://map.mbfsz.gov.hu/) elérhető építési alkalmassági térkép alapján a 

tervezési és a tervezési terület beépíthetősége nem korlátozott. 

Tevékenységből fakadó korlátozás 

Az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság adatai alapján a tervezési terület egy része a 

219/2011. Korm. rendelet szerinti veszélyes üzemekkel, illetve azok veszélyességi övezeteivel 

érintett, lehatárolásukat a Környezetvédelem című térkép tartalmazza. 

Alsó küszöbértékű veszélyes üzem a Kén utcai CF Pharma Gyógyszergyártó Kft., Illatos úti LINDE 

GÁZ Magyarország Zrt. Küszöbérték alatti veszélyes üzemként nyilvántartott a Fővárosi 

Vízművek Zrt. Központi Szennyvíztisztító telepe. A területen kívül található veszélyes üzemek 

közül a Kén utcai VARIACHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ALTOX-CHEM Kft. és 

Vinyl Kft. veszélyességi zónái érintik a területet. 

Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Felszínmozgás-veszély (süllyedés, rogyás) szempontjából megemlítendő feltöltött terület a volt 

Észak-csepeli szennyvíziszap lerakó, amelynek talajmechanikai adottsága kedvezőtlen lehet a 

beépíthetőség szempontjából. A deponált szerves anyagban a lerakás után még hosszú ideig 

anaerob folyamatok zajlanak, melynek következtében a süllyedés, rogyás veszélye különösen 

fennáll. Mesterségesen feltöltött, ezért szintén felszínmozgás-veszélyes területként értékelhető 

az egykori III-as öböl területe Észak-Csepelen, lehatárolásukat a Környezetvédelem című térkép 

tartalmazza. 

Árvízvédelem 

A magassághiányos töltésszakaszokat a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014 (XII.23) 

BM rendelet alapján mértékadónak tekintett árvízszint (MÁSZ) 1,3 m-rel növelt szintjéhez képest 

értelmezzük. A városi védművek kiépítettsége a magassági biztonság tekintetében jelenleg 

korántsem teljes körű. A MÁSZ szintjétől való elmaradás azt jelenti, hogy a 891 cm-es Vigadó téri 

vízállás esetén a folyó vízállása a védmű koronaszintjével azonos magasságban lenne, nagyobb 

vízállás, hullámzás hatására helyi védekezés nélkül pedig elöntést eredményezne. 

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

Árvízvédelmi szempontból a tervezési terület és környezete a Buda-Közép, a Buda-Dél, a Pest-

Dél árvízvédelmi szakasz része. A TSZT/FRSZ módosítással érintett területre és térségére eső 

védvonalszakaszok a következők: 

• Alberfalva-Észak, magaspart – Buda-Közép árvízvédelmi szakasz,

• Határ-árok bal part – Buda-Közép árvízvédelmi szakasz,

• Határ árok jobb part – Buda-Közép árvízvédelmi szakasz,

https://map.mbfsz.gov.hu/


BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

53 
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 

eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

 

• Albertfalvai töltés – Buda-Dél árvízvédelmi szakasz, 

• Központi Szennyvíztisztító Telep magaspart – Pest-Dél árvízvédelmi szakasz, 

• Csepeli HÉV töltés – Pest-Dél árvízvédelmi szakasz. 

A védvonal a MÁSZ szintjének megfelel, azonban van olyan szakasz, amely a MÁSZ 1,3 m-rel 

növelt szintjét nem éri el. Ez a védvonali szakasz a tervezési terület XI. kerületében található az 

északi részen.  

A Ráckevei (Soroksári)–Duna budapesti szakaszán árvízvédelmi vonal nincs, mivel szabályozott 

vízszintje ezt nem teszi szükségessé. Az RSD területén az árvízvédelmi okokból szükséges 

ideiglenes elzárást betétgerendák elhelyezésével biztosítják. 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett terület kis részét érinti a nagyvízi meder területe, illetve a 

terület egy része hullámtérben található. A nagyvízi meder területét és zónációját (levezető 

sávjait) a Nagyvízi Mederkezelési terv határozza meg. A nagyvízi meder egyes zónáinak (levezető 

sávjainak) beépíthetőségéről, illetve használatáról „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet” 3. melléklete rendelkezik. Ugyancsak ezen 

rendelet tartalmazza a hullámtér fogalmát, amely szerint hullámtér a folyók, vízfolyások 

partvonala és az árvédelmi fővédvonal közötti terület. 



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

32 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 

eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 
2 

 

 



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 

eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 
54 

1.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA  

1.5.1 JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA  

A tervezési terület az átmeneti zóna és a Duna menti zóna területén fekszik, elsősorban iroda, 

gazdasági területek, városüzemeltetési kiszolgáló területek és felhagyott területek jellemzők, de 

beépítetlen, zöldfelület domináns és mezőgazdasági használatú területek is jelentős arányban 

jelen vannak.  

A tervezett körút menti területek újbudai részének területhasználatára nagymértékű 

heterogenitás jellemző. A Duna és a Budafoki út között, a Galvani úttól északra egykori 

iparterületek (volt Röck Gépgyár, volt Zamat Keksz- és Ostyagyár, volt Lágymányosi Kábelgyár, 

Budai Hengermalom) találhatóak, ahol jelenleg termelési, raktározási, kereskedelmi és 

szolgáltatási tevekénység folyik, de ezen a területen, a Budafoki út mentén működik az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, míg a szomszédjában egy irodaház található. Szintén a Duna és 

a Budafoki út között, de a Galvani úttól délre található a Kelenföldi Szivattyútelep. 

A Budafoki út és a Szerémi út között a Galvani út északi oldala mentén irodafunkciók, ettől 

északra a Barázda utca mentén az Elite lakópark elkészült és fejlesztés alatt álló ütemei, illetve 

használatin kívüli területek találhatóak. A Galvani úttól délre, a Szerémi út - Galvani út - Budafoki 

út - Kondorosi út által határolt, az egykori Épületelemgyár területe jelenleg jellemzően 

használaton kívüli, kismértékű kereskedelmi és irodafunkció csak a Budafoki út mentén 

található, ugyanakkor a Kondorosi út mentén jelentős lakóingatlanfejlesztés van folyamatban (a 

Budai Walzer lakópark I. üteme megépült, de még nincs átadva). 

A Szerémi út és a Fehérvári út között, a Galvani út északi oldalán az egykori Villamosszigetelő és 

Műanyaggyár területén, a Fehérvári út felőli részén működik az Újbuda Medical Center, az 

Újbudai Sportcentrum egyik telephelye, valamint különböző irodák, míg a volt gyárterület 

Szerémi út felőli részén különféle kereskedelmi, szolgáltató tevékenység folyik. A Galvani úttól 

délre, a Szerémi út és a Kondorfa utca közötti területen található egyfelől a Galvani Kollégium 

épülete, másrészről az egykori Alfaker Rt. területe, amely jelenleg termelési, raktározási és 

irodafunkciónak ad helyet. A Kondorfa utca és a Fehérvári út közötti területen a Temesvár 

utcánál lakóingatlanok, a Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégiuma és 

irodák, a Galvani útnál különböző profilú (gyógyszertár, élelmiszerbolt, bank stb.) kereskedelmi, 

szolgáltató funkciók találhatóak. 
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Lakóépületek, tőle balra gazdasági – ipari 

létesítmény épülete a Galvani utca – Fehérvári út 

kereszteződésénél 

 

Duna Medical Egyészségügyi Központ épülete a 

Fehérvári út – Galvani utca kereszteződésénél 

 

Galvani utca mentén elterülő gazdasági és 

raktározás-szállítmányozási magán társaságok 

telephelyei 

 

Galvani Kollégium épülete a Galvani utca Szerémi 

út sarkán 

 

Kollégiummal szemközti élelmiszer-ipari gyár 

épület 

 

Iroda épület - Budafoki út 

  

Az FKF NZrt. hintőanyag-tároló telepe a Galvani 

úton 

MÉH-telep a Galbani út és a Budafoki út sarkán 
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A Ráckevei (Soroksári)–Duna torkolatának karakterét a Kvassay zsilip műtárgyai határozzák meg, 

ettől délre a parti sávon ligetes erdősáv húzódik, nagyrészt természetes rézsűvel. A tervezéssel 

érintett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep elzárt városüzemeltetési területe rendezett, 

az épületek, építmények újszerű állapotúak, a létesítményt 2010-ben adták át. A telep északi 

része beépítetlen tartalékterület. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. által üzemeltetett 

területen nagy része még jellemzően beépítetlen, de műszakilag igénybe vett terület. A jelenleg 

működő raktározási és logisztikai funkciók a Szikratávíró utca felől közelíthetők meg. 

A tervezett Galvani körút nyomvonalán Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a 

Szabadkikötő területe között a parti sávon ligetes erdősáv húzódik, mellette kondícionáló 

zöldfelület. A Weiss Manfréd úttól keletre a mezőgazdasági területek meghatározók, a Ráckevei 

(Soroksári)–Duna mentén ártéri erdőterületek szegélyezik a vízfelületet. 

A csepeli Duna-part Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

Szabadkikötő területének fejlesztése Építés alatt álló D3 raktár épület 
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Ferencvárosban a Soroksári út és az RSD közötti – gyalogos, közúti – kapcsolat teljesen hiányzik, 

az elválasztó vasúti pálya nehezíti a két terület közös fejleszthetőségét. A módosítással érintett 

területet északról a volt Nagyvásártelep, délről a Gubacsi dűlő barnamezős területe határolja. A 

tervezett híd nyomvonalában jelenleg a Laterex Építő Zrt. gazdasági területe működik.  

Az RSD szomszédságában fekvő jelenleg használaton kívüli IX. kerületi Nagyvásártelepet a 

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program a Budapest Diákváros számára jelölte ki. A 

területen már a 2000-es évek szanálását követően nagy volumenű városfejlesztési koncepció 

volt tervezett, amely lakó-, iroda- és intézményfunkció helybiztosítását irányozta elő.  

A ferencvárosi oldalon a kedvező vasúti összeköttetés révén a termelési, raktározási és 

logisztikai cégek telepedtek meg, de az elmúlt évek beruházásai a terület vegyességét 

mozdította elő. Átadásra került a Ferencvárosi Munkásszálló, valamint a Gubacsi út mentén a 

leromlott állagú lakóterületeket felszámolásával a Gubacsi út mentén új lakófejlesztés 

valósulhatott meg. Az Illatos út mentén a régóta működő Shell benzinkút mellett, a Soroksári út 

138-142. szám alatt működő Illa Centerbe több népszerű kereskedelmi egység is beköltözött, a 

telek beépítetlen területei is megújultak. A Kén utca vonalában található a Jaschik Álmos 

Művészeti Szakgimnázium az ország legnagyobb képző- és iparművészetet oktató intézménye, 

körülbelül hétszáz tanulónak helyet biztosító épületet a főváros helyi védelem alá vonta. 
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Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola az Illatos 

út és Soroksári út kereszteződésében 

Illatos út és soroksári út sarkán szabadon hagyott 

terület 

Gubacsi út menti új lakó beépítés Gubacsi út – Illatos út sarkán álló kereskedelmi és 

gazdasági épületegyüttes 

Gubacsi út menti utcakép Timót utca – Gubacsi út sarka 

Műszaki Szakközépiskola 

Illa Bevásárlóközpont és Irodaház, mellette kereskedelem-raktározás épülete a Soroksári út mentén 

Duna mentén elterülő ipari és gazdasági területek 

környezete 

Soroksári út és Duna közötti szakasz 

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

Telekstruktúra 

A módosítással érintett terület kiterjedésének és sokféle használatának megfelelően változatos 

telekméretekkel és telekstruktúrával rendelkezik.  

Az újbudai Galvani utca egybeesik az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 

kiépítésének tengelyével. A közterületek jelenleg 10 000 m2-t nem meghaladó telekállományból 

állnak. A Galvani utca környező ingatlanállománya is aprózott, ezért alacsonyabb, de néhol 

50 000 m2-t meghaladó telekterülettel rendelkezik. 

Ezzel ellentétben a csepeli módosítással érintett területtel, ahol a 100 000 m2-t meghaladó 

telekméret jellemző. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep mellett a csepeli ártéri erdős 

területek nagyobb egybefüggő telekmérettel rendelkeznek, utóbbi a Csepeli Önkormányzat 

tulajdonában áll. Itt a telkek mérete a 200 000 m2-t is meghaladja. A tervezett körút Weiss 

Manfréd úttól nyugatra eső nyomvonalában, valamint a Szabadkikötő területén jellemzően 

kisebb, 50 000 m2-es telekméret alakult ki. 

A módosítással érintett ferencvárosi területen a Ráckevei (Soroksári)–Duna mentén és a Külső 

Mester utca vonalában működő gazdasági telephelyek területén az 50 000 m2 feletti telekméret 

jellemző. A Soroksári út – Illatos utca környezetében a 20 000 m2 alatti telekméret jellemző 

hasonlóan, mint a XI. kerületi Galvani út környezében. 

A Telekméret vizsgálat a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Tulajdonvizsgálat 

A jelen vizsgálat a pandémiás helyzetből kifolyólag tájékoztató jellegű, mivel egy jellemzően 

2020-ban lekérdezett tulajdoni állományt mutatja be. A tulajdonosi szerkezetben a 

fejlesztésekkel összefüggésben várhatóan további változások lesznek a közeljövőben.  

A módosítással érintett terület egészét tekintve igen magas a köztulajdon aránya az egyes piaci 

szereplők tulajdonában álló ingatlanokhoz képest. A köztulajdonban lévő ingatlanok legnagyobb, 

közel 30%-át az állami tulajdonú területek jelentik. Ezt követi a Budapest Főváros 

Önkormányzata és annak gazdasági társásaságainak tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek 

összesen 13,2%-os részaránnyal rendelkeznek. A kerületi önkormányzatok tulajdona összesítve 

19,4%-ot tesznek ki a területek tulajdonviszonyának megoszlásában.  

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát a jelentősebb közterületek (Újbudán a Galvani, 

Budafoki, Szerémi és Fehérvári utak, Csepelen a Weiss Manfréd út), valamint a Kelenföldi 

Szivattyútelep és a csepeli szennyvíz- és vízkezelési telephely adja. A Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonolja jellemzően a kerületi jelentőségű közterületeket, utakat, valamint 

az Illatos út és Kén utca közötti szakaszon egy kisebb tömbrészletet. Csepel Önkormányzata 

tulajdona (a közterületek mellett) a nagy területen elfekvő általános mezőgazdasági hasznosítás 

alatt álló földrészlet. Újbudán az önkormányzat tulajdonát jellemzően a közterületek képezik. 

Az Új Duna-híd és kapccsolódó úthálózatának vonatkozásában az újbudai Galvani utca fővárosi 

tulajdonú terület, de a hídfőtérség kialakításában már magán és kerületi tulajdonosok is 

érintettek. A Galvani utca keresztmetszetének várható megnövekedése jellemzően 

magántulajdont fog kisajátítással érinteni. Csepelen a tervezett infrasuktúra kiépítése közel 

azonos arányban a magán és a XXI. kerületi Önkormányzat tulajdonát befolyásolja, míg a 

Ferencvárosban a telekstruktúra jelentős megváltoztatása mellett szinte minden köz és piaci 

szereplő érintett. 
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A területek Duna-parti végigjárhatósága jelenleg korlátozott. Kiemelt feladat a vízfelület menti 

végigjárhatóság, a part menti területek közterületi státuszának biztosítása. 

XI. kerület 

 

XXI. kerület 

 

IX. kerület 

 

 

Köztulajdonban lévő ingatlanok 

Tulajdonos HRSZ. 

Magyar Állam és Magyar 

Állami tulajdonú gazdasági 

társaság 

38093, 38230/33, 38229/10, 38229/9, 38197, 38086/30, 38086/22, 38230/41, 

38223/3, 3993/22, 3995/1, 4005/1, 3794/1, 3816/2, 3830/2, 3825/6, 210012/12, 

210005/1, 210025, 210021, 210020/1, 210012/15, 210012/10, 210012/18, 

209990/4, 209972, 209993, 209979, 209994/2, 209970/3, 209980, 209961/17, 

210012/14, 210007/2, 210020/2, 209973, 209990/1, 209989 

Budapest Fővárosi 

Önkormányzat és Budapest 

Fővárosi Önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság 

38221/3, 38049/2, 38086/23, 38191/2, 38048/1, 38086/18, 38199/2, 38086/21, 

38224/13, 4010, 4011/3, 4055, 4013, 4014, 4015/2, 43794/1, 3995/12, 3826/2, 

209975, 209990/5, 209992/3, 209971, 209970/2, 209965, 210007/3, 38086/24, 

38191/3, 3995/4, 3832/21 

XI. Kerületi Önkormányzat 
3822/27, 3811/3, 3995/2, 3994, 3811/4, 3804/3, 4053, 3822/3, 4015/1, 3823/5, 

3830/3, 3995/16, 3993/32, 4005/2, 4008/2, 4011/4, 3816/1, 3822/6, 3823/3, 

3995/5 

XXI. Kerületi Önkormányzat 

210012/8, 210012/19, 210012/11, 210005/2, 210016/2, 210012/3, 210007/1, 

209990/3, 209978, 209970/5, 209969, 209961/16, 210012/13, 210012/16, 210013, 

209997, 209991, 209977, 209961/4, 209998 

IX. Kerületi Önkormányzat 
38234/4, 38220/1, 38207/7, 38208, 38191/13, 38229/11, 38229/6, 38086/26, 

38225, 38086/28, 38228, 38191/12, 38188/2, 38234/3, 38094, 38222, 38207/10, 

38191/9, 38190, 38220/2, 38230/66, 38207/9, 38086/191, 38191/11 

A Tulajdonvizsgálat a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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1.5.3. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA  

Beépítési mérték 

A módosítással érintett új Duna-híd és környezetében jelenleg 20% és 40% közötti beépítési 

mérték a jellemző.  

A még beépítetlen, de beépítésre szánt területek jelentős része a Csepeli-félsziget Szabadkikötő, 

illetve a Weiss Manfréd úttól keletre levő területén helyezkednek el, de Újbudán a Szerémi út 

mentén, és Ferencvárosban a Kén utca mentén is található még fejlesztésre alkalmas 

beépítetlen, vagy alacsony beépítettségű terület. Alacsony beépítettség jellemezi a Külső Mester 

utca mentén fekvő nagy telekmérettel rendelkező területeket, ahol a beépítési mérték 15% 

körüli, vagy a Soroksári út és az RSD közötti barnamezős területeket, ahol 10% alatti a beépítési 

mérték. Csepel módosítással érintett területén a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 

Szabadkikötő már beépített területeit leszámítva alacsony, 20 % alatti beépítettség jellemző. 

Általánosan elmondható, hogy a Soroksári út mentén fekvő kisebb telekméretű területeken 

változatos a beépítési mérték, míg az Illatos út és a Timót utca környezetében a beépítetlen 

területek mellett a 30-40% közötti beépítés a jellemző. Haslonló beépítési intenzitással 

rendelkezik Újbuda Fehérvári út és Szerémi út közötti területe, ahol vegyes területhasználat 

alakult ki. Ferencvárosban 40% fölötti beépítettséggel a Szabadkai út mentén működő termelési 

és raktározási funkciót ellátó gazdasági területek rendelkeznek. Újbudán a 40% feletti 

beépítettséget a volt Budai Hengermalom és az egykori Villamosszigetelő és Műanyaggyár 

területének irodaépületei, valamint a Kondorfa utca menti iroda- és szolgáltató épületei adják. 

A Beépítési mérték vizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

Szintterületi mutató 

A szintterületi mutató a szintterület (összes építményszint bruttó alapterülete) és a telekméret 

hányadosa, a beépítési mértékkel és a szintek számával összefüggésben lévő, a telekre jellemző 

érték. A tervezési területről általános megállapítható, hogy a szintterületi mutató értékek 

eloszlása nagyon változatos képet mutat. 

A legintenzívebb beépítéssel az újbudai rész rendelkezik – a tervezési terület egészét tekintve. 

Az egykori Épületelemgyár területének (és egy-egy telket leszámítva) a szintterületi mutató 

értéke mindenhol meghaladja a 0,4 m2/m2-t. Különösen magas (1,0 m2/m2-t meghaladó) 

értékekkel a Temesvár utca, a Kondorfa utca, a Galvani út északi oldala menti beépítések, 

valamint a volt Hengermalom és egyes új építésű lakó- és irodaparkok (Budai Walzer, Lokomotív 

Ház, Újbuda Medical Center stb.) rendelkeznek. Legmagasabb szintterületi mutatóval (4,09 

m2/m2) a Galvani út és a Fehérvári út sarkán (Fehérvári út 130.) található ingatlan rendelkezik. 

A módosítással érintett csepeli területen a szintterületi mutató értéke alacsony, nem haladja 

meg a 0,8 m2/m2 értéket, amely beépített területek funcionális összetételének, valamint a 

jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező tartalékterületeknek köszönhető. A területen jelentős 

számban vannak jelen a beépítetlen és az alacsony intenzitású, alulhasznosított területek is.  

A tervezett hídpálya nyomvonala a pesti, RSD partvonal mentén alacsony, 0,3 m2/m2 alatti, míg a 

Soroksári úttól keletre intenzívebb, 0,7 m2/m2 körüli szintterületi mutatóval rendelkező telkeket 

érint. A ferencvárosi érintett területén mindössze 1 telek, a Timót utca mentén létesített Unix 

Auto Kft. telephelye rendelkezik viszonylag magas, 2,0 m2/m2 feletti szintterületi mutatóval. 

A Szintterületi mutató vizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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1.5.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

A tervezési terület egésze nyilvántartott régészeti lelőhely területe. További, országos 

védelemmel érintett elemek Újbuda területén találhatóak. A Szerémi úton, a 3995/5 hrsz.-ú 

ingatlanon a műemlék régi Lőporraktár – amely egy ipari jellegű, szabadon álló, földszintes, 

barokk épület –, mellette, a 3995/4, 3995/3 és a 3995/2 helyrajzi számokon a Lőporraktár 

műemléki környezete található.  

Fővárosi helyi védettségű építmény a Budai Hengermalom 1910-ben épült, ipartörténeti 

jelentőségű épületei (hrsz: 4054/4), valamint a Soroksári út és az Illatos út sarkán álló, F+3 

emeletes 1909-1910-ben épültiskolaépület (hrsz: 38191/2). 

A három érintett kerület településkép-védelmi rendelete szerint a tervezési területen sem 

meglévő, sem javasolt helyi védett érték nem található. 

 
Lőporraktár (forrás: www.funiq.hu) műemléki épülete 

 
Soroksári út melletti iskolaépület fővárosi helyi védettségű építménye 

http://www.funiq.hu/


BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 

eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 
64 

Budai Hengermalom épületei (forrás: www.funiq.hu) fővárosi helyi védettségű építménye 
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1.6. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA 

1.6.1 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK  

A Dél-Budai tehermentesítő út – Galvani utca – Szerémi út északi szakasza jelentette útvonal egy 

része a módosítással érintett területre esik, amely az M1-M7 autópályák bevezető szakasza és a 

Rákóczi híd közötti közvetlen kapcsolat biztosítása révén kiemelt fontosságú országos közúti 

kapcsolatot jelent a főváros közlekedésében. 

Budapest országos szintű kapcsolatrendszerének két sugárirányú közúti eleme keresztezi a 

módosítással érintettet. Budán a Szerémi út – Budafoki út együttese (a 6. sz. főút bevezető 

szakasza), valamint Pesten a Soroksári út (az 5. sz. és 51. sz. főutak bevezető szakasza), amelyek 

egyaránt a fővárostól déli irányban elterülő agglomerációs települések elérésén túl Pécs, Szeged 

és Kalocsa felé biztosítanak országos közúti kapcsolatokat.  

A vasúthálózat elemei közül egyetlen elem keresztezi a módosítással érintett területet, a 

fővárostól déli irányban elterülő agglomerációs települések elérésén túl Szerbia felé biztosít 

országos vasúti kapcsolatot a Budapest – Kelebia vasútvonal (150. sz. vonal). 

Budapesten belül településszerkezeti jelentőséggel bíró, és agglomerációs szintű kapcsolatot 

számos közlekedési elem biztosít.  

A közúthálózat tekintetében agglomerációs kapcsolatot a Weiss Manfréd út – II. Rákóczi Ferenc 

út által alkotott útvonal jelent, egyrészt Pestet Csepellel, másrészt a Csepel-szigettel összekötve.  

A közösségi közlekedés tekintetében agglomerációs kapcsolatot a Budapest – Ráckeve (H6) 

MÁV-HÉV, Településszerkezeti jelentőségű közösségi közlekedési kapcsolatot a Csepeli (H7) 

MÁV-HÉV vonal. 

Buda és Pest közlekedésében a fővárost átszelő Duna révén kiemelkedő szerepet töltenek be a 

hidak, a főváros déli térségének 10 km hosszú szakaszán – a Rákóczi híd és a Deák Ferenc (M0) 

híd között – jelenleg nincs átkelési lehetőség. Csepel pedig máig nem rendelkezik közvetlen Buda 

irányú, városi hídkapcsolattal. 

1.6.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A módosítással érintett területhez legközelebbi Dunai átkelési lehetőség az 1,7 km-re lévő 

Rákóczi híd, a térség közúthálózata a Közlekedés vizsgálat, jelenlegi úthálózat térképen kerül 

bemutatásra. 

Újbudai terület 

A Galvani utca a Fehérvári út - Szerémi út közötti szakaszán 2x2 sávos, míg a Szerémi út – 

Budafoki út közötti szakaszán csak 2+1 sávos keresztmetszettel rendelkezik, az összehangolt 

jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontokkal bíró útvonal forgalomterhelése közel 23.000 

E/nap/2 irány, amely a Rákóczi híd és a Budai alsó rakpart felé irányul.  

Újbuda Duna-parti területének közúti közlekedését a Szerémi út és Budafoki út együttesen 

határozza meg. Az I. rendű főút hálózati szereppel rendelkező, összehangolt jelzőlámpás 

forgalomirányítású csomópontokkal és 2x2 sávos keresztmetszettel kiépült Szerémi út 

forgalomterhelése eléri az 28.000 E/nap/2 irány értéket a Galvani utcától délre eső szakaszán. A 

Galvani utcától északra – az M1-M7 autópályák bevezető szakasza és a Rákóczi híd közötti 

forgalom miatt – a forgalomterhelés lényegesen magasabb, 47.000 E/nap/2 irány. 
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A II. rendű főút hálózati szereppel rendelkező, szintén összehangolt jelzőlámpás 

forgalomirányítású csomópontokkal és 2x2 sávos keresztmetszettel kiépült Budafoki út a Budai 

alsórakpart elérését biztosítja, forgalomterhelése mintegy 38.000 E/nap/2 irány. 

A II. rendű főút hálózati szereppel rendelkező Fehérvári út egykori 2x2 sávos keresztmetszete 

mára 2x1 sávra szűkült, a szélső sávok felhasználásával – a közterület újrafelosztásaként – 

parkolósáv és kerékpársáv került kialakításra. 

Csepeli terület 

Csepel északi részének közúti közlekedését a sziget tengelyében kiépített Weiss Manfréd út 

határozza meg. A módosítással érintett területet kettéosztó útvonal a Kvassay híddal csatlakozik 

Pesthez, amely a kerület elsődleges közlekedési kapcsolódási pontja. A II. rendű főút hálózati 

szereppel rendelkező, 2x2 forgalmi sávval kiépített útvonal forgalomterhelése jelentős, 

meghaladja az 44.000 E/nap/2 irány értéket. 

Ferencvárosi terület 

Ferencváros Duna-parti területének közúti közlekedését a Soroksári út határozza meg. Az I. 

rendű hálózati szereppel rendelkező útvonal 2x3 forgalmi sávval került kiépítésre, amelynek 

terhelése eléri az 43.000 E/nap/2 irány értéket az Illatos úttól délre. Az összehangolt jelzőlámpás 

forgalomirányítású csomópontokkal rendelkező útvonal szélső sávjai autóbuszsávként 

üzemelnek. 

A ferencvárosi gazdasági területek észak-déli irányú főútvonala a 2x1 forgalmi sávos Gubacsi út, 

villamos közlekedéssel. A terhelése 3.600 E/nap/2 irány, amelyen belül meghatározó a 

teherforgalom. 

A kelet-nyugati irányú főútként a 2x1 forgalmi sávos Illatos út funkcionál, amelynek 

forgalomterhelése mintegy 7.000 E/nap/2 irány, ezen belül meghatározó a teherforgalom. Az 

útvonal Soroksári út - Gubacsi út közötti, és a vasúti területeket aluljáróval keresztező – az alábbi 

légi fotón bemutatásra kerülő – szakasza azonban 2x2 sávval épült ki.  

 

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

A ferencvárosi Duna-partot a H6 Ráckevei MÁV-HÉV vonal és a 150. sz. Budapest-Kelebia 

vasútvonal együttesen szinte hermetikusan elzárja a város többi részétől. A teljes szakaszon csak 

a Tagló utcai szintbeni átjáró jelent közlekedési kapcsolatot a város úthálózatával.
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1.6.3. VÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A módosítással érintett területhez legközelebbi Dunai átkelési lehetőséget az 1,7 km-re lévő 

Rákóczi híd jelenti, mivel személy hajózás sincsen a folyó ezen szakaszán. A közösségi 

közlekedési hálózata a Közlekedés vizsgálata, jelenlegi közösségi közlekedési hálózat térképen 

kerül bemutatásra. 

Újbudai terület 

A Fehérvári úti villamos közlekedés a budai villamoshálózat egyik fontos útvonala, 

forgalomterhelése közel 23.000 utas/nap/2 irány. A villamos vonal Budafok és Újbuda számára 

átszállás nélkül biztosítja a pesti belváros, valamint Buda középső és északi részének az elérését. 

Budafoki úti autóbusz közlekedés Nagytétény és Újbuda számára biztosítja Pest középső és 

északi részének átszállás nélküli elérését, a járatok együttes forgalomterhelése közel 14.000 

utas/nap/2 irány. 

A Szerémi út és a Galvani utca érintett szakaszain nem üzemel városi közösségi közlekedés.  

Csepeli terület 

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

meg.  

A Csepeli H7 MÁV-HÉV vonal a főváros második legforgalmasabb gyorsvasúti vonala, de nem 

kapcsolódik közvetlenül a budapesti hálózathoz.  A 38.000 utas/nap/2 irányú forgalmat 

bonyolító gyorsvasúti vonal a módosítással érintetten beépítés hiányában nem rendelkezik 

megállóval. 

A módosítással érintett ellátását a Weiss Manfréd kis jelentőségű autóbusz-vonala biztosítja, 

ami érdemi forgalomvonzó beépítés hiányában nem okoz problémát.  

A módosítással érintettet menetrendszerinti hajó közlekedés nem érinti sem a Nagy-Duna ágon, 

sem a Ráckevei (Soroksári) – Duna ágon. 

Ferencvárosi terület 

A Soroksári út mellett lévő H6 Ráckevei MÁV-HÉV vonal a főváros legkisebb forgalmú gyorsvasúti 

vonala, amely szintén nem kapcsolódik közvetlenül a budapesti hálózathoz.  A 8.000 utas/nap/2 

irányú forgalmat bonyolító vonal a Kén utcánál rendelkezik a legközelebbi megállóval.  

A Soroksári út jelentős, az Illatos úttól északra 14.000, attól délre 10.000 utas/nap/2 irányú 

autóbusz forgalmat bonyolít, ez indokolta az autóbusz sáv kijelölését. A fogalom nem a Soroksári 

út gazdasági jellegű beépítéséhez kapcsolódik, hanem Pesterzsébet jelentős lakóterületei és a 

belső zóna közötti bonyolódik elsősorban. 

A Soroksári út a városi buszközlekedés mellett igen jelentős távolsági autóbusz forgalmat is visel, 

amelynek nagysága eléri a 12.000 utas/nap/2 irányú terhelést. 

A Gubacsi úti villamos vonal és az Illatos úti autóbusz közlekedés tárja fel meghatározó módon a 

Soroksári út és a Ferencvárosi rendező-pályaudvar között elterülő, alulhasznosított gazdasági 

területeket, egyik közlekedési eszköz terhelése sem éri el az 5.000 utas/nap/2 irány értéket.  

A Ráckevei (Soroksári) – Duna és a MÁV-HÉV vonal között helyezkedik el a 150 sz. Budapest-

Kelebia vasútvonal, amelyen az áruszállítás nagyobb fontossággal bír, mint a személyszállítás 

(4.000 utas/nap/2). A formálódó városi-elővárosi vasútfejlesztési elképzelések szerint a 

személyforgalom Pesterzsébetnél integrálódna a H6 Ráckevei és a H7 Csepeli MÁV-HÉV vonal 

összekötését biztosító fejlesztéssel előálló gyorsvasúti pálya forgalmába. 
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1.6.4. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Újbudán a Kelenföldi vasútállomáshoz kapcsolódó, 

egykor kiterjedt iparvágány hálózat mára teljesen 

megszűnt, felszámolásra került a Galvani utcában 

és a Budafoki úton is. 

Ferencvárosban a Soroksári út és a Ráckeve-

Soroksári Duna-ág partja között elhelyezkedő 150. 

sz. Budapest-Kelebia vasútvonal érinti a 

módosítással érintett területet. Az egy vágányú 

villamosított vonalon, a módosítással érintett 

területtől északra, Soroksár vasútállomás szolgálja a 

személyforgalmat. A módosítással érintett 

területtől délre lévő Soroksári út rendező pályaudvaron történik a csepeli Szabadkikötő vasúti 

áruszállításának szervezése. A hatályos területrendezési tervek szerint a 150. sz. vasútvonal a 

ferencvárosi Duna partról áthelyezésre kerül a Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére 

Határ úti bevezetéssel, a költségigények miatt várhatóan csak nagy távlatban. 

1.6.5. VÍZI KÖZLEKEDÉS 

A nagy Duna-ágon csak árufuvarozással kapcsolatos teherhajók és kabinos turistahajók forgalma 

zajlik (melyek közül az utóbbi átmenetileg szünetel), menetrend szerinti személyszállítás 

nincsen. A természetvédelmi szempontból védett Ráckevei- (Soroksári) Duna-ágon a hajózást az 

országos előírásrendszer határozza meg, csak csónakok és kis hajók közlekedése megengedett. 

Kikötők nincsenek egyik Duna-ágon, sem az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózatának 

nyomvonalában. 

1.6.6. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

Újbudai terület 

A sugárirányú úthálózati elemek közül a Szerémi úton – amely jobb híján a Duna menti Eurovelo 

6 nemzetközi kerékpárút budi ágát is jelenti – és a közelmúltban befejezett villamos felújítás 

részeként a Fehérvári úton is kialakításra került kerékpáros infrastruktúra. A két nyomvonal 

Budafok és Újbuda városrész kapcsolatát, valamint Pest elérését biztosítja a Rákóczi és 

Szabadság hidakon keresztül. 

A módosítással érintett területen jelentős gyalogosforgalom csak a Fehérvári úton alakult ki az 

intenzív beépítésű lakóterületek hatására. A Budafoki úton elsősorban a közösségi közlekedés 

megállói és a gazdasági területek között, a Galvani utcában pedig az alacsony intenzitású 

lakóterületekhez kapcsolódik. A Szerémi úton érdemi gyalogosgyalogos forgalom nem 

jelentkezik.  

Csepeli terület 

Csepel északi részén a közúthálózatot a Kvassay híd – Weiss Manfréd út jelenti, ezért a 

kerékpáros infrastruktúra is itt épült ki önálló kerékpárútként, amelynek forgalma mintegy 1.000 

kerékpár/nap. A nyomvonal biztosítja a Csepel városrész kapcsolatát a pesti belvárossal a 

ferencvárosi Duna-parton és a Rákóczi hídi kerékpáros infrastruktúrával. 
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A módosítással érintett terület gyalogos forgalma a területfelhasználási adottságok 

(szennyvíztisztító, kikötői terület, mezőgazdasági használat alatt lévő területek) következtében 

jelentéktelen nagyságú.  

Ferencvárosi terület 

Kerékpáros infrastruktúra a Soroksári úton közös autóbusz- és kerékpársáv formájában áll 

rendelkezésre. Azonban a Sorokár úti autóbusz- és kerékpársáv nem tekinthető végállapotnak. 

A Ráckeve-Soroksári Duna-ág partján ki van jelölve a Duna menti Eurovelo 6 nemzetközi 

kerékpárút pesti ága, azonban végleges állapotnak megfelelő kiépítettséggel nem rendelkezik.  

A Soroksári, Gubacsi, Illatos utak esetében elsősorban a közösségi közlekedés megállói és a 

gazdasági területek között jelentkezik gyalogosforgalom, amely azonban jelentéktelen.  

Gyalogos közlekedés szempontjából kiemelkedő problémát jelent a Duna-part megközelítése a 

H6 Ráckevei MÁV-HÉV vonal és a 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonal miatt. A vasúti pályát a 

Kén utca vonalában lévő – Soroksári út vasútállomás – külön szintű gyalogos felüljárója 

keresztezi, míg a MÁV-HÉV pályán a Kén utcai megálló Illatos utcánál lévő szintbeni átjárójában 

lehet áthaladni. 

1.6.7. PARKOLÁS 

Újbudai terület 

A területfelhasználást a Duna közelében a gazdasági, míg a parttól távolabb a lakó rendeltetés 

határozza meg. A közterületek parkolási viszonyai igen változatosak. A Fehérvári úton – a 

szomszédos lakótelep jóvoltából – a kétoldali párhuzamos parkolósávra nagy igény mutatkozik.  

A Galvani utcában szakaszosan párhuzamos parkolási lehetőség kialakításra került, míg a 

Szerémi és Budafoki utakon – azok főúthálózati szerepével összhangban – nincsen közterületi 

parkolási lehetőség kialakítva.  

Csepeli terület 

A Weiss Manfréd úttól nyugatra lévő Csepeli Szabadkikötő és a Központi Szennyvíztisztító 

parkolása a nagykiterjedésű telephelyek területén belül biztosított. 

A Weiss Manfréd úttól keletre fekvő terület beépítetlen, így parkolási igény ott nem jelenik meg. 

A főútvonal területén – annak főúthálózati szerepével összhangban – nincsen közterületi 

parkolási lehetőség kialakítva. 

Ferencvárosi terület 

A területfelhasználást alapvetően a gazdasági és kereskedelmi rendeltetésű beépítések 

határozzák meg, amelyek parkolása általában telken belül biztosított. 

A Gubacsi úton és a Soroksári úton – főúthálózati szerepével összhangban – nincsen közterületi 

parkolási lehetőség kialakítva. Az illatos úton szakaszosan jelentkezik közterületi parkolás az erre 

a célra kialakított felületeken. 

Az Illatos út térsége Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű (Vi-1) és Gazdasági, jellemzően 

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz-2) területfelhasználási egységbe tartozik. A térség közepes 

intenzitású beépítéssel, jellemzően alacsony épületállománnyal rendelkezik, ahol a működéshez 

kapcsolódó parkolási igény biztosított. 
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A Ferencvárosi rendező pályaudvar jelentette Kötöttpályás közlekedési területfelhasználási 

egységbe (KÖk) sorolt területen – logisztikai tevékenység hiányában – érdemi parkolás nem 

jelenik meg. 

1.7. KÖZMŰVIZSGÁLAT  

1.7.1. VÍZELLÁTÁS 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett terület és térségének vízellátásáról a 20. számú Pesti alap 

nyomászóna vezetékei gondoskodnak. Az ivóvízellátást és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi 

Vízművek Zrt. biztosítja.  

A területet nem érinti víztermelő kutak belső és külső védőterülete, valamint hidrogeológiai „A” 

és „B” védőterülete sem. 

„A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet” 1. §-a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség-

védelmi terület övezete a TSZT/FRSZ módosítással érintett terület teljes területét érinti.  

Újbudai terület 

Jelentősebb átmérőjű (DN ≥ 300) ivóvízvezeték a következő helyeken találhatók az újbudai 

tervezési területen és környezetében: 

• Fehérvári úton: DN 300-as méretű, KPE és eternit anyagú főnyomóvezeték,

• Budafoki út – Hunyadi János út nyomvonalon: DN 300 – DN 400-as méretű, öntött vas, KPE

és eternit anyagú főnyomóvezeték, 

• Hengermalom úton: DN 300-as méretű, öntött vas anyagú főnyomóvezeték,

• Kondorosi úton: DN 300-as méretű, gömbgrafitos öntött vas és eternit anyagú

főnyomóvezeték. 

A módosítással érintett terület és környezetének elosztóhálózata (DN < 300) jellemzően DN 200-

as, DN 150-es, DN 125-ös, DN 100-as és DN 80-as mérettel épült ki, anyagát tekintve pedig 

öntött vas,  gömbgrafitos öntött vas, KPE és eternit. 

Az érintett terület és térségének tűzivíz biztosítása föld alatti és föld feletti tűzcsapokkal 

történik. A tűzcsapok 100 m-es ellátási körzeteit megvizsgálva kijelenthető, hogy a tervezési 

területen található olyan terület, ahol nem teljes a lefedettség. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

egyes területeken egyedileg kerültek kialakításra a tűzivíz ellátó rendszerek, illetve egyéb módon 

(nem az ivóvízhálózatról) történik a szükséges oltóvízigény biztosítása. 

Csepeli terület 

Jelentősebb átmérőjű (DN ≥ 300) ivóvízvezeték a következő helyeken találhatók a csepeli 

tervezési területen és környezetében: 

• Weiss Manfréd úton: DN 800-as méretű, gömbgrafitos öntött vas és öntött vas anyagú

főnyomóvezeték, 

• Weiss Manfréd útdéli részén a DN 800-as méretű főnyomóvezetékkel párhuzamosan: DN

300-as méretű, gömbgrafitos öntött vas és eternit anyagú főnyomóvezeték. 
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A módosítással érintett terület és környezetének elosztóhálózata (DN < 300) jellemzően DN 200-

as, DN 150-es, DN 100-as és DN 80-as mérettel épült ki, anyagát tekintve pedig öntött vas,  

gömbgrafitos öntött vas, KPE és eternit. 

Az érintett terület és térségének tűzivíz biztosítása föld alatti és föld feletti tűzcsapokkal 

történik. A tűzcsapok 100 m-es ellátási körzeteit megvizsgálva kijelenthető, hogy a tervezési 

területen található olyan terület, ahol nem teljes a lefedettség. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

egyes területeken egyedileg kerültek kialakításra a tűzivíz ellátó rendszerek, illetve egyéb módon 

(nem az ivóvízhálózatról) történik a szükséges oltóvízigény biztosítása. 

Ferencvárosi terület 

Jelentősebb átmérőjű (DN ≥ 300) ivóvízvezeték a következő helyen található a ferencvárosi 

tervezési területen és környezetében: 

• a Soroksári úton található DN 300-as méretű, gömbgrafitos öntött vas és öntött vas 

anyagú főnyomóvezeték. 

A módosítással érintett terület és környezetének elosztóhálózata (DN < 300) jellemzően DN 150-

es, DN 125-ös, DN 100-as és DN 80-as mérettel épült ki, anyagát tekintve pedig öntött vas,  

gömbgrafitos öntött vas, KPE és eternit. 

Az érintett terület és térségének tűzivíz biztosítása föld alatti és föld feletti tűzcsapokkal 

történik. A tűzcsapok 100 m-es ellátási körzeteit megvizsgálva kijelenthető, hogy a tervezési 

területen található olyan terület, ahol nem teljes a lefedettség. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

egyes területeken egyedileg kerültek kialakításra a tűzivíz ellátó rendszerek, illetve egyéb módon 

(nem az ivóvízhálózatról) történik a szükséges oltóvízigény biztosítása. 

A módosítással érintett terület ferencvárosi szakaszán található részben a 91. sz. Délpesti ipari 

nyomászónája, amely ipari vízellátást szolgáltat. Az ipari vízellátást a Délpesti ipari gépház 

biztosítja. A gépház beépített névleges kapacitása 4.104 m3/h. A kialakított délpesti 

főnyomócsövekkel megteremtődött a pesti alapzóna (20. sz. zóna) kettős betáplálása. Az 

elkülönített ipari hálózatokba nyers Duna-víz vagy ivóvíznek alkalmatlan kútvíz kerül. A tervezési 

területen és környezetében található ipari víz hálózata jellemzően DN 200-as, DN 600-as és DN 

800-as méretű és gömbgrafitos öntött vas, öntött vas anyagú csövekből épült ki. 

A vízellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

1.7.2. CSATORNÁZÁS 

Szenny- és csapadékvíz elvezetés 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett területen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.) 

üzemeltetésében lévő egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózat gondoskodik a 

szenny- és csapadékvizek összegyűjtéséről és elszállításáról. 

Újbudai terület 

Nagyobb átmérőjű csatornák a következő helyeken találhatók az újbudai tervezési területen és 

környezetében: 

• Andor utca – Galvani utca nyomvonalon: 140/165 – 160/195 – 180/220 méretű, vasbeton 

anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 
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• Barázda utcában: Ø100 – Ø136 méretű, vasbeton anyagú egyesített rendszerű

főgyűjtőcsatorna, 

• Budafoki úton: 340/340 – 360/360 – 180/220 méretű, tégla és beton anyagú egyesített

rendszerű főgyűjtőcsatorna, 

• a Kelenföldi Szivattyútelepről a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető Ø120

– Ø140 méretű, vasbeton nyomóvezetékpár.

A terület a Közép-Buda II. vízgyűjtő terület része, aminek szennyvizeit a Kelenföldi Szivattyútelep 

fogadja, és továbbítja a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) egy Duna alatti 

átvezetéssel létesült Ø120 – Ø140-es méretű, vasbeton anyagú nyomócsőpáron. A tervezési 

területtől délre létesült az Albertfalvai szivattyútelep, ahonnan a szennyvizek a Hunyadi János út 

– Budafoki út nyomvonalon kiépített nyomócsőpáron keresztül jutnak a Kelenföldi

szivattyútelepre. 

Csepeli terület 

Nagyobb átmérőjű csatornák a következő helyeken találhatók a csepeli tervezési területen és 

környezetében: 

• a Ferencvárosi szivattyútelepről a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető

Ø140-es méretű, vasbeton nyomóvezetékpár, 

• a Rózsa utcai fogadóaknából a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető

nyomóvezetékpár, 

• a Kelenföldi Szivattyútelepről a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre érkező Ø140

méretű, vasbeton nyomóvezetékpár. 

A csepeli területen és környezetében három átemelő található, amelyek a következők: 

• Weiss Manfréd úti átemelő, amely a Weiss Manfréd út – Budapesti Központi

Szennyvíztisztító Telep bekötőútnál található. Az átemelő beépített névleges kapacitása: 

20,1 l/s. 

• Szállító utcai átemelő, amely a Szállító utca 2-4. szám alatt található.

• Kikötői átemelő, amely a Petróleum utca 2. (Ghibli területe) alatt található. Az átemelő

beépített névleges kapacitása: 1 400 l/s. 

Ferencvárosi terület 

Nagyobb átmérőjű csatornák a következő helyeken találhatók a ferencvárosi tervezési területen 

és környezetében: 

• a Soroksári úton a Kén utcától északra párhuzamosan egy 140/210-es méretű, beton

anyagú és egy 86/130 – 85/129 méretű, beton és tégla anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna, 

• a Kén utcában a Soroksári út és a Gubacsi út között párhuzamosan egy Ø80-as méretű, PVC

anyagú és egy 60/90-es méretű, tégla anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 
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• az Illatos úton a Soroksári út és a Külső Mester utca közötti szakaszon párhuzamosan egy 

70/105-ös méretű, beton anyagú egyesített rendszerű szennyvíz főgyűjtőcsatorna és egy 

Ø80-as méretű beton anyagú csapadékvíz főgyűjtőcsatorna, 

• az Illatosan úton és a 38236/180 hrsz-ú területen: Ø136-os méretű, vasbeton anyagú 

egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, egy Ø80-as méretű, beton anyagú csapadékvíz 

főgyűjtőcsatorna és egy 60/90 méretű, beton anyagú egyesített rendszerű 

főgyűjtőcsatorna, 

• a Timót utcában Ø 80 méretű, PVC anyagú egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna, 

• a Soroksári úton a Kén utcától délre: 100/150-es méretű, beton anyagú egyesített 

rendszerű főgyűjtőcsatorna. 

A ferencvárosi terület közelében található az Illatos úti átemelő, amely a közúti aluljáró északi 

oldalán található, külön műtárgyban. Az átemelő beépített névleges kapacitása: 90 l/s. 

Szennyvíztisztítás 

A TSZT/FRSZ módosítással érintett területen az összegyűjtött szennyvizek a területen található 

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) kerülnek megtisztításra. 

A szennyvíztisztító telep egyéves próbaüzem után, 2010. augusztus 1-jén kezdte meg üzemszerű 

működését. Üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. A 350.000 m3/nap szárazidei hidraulikai 

kapacitású telep átlagosan 250.000 m3/nap szennyvizet tisztít meg, ami 1.300.000 ember által 

termelt szennyvíz mennyiségnek felel meg. 2019-ben a beérkező napi átlagos szennyvíz 

mennyisége mintegy 244.000 m3/nap volt.  

2013 decemberében megépült a BKSZTT-n az úgynevezett III. tisztítási fokozat. A beruházásnak 

köszönhetően, a telep nemcsak fokozott tápanyag-eltávolításra vált alkalmassá, mely 

implementálásával megfelel a jövőben szigorodó Európai Uniós elvárásoknak is, hanem az 

ingadozó befolyó szennyvízmennyiség rugalmas kezelésére is lehetősége nyílt. 

A csatornázás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 
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1.7.3. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

A térség középfeszültségű ellátását 10 kV-os kábelhálózat végzi. 

Újbudai terület 

A terület ellátását az Albertfalva 120/10 kV-os alállomás és a Kelenföld alállomások biztosítják. 

Az alállomásokból kiinduló 10 kV-os földkábeles hálózat a területen kiépült és látja el a 

10/0,4 kV-os transzformátorokat. 120 kV-os főelosztóhálózati földkábel a Budafoki út mentén 

üzemel. 

Csepeli terület 

A terület ellátását a Csepel-Észak és a Csepel 120/10 kV-os alállomás biztosítják. Az 

alállomásokból kiinduló 10 kV-os földkábeles hálózat a Weiss Manfréd úton kiépült és látja el a 

10/0,4 kV-os transzformátorokat. Nagyfeszültségű főelosztóhálózati nyomvonal a területet nem 

érinti. 

Ferencvárosi terület 

A tervezési területen üzemel a Pesterzsébet 120/10 kV-os alállomás. A kapcsolódó 120 kV-os 

szabadvezetékes főelosztóhálózat nyomvonal és biztonsági övezete érinti a terület déli részét. A 

10 kV-os földkábeles elosztóhálózat a közterületek mentén kiépült. 

A transzformátorokról történik a közelben lévő kisebb fogyasztók és a közvilágítási hálózat 

ellátása. A transzformátorokból kiinduló közterületi kisfeszültségű és közvilágítási hálózat 

kábelként épült ki. 

A villamosenergia-ellátás közművizsgálata a mellékelt térképen kerül bemutatásra. 

1.7.4. GÁZELLÁTÁS 

A térség gázellátását az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. nagyközépnyomású hálózata végzi. 

Újbudai terület 

A terület szomszédságában üzemel a Budafoki 54 gáznyomásszabályzó állomás, amelyet ellátó 

Százhalombatta – XI. Budafoki út DN 600 nagynyomású földgáz elosztóvezeték a Szerémi út – 

Hengermalom út – Budafoki út nyomvonalon létesült. Biztonsági övezete 7-7 méter. A 

nyomásszabályzóból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat hálózati nyomásszabályzókon 

keresztül látja el a térséget földgázzal, ezek a nyomvonalak a területen a közterületek többségén 

megtalálható. 

A nagynyomású gázvezeték-nyomvonallal párhuzamosan létesült továbbá a MOL Nyrt. 

Kelenföldi Hőerőmű DN 200 gázolajvezeték termékvezetéke, amelynek biztonsági övezete 5-5 

méter. 

Csepeli terület 

A terület északi része a Soroksári úti DN 500 HA nagyközépnyomású gázhálózatról leágazó DN 

200 HA elosztóvezetékről kapja az ellátást. A hálózat a Kvassay Jenő út – Weiss Manfréd út 

nyomvonalon létesült, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepig épült ki. A Csepel-sziget 

északi része gázellátás szempontjából nézve így ellátatlannak tekinthető. Nagyközépnyomású 

gázhálózatról a Szállító utca melletti sáv, a Szabadkikötő és a Kvassay-zsilip melletti 
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létesítmények kapnak gázenergiát. A terület déli része a csepeli nagyközépnyomású hálózathoz 

csatlakozik, DN 100 HA mérettel létesült a Szikratávíró utca magasságáig. 

Ferencvárosi terület 

A pesti oldal nagyközépnyomású hálózatának a táppontja a XXIII. kerületben az Ócsai út és az 

M0-ás autóút csomópontban lévő Soroksár gázátadó állomás. Az állomásból kiinduló DN 700 

méretű gerincvezeték a közelben a Helsinki úton létesült a Csepeli átjáróig, ahol DN 500 méretre 

csökken le és folytatódik tovább a IX. kerületben a Soroksári úton. A területen a kisnyomású 

hálózat elosztóvezetékei is megtalálhatóak. 

A távhőellátás hálózata a Gáz- és távhőellátás térképen kerül bemutatásra. 

1.7.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A térség több egymástól hidraulikailag független hőkörzethez tartik, a fővárosi távhőhálózat 

tervezett fejlesztése érinti a vizsgálati területet. 

Újbudai terület 

A terület szomszédságában üzemel a Kelenföldi Erőmű, a távhőrendszer egyik hőforrása. Az 

erőműből kiinduló Fv 2 x DN 500 méretű vezetékpár a Kopaszi gát térségében épült ki és a 

Rákóczi hídon keresztül a IX. kerületben folytatódik tovább és a Józsefvárosi lakótelep hőigényeit 

is szállítja. Az erőműből több rendszer indul ki, amelyekről a XI. kerületi lakótelepeken kívül a 

XXII. kerületben lévő Leányka utcai lakótelep az I. kerületben a Vár és a Déli pályaudvar ellátását 

is végzi. A tervezett stratégiai távhővezeték nyomvonala érinti a területet. 

 

Csepeli terület 

A területen távhőszolgáltatás nem elérhető, viszont a tervezett stratégiai távhővezeték 

nyomvonala érinti a területet. 

Ferencvárosi terület 

A területen távhőszolgáltatás nem elérhető, viszont szomszédos a pesterzsébeti hőrendszerrel. 

Ennek a rendszernek a hőbázisa a Csepeli Erőmű. Az erőműben előállított hőenergia a Csepel 

Művek területétől a Karácsony Sándor utcában Fv 2 x DN 600 mérettel hagyja el, majd a Kiss 

János altábornagy utcában két darab DN 400 mérettel folytatódik tovább. Az egyik vezetékpár az 

Ady Endre úton és a Csepeli átjárón keresztül kapcsolódik a Pesterzsébet városközpontban 

kiépült távhőhálózathoz. A tervezett stratégiai távhővezeték nyomvonala érinti a területet. 

A távhőellátás hálózata a Gáz- és távhőellátás térképen kerül bemutatásra. 

1.7.6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A TSZT/FRSZ/DÉSZ módosítással érintett terület a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez 

tartozik. A területen föld alatti hálózatok üzemelnek. A közelben az alábbi telefonközpontok 

találhatók: 

• IX. kerületben a Páva utcában az István központ; 

• XX. kerületben a Nagy Győri István utca és Zilah utca sarkon a Pesterzsébet központ; 
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• XI. kerület a Fehérvári út és Vásárhelyi út sarkán lévő Lágymányos és a Fehérvári út, 

Hauszmann Alajos utca sarkán a Kelenföld központ. 

A központok között kialakított átkérő hálózatok is a területen lévő alépítményekbe kerültek 

elhelyezésre. Az alépítmény hálózatba lévő megszakító létesítmények a központokból – 

törzsirányban nagy befogadóképességű aknák, míg a helyi – elosztó – hálózatban kisebbek, 

melyek szekrények. 

A műtárgyak a kábelek behúzásához, illetve szereléséhez, méréséhez nyújtanak lehetőséget. Itt 

találhatók a hálózatok elágazó pontjai, a kábelek kötései. Az elosztókból kiinduló rézerű kábelek 

törzsvégpontú kialakításúak. 

Korábban ezen térségben is végrehajtott távközlési fejlesztések során CYTINET optikai elérési 

hálózat épült ki, melyen a szokásos hagyományos távbeszélő igényeken túlmenően az integrált 

(ISDN); menedzselt bérelt vonali (MLLN); közvetlen összeköttetést biztosító (LANFLEX), stb. 

szolgáltatásokat is biztosítani tudja a Telekom. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A TSZT/FRSZ/DÉSZ módosítással érintett területen és annak szomszédságában elhelyezett mobil 

bázisállomások a területen a szükséges lefedettséget biztosítani tudják. 

A terület felett bejegyzett magassági korlátozással rendelkező mikrohullámú összeköttetése 

nem üzemel. 

Az elektronikus hírközlés hálózata a melléklet térképen kerül bemutatásra. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

2.1. ÉRTÉKEK 

Épített környezet 

A tervezési területen található védett értékek száma viszonylag csekély. Újbudán a volt 

Lőporraktár barokk épülete műemléki védelem alatt áll, míg a telkét övező ingatlanok műemléki 

környezetként védettek. Fővárosi helyi védettségű építmény a Budai Hengermalom és a 

Soroksári út melletti iskolaépület.  

A vizsgálati területen belüli használaton kívüli, műszakilag igénybevett területek azok a 

fejlesztési potenciállal rendelkező területek melyek akár városfejlesztési akcióterületként is 

szóba jöhetnek.  

A Duna-partok elérhetőségének, közcélú hasznosításának megteremtése a Budapest 2030 

hosszú távú városfejlesztési koncepcióban a Dunával együtt élő város cél egyik alpontjaként 

került megfogalmazásra. A vizsgálati terület egy nagyon kicsi részén a Ráckevei (Soroksári)–Duna 

mentén biztosított a végigjárhatóság, azonban a közterületek minőségi kialakítása nem 

megfelelő. A Duna főága mentén a végigjárhatóság az elzárt területek miatt korlátozott, csak 

részben teljesül. 

Közlekedés 

A H6 Budapest Ráckeve és a H7 Csepel MÁV-HÉV vonalak meglévő pályái kedvező kiindulási 

lehetőséget biztosítanak Észak-Buda-, valamint Csepel és Dél-Pest területének a pesti belváros 

alatti összekötésének kialakítására. 

A Ráckevei (Soroksári)–Dunát keresztező Kvassay híd és a Gubacsi híd jelenti Csepel számára 

Pesttel a városi kapcsolatot biztosító hidakat.  

Környezet 

Több, jelentős táji, természeti értéket hordozó elem található a területen: a Nagy-Duna, 

valamint a Ráckevei (Soroksári)−Duna medre és parti sávja az országos ökológiai hálózat – 

ökológiai folyosó övezetének része, egyúttal Natura2000 kiemelt természetmegőrzési 

területként védettek az itt található vízi életközösségek miatt. A vízi, vízparti élőhelyek mellett 

értéket képviselnek a tervezési területen található jelentősebb facsoportok, beerdősült 

területek, köztük több erdőtag az Országos Erdőállományi Adattárban szerepel.  

Árvízvédelem 

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

védvonal a MÁSZ szintjének megfelel, az érintett védvonal a legtöbb helyen (kivéve az Újbudai 

terület északi részét) megfelel a mértékadónak tekintett árvízszint 1,3 m-rel növelt szintjének 

is. 



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

81 
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 

eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

2.2. PROBLÉMÁK 

Épített környezet 

A Gubacsi dűlő mentén az iparterületek használják közvetlenül a part menti sávot, emiatt a 

Duna-part közhasználat elől elzárt, nem megközelíthető.  

Kedvező városszerkezeti elhelyezkedése ellenére a tervezett Galvani körút mentén a térség 

külső kapcsolatait és belső feltárását biztosító hálózatok fejletlenek. Ennek hatására még nem 

kezdődött meg a területen az alulhasznosított, használaton kívüli, elzárt területek 

felértékelődése, a Duna-parti fekvés és a közvetlen vízkapcsolat értékének kiaknázása.  

Közlekedés 

Pesten a tudatos várostervezés eredményeképpen létrehozott gyűrűs-sugaras közúthálózat 

meghatározó jelentőségű településszerkezeti adottsággá vált mára a belső városrészekben. A 

külsőbb városrészekben a hiányozó gyűrű irányú elemek részét képezik a Budát, Csepelt, Pestet 

összekapcsoló, tervezett Galvani és a Csepel-Albertfalvai hidak és kapcsolódó úthálózatuk. 

A H6 Budapest-Ráckeve és a H7 Csepel vonal a gyorsvasúti hálózathoz nem kapcsolódó HÉV-

MÁV vonalak, így a bennük lévő városfejlesztési és közlekedési potenciál nem használható ki. 

A 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonal és a Ferencvárosi rendező pályaudvar jelentette vasúti 

területek elválasztó hatása igen jelentős, ezzel akadályozzák a szomszédos területek 

közlekedését, fejlődését.   

Környezet 

A tervezési területen és annak környezetében több veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

található (a területen belül: alsó küszöbértékű veszélyes üzem a CF Pharma Gyógyszergyártó 

Kft., LINDE GÁZ Magyarország Zrt., küszöbérték alatti veszélyes üzem a Fővárosi Vízművek Zrt. 

Központi Szennyvíztisztító telepe; a terület környezetében: VARIACHEM Vegyipari Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft., ALTOX-CHEM Kft. és Vinyl Kft.), amelyek veszélyességi zónái korlátozó 

tényezőként jelentkeznek.  

Szintén korlátozó tényezőként jelentkezik, hogy a területen a Pest Megyei Kormányhivatal 

adatszolgáltatása szerint a több telek kármentesítéssel érintett: FCSM egykori szennyvíziszap 

lerakója, Soroksári úti rendező pályaudvar, a Kén utcai Shell kút területe, CF Pharma 

Gyógyszergyártó Kft. területe és Budapesti Vegyiművek Zrt. területe. Mindezen ismert 

szennyezések mellett – a térségben korábban jellemző környezetterhelő területhasználatok 

miatt – további talajszennyezettséggel kell számolni a tervezési területen. 

A tagoló és határoló útvonalak közül több zajszintje túllépi a megengedett határértéket, 

különösen a IX. kerületi Soroksári út, Határ út, valamint XXI. kerületi Weiss Manfréd út – HÉV 

vonala mentén jelentős a zajhatás, de határérték feletti zajterhelés jelentkezik a XI. kerületben a 

Budafoki út, Szerémi út, Andor utca mentén is. 

Árvízvédelem 

Az árvízvédelmi védvonal a MÁSZ szintjének megfelel, azonban az újbudai terület északi részén 

található olyan szakasz, amely a MÁSZ 1,3 m-rel növelt szintjét nem éri el. A TSZT/FRSZ 

módosítással érintett terület egy részét érinti a nagyvízi meder területe, illetve hullámtérben 

található. 





BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 
eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 





BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 
eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

84 

 

 

3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA  

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. 

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 és az FRSZ módosítása a Trk. 32. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján a tárgyalásos eljárás szerint történik. 

 

A program javasolt elemei három kerületben teszik szükségessé a 50/2015 (I. 28.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest településszerkezeti terve (TSZT) és a Fővárosi rendezési 
szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (FRSZ) módosítását: 

• Újbudán a meglévő Galvani utca környezetében a Fehérvári út és a Duna között, 

• Csepelen a tervezett „Galvani körút”-hoz kapcsolódó útfejlesztések területein, 

• Ferencvárosban az Illatos út vonalában a Ráckevei (Soroksári)–Duna és a Gubacsi út közötti 

területeken.  

A tervezési terület a Fehérvári út – Barázda utca – Budafoki út – Hengermalom út – Duna folyam 
– Nagyduna sor – Weiss Manfréd út – Ráckevei (Soroksári)–Duna – Kén utca – Külső Mester utca 
– Timót utca – KÖk területfelhasználási egység határa – Szabadkai út – Gubacsi út – Timód utca – 
Soroksári út – Ráckevei (Soroksári)–Duna – Galvani körúttal párhuzamos tervezett Vt-H 
területfelhasználási egység – Weiss Manfréd úttal párhuzamos tervezett út – Szikratávíró utca – 
Duna folyam – Kondorosi út – Kondorfa utca – Temesvár utca által határolt terület. 

 

 
Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának tervezési területe 
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A tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanok az alábbiak: 

Újbuda:  

A XI. kerületi 4004/2, 4008/1, 4008/2, 4009, 4010 és 4011/4 hrsz.-ú ingatlanok érintettek 
módosítással. 

Csepel:  

A XXI. kerületi 209975, 209978, 209979, 209981, 209982, 209983, 209984, 209985, 209986, 
209987, 209988, 210015, 210017, 210018, 210021, 210005/1, 210005/2, 210007/1, 210007/2, 
210012/7, 210012/14, 210012/18 és 210020/1 hrsz.-ú ingatlanok érintettek módosítással. 
Ferencváros:  

A IX. kerületi 38200/2, 38200/3, 38200/4, 38207/6, 38207/7, 38207/9, 38207/10, 38208, 38225, 
38226/4, 38226/19, 38226/20 és 38228 hrsz.-ú ingatlan érintett módosítással. 
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3.1.1. AZ ÚJ DUNA-HÍD ÉS CSATLAKOZÓ ÚTHÁLÓZAT TERÜLETIGÉNYÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA 

Az ún. Galvani híd és kapcsolódó körirányú úthálózata 1998 óta szerepel Budapest 
településszerkezeti tervében. 2015 évben merült fel a Dél-Budapesti térségben a Galvani híd 
elsőként történő megépítése – egy 2024 évi Budapesti Olimpia rendezéséhez kapcsolva –, 
felcserélve ezzel a fővárosi fejlesztési prioritásban előrébb sorolt Albertfalvai (és Aquincumi) 
Duna-hidak építési sorrendjét. A világ legnagyobb sportrendezvénye és annak remélt időpontja 
szükségessé tette a hidakhoz kötődő közúti és közösségi közlekedési kapcsolatok átgondolását, 
annak érdekében, hogy a Budapesten hiányos gyűrű irányú kapcsolati rendszer fejlesztését 
ebben az új helyzetben is minél jobban érvényre lehessen juttatni. Ezért született javaslat arra, 
hogy a Galvani hídhoz kötődő úthálózat addig is, amíg az Albertfalvai híd nem épül meg minél 
inkább képes legyen a Körvasút menti körút szerepének ideiglenes átvételére az M1-M7 
autópálya bevető szakasza és az Üllői út között. 

Ennek jegyében született meg az 1372/2016. (VII. 20.) Kormányhatározat, mely új 2x3 sávos 
Duna-híd építéséről rendelkezik a Galvani utca – Illatos út vonalában. A híd tervezése kapcsán 
nemzetközi tervpályázat került lebonyolításra. 

Az olimpia rendezési szándékának elvetése után az 1/2018/-11-29/FKT határozat megerősítette 
a korábbi hídépítési szándékot. A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi 
közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII.17.) Korm. határozat 
rendelkezett a Galvani út – Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel 
együtt, 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd), valamint a 
Fehérvári út és az Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 
terveinek előkészítéséről. A Kormányhatározat rendelkezett továbbá arról, hogy az Új Duna-híd 
és kapcsolódó közlekedési infrastruktúrájának teljes körű megtervezése és megvalósítása állami 
fejlesztésként, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős 
kormánybiztos irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) mint építtető útján, Budapest Főváros 
Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon 
meg. 

A fentieknek megfelelő nyomvonalat rögzítette a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről rendelkező 2018. évi CXXXIX. törvény, és ennek megfelelően módosult 
Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat is a Kemény 
Ferenc Program megvalósításához szükséges egyes helyszínek vonatkozásában 2018 év végén. 

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-i ülésén döntött a Galvani utca – Illatos út 
vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedést is tartalmazó Duna-híd és a Fehérvári út – 
Üllői út-Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési hálózat teljes körű elkészítéséről. A 
11/2020-02-27 FKT határozat 3. pontja rögzíti, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 
támogatja a kötöttpályás infrastruktúra megvalósítását a megvalósuló körúti szakaszon, legalább 
a Fehérvári út és a Gubacsi út között. 

Az elmúlt években a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., majd a 
Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által végeztetett tervezési munkák alapján az Új 
Duna-híd és csatlakozó úthálózata vonatkozásában már meghatározhatóvá vált a területigény is 
a településrendezési tervekben, amely tárgyi tervmódosítás célja. 

 

Közlekedés 

A Fehérvári út – Gubacsi út közötti szakasz hossza mintegy 3,9 km hosszú, amelyből a szélső 
sávok (2x2) a közúti forgalom, a középső sávok (2x1) pedig a közösségi közlekedés villamos 
pálya/autóbuszsáv számára kerülnek kialakításra. A NIF Zrt. adatszolgáltatása szerint a 
villamosközlekedést öt akadálymentesen kialakítandó megállóhely – Fehérvári út, Szerémi út, 
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Budafoki út, Weiss Manfréd út és Soroksári út – szolgálja, elhelyezésük az átszállókapcsolatok 
figyelembevételével történt. 

 

Újbuda és a Galvani híd 

A Galvani utca területét mindkét irányba bővíteni szükséges a mellette lévő beépítésre szánt 
területek rovására, szélessége a NIF Zrt. adatszolgáltatását képező mintakeresztszelvény szerinti 
helyen elérné az 53,9 m-t.  

Mind a négy csomópontja jelzőlámpás forgalomirányítással tervezett, a Fehérvári úti, a Szerémi 
és Budafoki úti csomópontok a sugárirányú főhálózati elemekkel való kapcsolatot biztosítják. A 
mellékúthálózattal alkotott Kondorfa utcai csomópont a Kondorfa utca és a Nándorfejérvári utca 
összekötését tenné lehetővé távlatban, kisebb tömbökre tagolva a Galvani utcától északra fekvő 
területet. 
A tárgyi módosítás alapját képező engedélyezési tervek készítése során koncepcióváltásra került 
sor, a Galvani utca Szerémi és Budafoki úti csomópontjaiban az évtizedekben át tervezett külön 
szintű megoldások helyett a szintbeni csomópontok szerepelnek a tervekben, amelyek 
megfelelő teljesítőképességének biztosítására a Szerémi út és a Duna között 2x3 sávos, a többi 
szakaszon 2x2 sávos keresztmetszet kialakítása tervezett.  

A nagy közterületi szélesség részben az egyes közlekedési infrastruktúra elemeket elválasztó és 
összességében jelentős zöldsávoknak is köszönhető, ahol négy fasor kerülne telepítésre. 

A villamospálya teljes hosszában középfekvésben létesülne, a Budafoki útnál szélső, a Fehérvári 
útnál középperonos megállóval, amely az első időszakban végállomásként funkcionálna. 

A gyalogosjárdákat és a kétoldali, egyirányú forgalomra szolgáló kerékpárutakat fasoros zöldsáv 
választaná el. 

A Galvani híd 529 m hosszú, öt nyílással rendelkező, két ferde, aszimmetrikus kialakítású pilon 
párra felfüggesztett ferdekábeles hídként tervezett. 

A középső szakaszán 42,05 m széles hídon 2x2 sávos útpálya és középfekvésű villamospálya 
épülne, értelemszerűen zöldsávok és fasorok, továbbá villamosmegállók nem létesülnek.  

A hídon a kétoldali kerékpárutak kétirányú forgalomra szolgálnak, a gyalogos járdákkal közösen 
épülnek meg, elválasztva az útpályáktól. A híd mindkét oldali kerékpárútja kapcsolódna a Duna 
parton tervezett Eurovelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonalhoz is. 

 

Csepel 

Körirányú útvonal területe a Weiss Manfréd úttól nyugatra a Központi Szennyvíztisztító telep és 
a Szabadkikötő közötti teljes szabad területet elfoglalná. A Weiss Manfréd úttól keletre a közúti 
terület egy 49 m széles tervezett keresztmetszet és annak töltés részűi figyelembevételével 
került meghatározásra tárgyi módosítás alapját képező engedélyezési tervek készítése során. A 
közterületi szélesség az egyes közlekedési infrastruktúra elemeket elválasztó és összességében 
jelentős zöldsávok kialakítását, azokban akár 6 fasor telepítését is lehetővé tenné. 

A Weiss Manfréd úttal alkotott keresztezés szintben, a nagy forgalom miatt csak két fázisú 
jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttal kerülne kialakításra. A két főútvonal között, a 
kanyarodó mozgások biztosítására emiatt egy önálló útpálya létesítése szükséges, amely egy-egy 
jelzőlámpás csomóponttal kapcsolódna a két főútvonalhoz.  

A Weiss Manfréd úti szintbeni csomópont a tárgyi módosítás alapját képező engedélyezési 
tervek szerinti koncepcióváltást mutatja, a korábbi évtizedek külön szintű közúti csomóponti 
elképzeléséhez képest, amely egyben a MÁV-HÉV vonal külön szintű keresztezését is biztosította 
volna. Ennek következménye, hogy a közúti kereszteződés dél-keleti tér negyedében létrejön 
egy kb. 1,5 ha területű tömb is, amelyet minden oldalról jelentős gépjárműforgalommal terhelt 
útpálya venne körül.  
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A tervezett körirányú közút és a sugárirányú (H7) MÁV-HÉV vonal esetében azonban továbbra is 
biztosítani kell a külön szintű keresztezést, amelyhez a gyorsvasúti pálya nyomvonalának 
magassági korrekciója és azon egy híd szerkezet építése szükséges. 

A körirányú útvonal elvágja majd a Szabadkikötőnek a H7 MÁV-HÉV vonal nyugati oldalán lévő, a 
Központi Szennyvíztisztító telep Weiss Manfréd úti csomópontjához vezető észak-déli szerviz 
útját. A forgalmi kapcsolat pótlására az körirányú útvonal Weiss Manfréd úti csomópontjától 
nyugatra, egy a logisztikai területet szolgáló jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont 
létesülne. 

A villamospálya teljes hosszban középfekvésben tervezett, Csepel-szigeten az egyetlen, Weiss 
Manfréd úti megállójában a H7 MÁV-HÉV vonallal optimális átszállókapcsolat kerülne 
kialakításra.  

A körirányú útvonal részeként a kétoldali kerékpárutak kétirányú forgalomra szolgálnak és a 
gyalogos járdákkal közösen épülnének meg, zöldsávval elválasztva az útpályától. 

Ráckevei (Soroksári) – Duna híd és Ferencváros  

A kis Duna-ágat átívelő híd összességében 660 m hosszúságban tervezett, Csepelen a 
partvonaltól távol (mintegy 230 m-re) helyezkedik el a hídfő, lehetőséget biztosítva a körirányú 
útvonal két oldalán lévő területek szerves összekapcsolódására. A hídszerkezet alatt 6-8 m 
szabadnyílás lenne biztosított. 

Ferencvárosban a hídfő szintén nem a partvonalnál, hanem a Soroksári útnál helyezkedne el, 
biztosítva a főútvonal mellett a meglévő 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonal és az átépíteni 
tervezett H6 Budapest – Ráckeve MÁV-HÉV vonal külön szintű keresztezését is. A hídszerkezet 
alatt 8-11 m szabadnyílás lenne biztosított. 

A NIF Zrt. adatszolgáltatását képező tervek szerint a 48 m széles hídon 2x2 sávos útpálya és 
középfekvésű villamospálya épül, értelemszerűen zöldsávok és fasorok nem létesülnek.  

A hídon a kétoldali kerékpárutak egyirányú forgalomra szolgálnak, a gyalogos járdákkal közösen 
épülnének meg, elválasztva az útpályáktól. A híd mindkét oldali kerékpárútja kapcsolódhat a 
Duna parton tervezett Eurovelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonalhoz is egy-egy spirál rámpával. 

 

A Soroksári úttal kapcsolatot biztosító csomópont esetében szintén koncepcióváltás jelentkezik a 
NIF Zrt. által készíttetett tervekben, korábban a Soroksári úttal a kapcsolatot közvetlenül 
biztosította volna egy ún. fél lóhere típusú csomópont.  Tárgyi módosítás alapját képező 
engedélyezési tervek készítésének eredményeképpen a tervezett híd Illatos úti kapcsolata 
számára új közterület kerülne kialakításra a Gubacsi útig, ahol szintbeni jelzőlámpás 
forgalomirányítású csomópont létesülhet.  

A Soroksári út elérését a Gubacsi úton keresztül, az Illatos út és a Timót utca biztosítaná, melyek 
ennek érdekében szélesítésre kerülnének.  A körirányú útvonal tömb kerülést eredményező 
jelzőlámpás forgalomirányítású szintbeni csomópontokkal kapcsolódik majd a Soroksári úthoz. A 
csomóponti ágak egy közel 2 ha és egy 3 ha kiterjedésű tömböt fognának körül. 

A villamospálya teljes hosszban középfekvésben helyezkedik el, amelyeket zöldsáv választhat el 
az útpályáktól. Villamosmegálló a H7 Ráckevei MÁV-HÉV vonal felett helyezkedne el, az átszálló 
kapcsolatok optimalizálására törekedve. 

A gyalogosjárdák és a kétoldali, egyirányú forgalomra szolgáló kerékpárutak közösen épülnének 
meg. 

 

Hajózás csak a nagy Duna-ágon megengedett, a tervezett Galvani híd 180 m széles hajózási 
űrszelvényében a medernyílás alatt a szükséges 9,5 m magas hajózási űrszelvény lenne 
biztosított a legnagyobb hajózási vízszint esetén. 
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Közművek 

A Galvani híd és a kapcsolódó úthálózat kiépítése lehetővé teszi, hogy új, összvárosi jelentőségű 
gerincvezetékek kerüljenek kiépítésre. Ezek közül kiemelendő a FŐTÁV stratégiai jelentőségű 
kooperációs vezetékpárjának építési szándéka. A távhővezeték kiépítésével megvalósulhat a 
jelenleg szigetüzemként működő hőkörzetek összekötése, amely hatékonyabb működést tesz 
lehetővé, egyúttal az új fejlesztési területek bekapcsolását is lehetővé teszi a távhőellátásba. Ez a 
szándék környezetvédelmi és gazdasági szempontból is egyezik Budapest céljaival. Tekintve, 
hogy a Galvani híd budai hídfőjénél a Kelenföldi hőerőmű jelentős kapacitással rendelkezik, 
Csepel-szigeten és a Soroksári Duna-ág mellett pedig jelentős fejlesztések előkészítése zajlik, így 
célszerű, hogy a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra is kiépüljön a híddal együtt. 
 
Árvízvédelem 

Az Új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat kiépítése érinti a meglévő elsőrendű árvízvédelmi 
védvonalat. A tervezett híd pillérjeinek 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 pedig 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 méter 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. 
A Csepel-szigetre érkező útpálya magassága az árvízvédelmi szempontokat szem előtt tartva 
kerül 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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Környezetvédelem 

A NIF Zrt. adatszolgáltatását képező tervek szerint a Galvani híd már átadásakor napi 51.000 
járművet meghaladó forgalmat fog levezetni, ez 2035-re 68.000-re nőhet. Az adatszolgáltatás 
szerint az új útvonalakon megjelenő forgalom többsége a belvárosi hidak tehermentesítéséből 
származik. Egyéb forgalomcsillapítási eszközökkel, a déli Duna-hidak kapcsolatrendszerének 
átalakításával tovább lehet erősíteni a belső területek forgalom-csökkenését. Ez várhatóan 
számottevő környezeti minőség-javítást eredményez Budapest belső területén. Ugyanakkor 
fokozott figyelmet kell fordítani az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat közvetlen 
környezetében bekövetkező forgalomnövekedés lokális környezeti hatásaira. A levegőminőség, 
valamint zajhatások negatív következményeinek csökkentésére minden lehetséges intézkedést 
meg kell tenni – figyelembe véve az út hatásterületébe eső távlati, védelmet igénylő 
területhasználatokat, így különösen az északi-csepelen tervezett városi parkok. 

A környezeti ártalomcsökkentés a nyomvonalválasztással kezdődik. Az Új Duna-híd és 
kapcsolódó úthálózat szinte végig a zajterhelésre kevésbé érzékeny gazdasági, vagy vegyes 
intézményi célú területeken, illetve még beépítetlen térségeken keresztül vezet, így a várható 
környezeti konfliktusok mértéke kisebb, és a beruházás környezetvédelmi szempontból 
könnyebben kezelhető.  

A nyomvonal nem keresztez kiemelten értékes élőhelyet, az infrastruktúrafejlesztéssel érintett 
zöldfelületeket, fás szárú növényzetet helyi zöldfelület-fejlesztéssel, növénytelepítéssel lehet 
kompenzálni. A kisajátítás kismértékben meglévő, üzemtervezett erdőterületeket érint, a TSZT 
módosítás biztosítja azok területi kompenzációját új erdőterület kijelölésével 

 

3.1.2. A TSZT 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAPJÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK  

A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt területeken a településszerkezeti terv továbbra is 
alkalmazza az ún. közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás jelölést.  Ez 
lehetővé teszi, hogy a továbbtervezés során esetlegesen kisebb mértékben még módosuló 
területi igény miatt – amely a közlekedési nagyberuházások szinte természetes velejárója – ne 
legyen feltétlenül szükséges a TSZT/FRSZ előzetes módosítása, csak az építési jogot keletkeztető, 
a kisajátítás alapját képező kerületi építési szabályzatoké. 

 

Újbuda területét érintő módosítások: 

A középfekvésű villamospályával, 2x2 forgalmi sávval, kétoldali kerékpárúttal és 
gyalogosjárdával tervezett 529 m hosszú Galvani híd budai hídfője számára a Duna-parti 
sétánnyal és az Eurovelo nemzetközi kerékpárúttal, valamint a Budafoki úttal alkotott 
csomópont együttes területigényét kell biztosítani, amelyet zöldfelületi elemek is növelnek. A 
közterület teljes szélessége a hídfőben mintegy 115 m. A továbbtervezés számára biztosítandó 
rugalmasság érdekében a teljes hídfő területre kiterjesztésre kerül az ún. közlekedési 
infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás jelölés. 

Az Új Duna-híd kapcsolódó budai úthálózata a Szerémi út és a Budafoki út között legalább 50 m 
széles közúti területet igényel a csomópontok összeérő járműosztályozói és a jelentős 
zöldfelületi elemek helyigénye miatt.  

A szükséges közterületi szélesség a Budafoki út és a Fehérvári út közötti szakaszon kisebb lesz, a 
jelenlegi 35 m-es szélesség nem kerül módosításra, de a továbbtervezés számára biztosítandó 
rugalmasság érdekében itt is megjelenik az ún. közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítás jelölés.  
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A Nándorfejérvári út – Kondorfa utca vonalában tervezett csomópont északi ága a 
mellékúthálózat részét képezi, ezért az a TSZT-ben KÖu területfelhasználásba sorolt 
közterületként nem jelenik meg, csak a KÉSZ-ben kell közterületként kiszabályozni. 

A fentiekkel kapcsolatban szükséges a TSZT módosítása az alábbiak szerint. 

 

A Galvani utca nyomvonalában a Budafoki út és a 
Duna főmedre közötti területen a térképen jelölt  
Vi-2 jelű Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület, K-Sz jelű Szennyvízkezelési terület és Zkp jelű 
Közpark, közkert az ide tervezett hídfőtérség 
funkciójának megfelelő KÖu jelű Közúti közlekedési 
terület területfelhasználásba javasolt átsorolni. 

A fentiekkel összefüggésben a Vi-2 jelű Intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű területen a 
környezeti terhelés alapján új lakófunkció kizárása 
kijelölés is módosul. 

 

A továbbtervezés számára biztosítandó rugalmasság érdekében az újbudai szakasz teljes Galvani 
utcai területére kiterjesztésre kerül az ún. közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítás jelölés. 
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Csepel területét érintő módosítások:  

A középfekvésű villamospályával, 2x2 forgalmi sávval, kétoldali kerékpárúttal és 
gyalogosjárdával tervezett hídi keresztmetszet jelentős zöldfelületi elemekkel bővül a teljes 
Csepel-szigeti szakaszon. A KÖu területfelhasználásba sorolt közterület szabálytalan alakját 
egyrészt az egyedi létesítmények, záportározó medence, árvízvédelmi műtárgyak és a 
szomszédos területfelhasználási egységek természetes határvonalai együttesen alakítják. 

 A fentiekkel kapcsolatban szükséges a TSZT módosítása az alábbiak szerint: 

A Csepel-sziget meghatározó jelentőségű helyszíne a Weiss Manfréd úti csomópont és a H7 
Csepeli MÁV-HÉV átszállóhely. Az „autópálya jelleg” elkerülése érdekében tervezett szintbeni 
csomópont korlátozott kapacitása miatt a két főútvonal közötti forgalmi áramlatok egy 2x2 
sávos önálló csomóponti ágon kerülnének lebonyolításra. Az önálló csomóponti ág 
vonalvezetése úgy került meghatározásra, hogy egy zárvány tömb is kialakuljon. 

 

A Dél-budapesti térséget összekötő „Galvani körút” kialakítása érdekében Csepelen csökken a 
településszerkezeti tervi szinten kijelölt beépítésre szánt Vt-H jelű Kiemelt jelentőségű helyi 
központ terület, K-Sz jelű Szennyvízkezelés terület és K-Log jelű Nagy kiterjedésű 
szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület is.  

A tervezett „Galvani körút” nyomvonala több beépítésre nem szánt területet is érint. A Zvp jelű 
Városi park kb. 550 m hosszon, kis mértékben csökken, azonban ennek pótlására az RSD 
mentén van lehetőség. A Duna és a Weiss Manfréd út menti Ev-Ve jelű Védőerdő területe 
kiterjedése szintén kis mértékben csökken, ennek pótlása az infrastruktúra függvényében 
ütemezetten igénybe vehető, változással érintett Vt-H jelű Kiemelt jelentőségű helyi központ 
terület rovására történik. 

 

A MATrT 39. § (1) szerint: „A településszerkezeti terv készítése 
vagy módosítása során az e törvénnyel való összhang 
megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a 
természetközeli területként és erdőterületként kijelölt 
területfelhasználási egységek nagysága a település 
közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem 
csökkenhet.” 

Fentiek alapján az átsorolásra kerülő erdőterületek összes 
területével megegyező nagyságban, azaz 3919 m2-en kerül 
kijelölésre Ev-Ve jelű védelmi erdőterület. 
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A tervezett RSD-híd kialakítása szerint a Csepel-szigeti oldalon 
átjárható hídpillérek tervezettek a felszíntől 6-8,4 m magasan 
vezetett híd alatti terület zöldterületként hasznosítható. Ennek 
megfelelően a hídpillérekkel érintett KÖu jelű közlekedési célú 
terület átsorolásra kerül Zvp jelű városi park területbe. 

 

A továbbtervezés számára biztosítandó rugalmasság érdekében a csepeli szakasz teljes 
területére kiterjesztésre kerül az ún. közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítás jelölés. 

 

A Ráckevei (Soroksári) – 
Duna-ág mintegy 200 m 
széles vízfelületének 
áthidalását egy 660 m 
hosszú – a főmeder felett 
épülő hídnál is nagyobb 
műtárgy fogja biztosítani. 
A híd nyugaton mélyen 
benyúlik Csepel-sziget 
területére, hogy a 
nyomvonaltól északra és  

délre fekvő területek között tényleges fizikai kapcsolat jöhessen létre. 

A híd keleten a Soroksári útig nyúlik, egyetlen műtárgyként keresztezi a főútvonalat, a H6 
Ráckevei MÁV-HÉV vonalat és a 150 sz. Budapest-Kelebia vasútvonalat (feleslegessé téve a 
különszintű közúti-vasút keresztezés önálló jelölést). 

 

Ferencváros területét érintő módosítások:  

A középfekvésű villamospályával, 2x2 forgalmi sávval, kétoldali kerékpárúttal és 
gyalogosjárdával tervezett 660 m hosszú „kis” Duna-híd Soroksári úttal alkotott csomópontja a 
Gubacsi úti csomóponton keresztül az illatos és a Timót utcákon – mint csomóponti ágakon – 
keresztül kerülne biztosításra. A csomópontrendszer így két zárvány tömböt is eredményez. A 
Gubacsi úti csomópont távlatban biztosítja – a Csepel-Albertfalva híd megépítése utáni 
időszakban – az Ecseri út felé történő továbbvezetést.    
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A csomópontrendszer kialakítása az Illatos út új nyomvonalon történő hídra vezetését, valamint 
az Illatos út, a Gubacsi út és a Timót utca területének szélesítését teszi szükségessé. 

A fentiekkel kapcsolatban szükséges a TSZT módosítása az alábbiak szerint: 

 

A „Galvani körút” kis Duna-híd menti 
hídfőtérségének kialakítása érdekében a Soroksári út 
és Gubacsi út között a Vi-1 jelű Intézményi, 
jellemzően zártsorú beépítésű terület és a KÖu jelű 
Közúti közlekedési terület területfelhasználási egység 
határa módosul. Ezzel összefüggésben a Vi-1 
területfelhasználási egység határának módosításával 
a körút mentén kijelölt Új lakóterület kizárásának 
határa is módosul. 

Az Illatos úti csomópont kialakítása a Gksz-2 jelű 
Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre 
szolgáló területet csökkenti. 

A csomópont kialakítása tömbkerüléssel tervezett, ezért a Timót utca nyomvonala KÖu 
területfelhasználási egységbe kerül, ezáltal kis mértékben a K-Hon jelű Honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célokra szolgáló terület, valamint a K-Okt jelű Oktatási központ területe 
csökken. 

A fentiek alapján bemutatásra kerül a beépítésre 
szánt Vi-1 jelű Intézményi, jellemzően zártsorú 
beépítésű területen  KÖu jelű Közúti közlekedési 
terület területfelhasználási egységből átsorolt 
területek határának módosulása is. Ezzel 
összefüggésben a körút mentén kijelölt Új 
lakóterület kizárásának határa is módosul. 

A továbbtervezés számára biztosítandó rugalmasság 
érdekében a kis Duna-híd – Gubacsi út – Soroksári út 
csomópontrendszer teljes területre kiterjesztésre 
kerül az ún. közlekedési infrastruktúra számára 
irányadó területbiztosítás jelölés. 

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

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

Területfelhasználási egység jele, megnevezése 
Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Változás (ha) 

XI. kerület XXI. kerület IX. kerület összesen 

Beépítésre szánt területek 

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú 
beépítésű terület 

 

-0,81 
-0,36 
-0,03 
-0,25 
+0,44 
+0,00 (83 m2) 
+0,00 (61 m2) 
+1,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,79 +0,27 172,06 +0,27 

Vi-2 Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület 

321,11 -0,03 321,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 

Vt-H  Kiemelt jelentőségű helyi központ 
területe 

 
-0,42 
-1,29 
-0,39 

0,00 0,00 0,00 42,16 -2,10 40,06 0,00 0,00 0,00 -2,10 

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra 
és termelésre szolgáló terület 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,41 -0,18 183,23 -0,18 

K-Log  Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, 
raktározási és logisztikai terület 

 
-0,23 
-0,93 

0,00 0,00 0,00 54,20 -1,16 53,04 0,00 0,00 0,00 -1,29 

K-Hon Honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

 
-0,00 (4,8 m2) 
-0,18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 -0,18 5,35 -0,18 

K-Okt Oktatási központok területe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 -0,00 (46 m2) 4,69 -0,00 (46 m2) 

K-Sz Szennyvízkezelés területe -0,53 
-0,13 
-0,08 
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1,71 -0,53 1,18 28,52 -0,21 28,31 0,00 0,00 0,00 -0,74 

Területfelhasználási egység jele, megnevezése 
Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Változás (ha) 

XI. kerület XXI. kerület IX. kerület összesen 

Beépítésre nem szánt területek 

KÖu Közúti közlekedési terület 

+0,03 
+0,53 
+0,07 

+0,42 
+1,29 
+0,23 
+0,93 
+0,13 
+0,08 
-1,66 
+0,04 
+0,06 
+0,71 
+0,02 
+0,36 

+0,81 
+0,36 
+0,03 
+0,25 
+0,18 
+0,00 (4,8 m2) 
+0,18 
+0,00 (46 m2) 
-0,44 
-0,00 (83 m2) 
-0,00 (61 m2) 
-1,28 

293,56 +0,63 294,19 135,49 +2,61 138,10 136,54 +0,09 136,63 +3,46 

Zvp Városi park 

+1,66 
-0,04 
-0,06 
-0,71 

0,00 0,00 0,00 52,56 +0,85 53,41 0,00 0,00 0,00 +0,85 

Zkp Közkert, közpark 88,65 -0,07 88,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 

Ev-Ve Véderdő 

+0,39 
-0,02 
-0,36 

0,00 0,00 0,00 20,12 +0,01 20,13 0,00 0,00 0,00 +0,01 

Összesen 705,03 705,03 333,04 333,04 501,96 501,96 
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3.1.3. A TSZT 2. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERVLAPJÁT ÉRINTŐ 
MÓDOSÍTÁSOK 

A TSZT 2. tervlapján a területfelhasználási egységeket érintő módosításokkal összhangban az 
alábbi változtatások szükségesek: 

• a XI. kerületi Fehérvári úti villamosvonaltól a Galvani utca vonalában, a IX. kerületi
Gubacsi úti villamos vonalig az Illatos út vonalában, a XXI. kerületen át, a Duna főmedrét
és a Ráckevei (Soroksári)–Dunát hídon keresztező, tervezett közúti vasút (villamos) vonal
felszínen jelölés jelenik meg,

• a Ráckevei (Soroksári)–Dunát keresztező tervezett Duna-híd jelölés hossza jelentősen
megnövekszik, nyugaton mélyen benyúlik Csepel, keleten Ferencváros területére a
Soroksári utat is keresztezve,

• az Új Duna-híd csatlakozó úthálózatán a H6 Budapest-Ráckeve MÁV-HÉV vonal tervezett
különszintű közúti-vasúti keresztezésének jelölése – a Duna-híd jelölés kiterjesztése
következtében – törlésre kerül.

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

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

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

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

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

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

• tájékoztató elemek között szereplő tervezett Árvízvédelmi fővédvonal megjelenik a
tervezett Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat nyomvonalával összehangban. 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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3.2. A FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAINAK 
BEMUTATÁSA 

A Fővárosi rendezési szabályzatot a TSZT módosításával összhangban módosítani szükséges. 

A területfelhasználási egységeket érintő változások a TSZT-vel kapcsolatban az előző fejezetben 
kifejtettekkel azonosak.  

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

A kialakítani tervezett „Galvani körút” Soroksári út és 
Gubacsi út közötti szakaszán a hídfőtérség  
területének módosítása nyomán Vi-1 jelű Intézményi, 
jellemzően zártsorú beépítésű terület 
területfelhasználási egységben történt 
alakváltozáshoz igazítva a bs (bsá+bsp) = 4,25 
(3,0+1,25) beépítési sűrűség kerül feltűntetésre. 

Az FRSZ meghatároz területi, valamint nyomvonalas közlekedési elemeket, továbbá műtárgy és 
egyéb közlekedéssel kapcsolatos jelöléseket a TSZT 1. és 2. mellékletének megfelelően. 

A módosítások érintik a Közúti vasút (villamos) vonal felszíni hálózatát, valamint a Duna-híd és a 
különszintű közúti – vasúti keresztezés jelöléseket. Ennek megfelelően ezen elemekben is 
módosítások javasoltak az alábbiak szerint: 

• A XI. kerületi Fehérvári úti villamosvonaltól a Galvani utca vonalában, a IX. kerületi

Gubacsi úti villamosvonalig az Illatos út vonalában, a XXI. kerületen át, a Duna főmedrét

és a Ráckevei (Soroksári)–Dunát hídon keresztező, tervezett közúti vasút (villamos) vonal

felszínen jelölés jelenik meg.

• A Ráckevei (Soroksári)–Dunát keresztező tervezett Duna-híd jelölés hossza jelentősen

megnövekszik, nyugaton mélyen benyúlik Csepel, keleten Ferencváros területére a

Soroksári utat is keresztezve.

• A településszerkezeti tervvel összhangban módosuló és kiterjesztésre kerülő ún.

közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás megjelenésén túl az ott

biztosítandó elemeket meghatározó 2.C keresztmetszeti jelölés 2.A-ra módosul, a

villamosvonal miatt.
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• Az Új Duna-híd csatlakozó úthálózatán a H6 Budapest-Ráckeve MÁV-HÉV vonala tervezett 

különszintű közúti-vasúti keresztezés jelölése törlésre kerül. 

 

 

 
 

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

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

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

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

• 5. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 

5.2. Új zöldterületek létesítése az ellátatlan területeken 

5.17. Árvízvédelmi megújulás 

• 8. A Dunával együtt élő város 

8.3. A Duna-partok elérhetőségének, közcélú hasznosításának megteremtése 

8.5. A Duna menti közlekedési elemek elválasztó hatásának csökkentése 

8.6. Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok megteremtése a Duna szigeteivel 

• 9. Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet – kompakt város 

9.1. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet létrehozása – összehangolt funkcionalitás, 

differenciált sűrűség és kapcsolatjavítás – „A legfontosabb szerkezetfejlesztő tényező a 

Duna-hidak megépítése (Aquincumi híd, Albertfalvai híd, Galvani híd), ami lehetővé teszi 

Buda és Pest kedvezőbb kapcsolatát, egyben egy új, harántirányú urbánus közlekedési 

elem létrehozását.” 

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

városi park: Észak-Csepel) 

9.6. Elhanyagolt, átjárhatatlan területek átstrukturálása, megújítása, zöldfelületi 

bővítése 

9.14. Rövid úton elérhető munkahelyek a lakóterületekbe integráltan, illetve ezekhez 

közel 

• 10. A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei 

10.4. Barnamezős területek meglévő infrastruktúrájának kihasználása – „A 

városszerkezeti hiányok pótlása jegyében a zóna külső határán kell majd megvalósítani a 

városközpont területét tehermentesíteni hivatott közúti gyűrűt, északi és déli 

szakaszán egy-egy Duna-híddal” 

• 11. Intelligens mobilitás 

11.3. A városi kötöttpályás hálózatok kiemelt fejlesztése 

11.8. A hálózati hiányok megszüntetése, új dunai átkelők létesítése 

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

3.4.1. ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLAT  

A tervezési területen található jelenlegi használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek 
fejlesztése során a zöldfelületek fejlesztésére is lehetőség adódik. Az alábbi ábra a módosítással 
érintett terület elhelyezkedését mutatja a főváros zöldfelületi rendszerében. Az ábrán látszik a 
Hungária-gyűrű mentén elhelyezkedő városi parkrendszer láncolata és a terület kulcspozíciója.  

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

A terv továbbra is biztosítja a Csepel-sziget északkeleti, jelenleg alulhasznosított részén a 
Budapest 2030 Városfejlesztési koncepcióval összhangban korábban kijelölt városi jelentőségű 
park számára szükséges területet. A tervezett RSD-híd szerkezetének kialakítása lehetővé teszi a 
Duna-part menti 200 méter széles sávban Városi park (Zvp) területfelhasználási egység 
kijelölését, ezzel biztosítható a part menti zöldsáv folyamatossága. A IX. és a XI. kerületi parton 
végighúzódó kialakítandó közparksáv a Duna menti zöldfolyosó része, amelyen belül part 
gyalogos és kerékpáros végigjárhatósága biztosítható.  
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A „Galvani körút” nyomvonalának pontos kijelölése következtében változik a zöldterületek 
kiterjedése. A módosítás során a településszerkezeti tervben kijelölt zöldterületek (Zvp és Zkp) 
területfelhasználási egységek nagysága a hatályos tervhez képest kis mértékben növekszik: 

Zöldterületek csökkenése (m2)   8 932 

Új zöldterület kijelölése (m2)   16 656 

Különbség (m2) + 7 724 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény 12. § (3) bekezdése értelmében az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg, a 
beépítésre szánt területnövekmény minimum 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-
ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági 
vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védőerdőt – kell kijelölni. A 17 224 
m2 újonnan kijelölt beépítésre szánt terület (Vi-2) esetében ez 861 m2-t jelent, amelyet a 
hatályos tervhez képest kijelölt új zöldterület jelentősen meghalad. 

Mivel a módosítási javaslatban új beépítésre szánt terület is kerül kijelölésre, a biológiai 
aktivitásérték szinten tartásáról, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény alapján gondoskodni kell. A törvény 7.§ (3) b) pontja szerint az újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A 
területen történő átsorolások esetében aktivitásérték csökkenés nem következik be, így 
biztosított a biológiai aktivitás szinten tartása. A biológiai aktivitásérték számítás eredménye a 
4.4. fejezetben található. 

A tervezett „Galvani körút” nyomvonala a Weiss Manfréd út menti és a XXI. kerületi Duna-parti 
erdősávot (Ev-Ve) is érinti mintegy 3920 m2-en. Az előbbi erdőtag az Országos Erdőállomány 
Adattár része. Az erdőterületi mérleg biztosítása céljából új erdőterület kerül kijelölésre szintén 
a Weiss Manfréd út mentén, Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) 
területfelhasználási egység rovására. A tervezési területen található Védőerdő (Ev-Ve) 
területfelhasználási egység nagyságának változása az alábbi táblázatban látható: 

Erdőterületek csökkenése (m2)    3920 

Új erdőterület kijelölése (m2)    3930 

Különbség (m2)    + 10 

3.4.2. 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.” (a továbbiakban: 
KHT) című dokumentáció felhasználásával készült.  

A tervezési területen a TSZT módosítással összefüggésben megvalósuló infrastruktúra 
fejlesztések hatására várhatóan a környezeti terhelés növekedésével lehet számolni, de a 
javasolt módosítások, a zöldterületek pótlása, kompenzációja, a biológiai aktivitás szinten 
tartásának biztosítása ezen hatások mérséklését szolgálják.  

A területen található természeti értékek védelme érdekében, a tervezett híd és útépítések 
kapcsán Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült, mivel a beavatkozás területe 
közvetlenül érinti az alábbi Natura 2000-es területeket: 

• Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

• Ráckevei Duna-ág (HUDI20042) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A tervezett beavatkozás hatásterülete érinti továbbá az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
és pufferterületének övezetét. 
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A teljes szakaszon alacsony természetességű és jellegtelen élőhelyeket találtak a beavatkozási 
területen. Az építés során ezek az élőhelyek meg fognak szűnni. Az építés során a pillérek 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. A híd műtárgy 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 a 
létesítmény tájképre gyakorolt hatásait csökkenti az igénybe vett terület minimalizálása, illetve a 
megfelelő kiterjedésű és habitusú növénytelepítés alkalmazása. A híd műtárgyak esztétikus, a 
tájrészletbe illő formavilágú kialakításával a tájképre gyakorolt negatív hatás elkerülhetővé 
válhat, sőt kedvező látvány is elérhető. 

A területen több potenciálisan talajszennyezett illetve kármentesítési eljárással érintett ingatlan 
található, azért kivitelezés folyamán a kitermelt talaj helyszíni osztályozásra, és előminősítésére 
van szükség. Ha a terület egyéb részén olyan talaj kerül elő, amely a vizsgálatok eredményei 
alapján szennyezettnek bizonyul, azzal kapcsolatban vízvédelmi és vízügyi hatóságként és 
szakhatóságként első fokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. 
Talajvédelmi szempontból az új közlekedési létesítmények várható negatív hatásai elsősorban a 
közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út 
mentén olajosan szennyeződő 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 (röviden RSD) keresztezi. Az 
építés az érintett vízfolyás vízminőségére, illetve a víz áramlási viszonyaira hathat. Az építés 
hatásait a vízelvezetés és a vízfolyás keresztezésének módja, valamint a mederben végzett 
munkálatok befolyásolják. 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 vizek védelmének 
érdekében meg kell akadályozni, hogy a befogadókba a határértéket meghaladó 
szennyezettségű csapadékvíz kerüljön bevezetésre. A Duna és a Soroksári-Dunaág a NATURA 
2000 védettség miatt, csak tisztított csapadékvizet fogadhat be. A tervezett vízelvezetés 
kialakításnál ezt figyelembe vették.  

A megépülő nyomvonal forgalmat generál, amely zaj- és légszennyező forrásként jelentkezik. Az 
elvégzett hatásbecslés alapján a „Galvani körút” és a kapcsolódó közúti immissziós értékek nem 
mutatnak számottevő levegőkörnyezetre gyakoroló hatást. Az eredmények valamennyi vizsgált 
komponens esetében a levegőterheltségi szint egészségügyi határérték alattiak. Mivel a terület a 
Duna-völgyi átszellőzési folyosóba esik és jelentős a növényborítottsága, ez kedvezően 
befolyásolja a levegőminőséget. A meglévő zöldterületek, növényállomány megtartásával és 
fejlesztésével ez a pozitív hatás megőrizhető. 

Zajterhelési szempontból a KHT-ben megállapításra került, hogy a tervezett beruházás a 
környezetében lévő védendő létesítmények zajhelyzetén érdemben nem változtat, az 
ütemezetten megvalósítandó új villamos vonal kiépítése esetén sem. A tervezett híd (és egyben 
az út) üzeméből adódó hatás a forgalmi átrendeződéssel függ össze, a zajszennyezés terhelések 
változását okozza. A tervezett Új Duna-híd közvetlen környezetében zajvédelmi szempontból 
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védendő funkció nem található, eszerint a vonatkozó határértékek feletti zajterhelések sem 
várhatóak a híd üzemelése során. Így 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.  
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3.5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS 
HATÁSAI  

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózata kapcsán Az Új Duna-híd kötöttpályás hálózat vizsgálata, 
Hálózati tanulmány (Változatelemzés, FŐMTERV Zrt. tervszám 12.19.064) szerint a távlati 
állapotot jelentő 2050 évre az alábbi területfejlesztésekkel lehet számolni a térégben, amelyek 
összességükben akár 50.000 munkahely és 25.000 lakos megjelenését is eredményezhetik. 

Területfejlesztések 

Plusz munkahelyszám a területen      Plusz lakos szám a területen 

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózata már az évtized közepén várható megépítésétől jelentős 
területfejlesztő hatást fog gyakorolni az érintett Dél-budapesti térségre, továbbá a közlekedés 
jelenlegi forgalomáramlását – az egyes közlekedési módok esetében más és más mértékben – át 
fogja alakítani. 



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

107 
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 
eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

 

3.5.1. KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedésre gyakorolt hatás 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatának megvalósítása jelentős mértékben javítja Dél-
Budapest térségében a belső és átmeneti zónákhoz tartozó területek közúti gépjármű 
közlekedését, elsősorban az itt meglévő hidak tehermentesítése, másodsorban az új kapcsolati 
lehetőség megjelenése (kényszerű kerülők részleges megszűnése) folytán. 

Az új közúti kapcsolat hatására – az alább bemutatásra kerülő modellezés részlete szerint – 
ugrásszerűen csökken a Rákóczi híd és kisebb mértékben a Petőfi híd forgalomterhelése 
(együttesen mintegy 36.000 járművel naponta), lehetőséget adva azokon a kapacitás 
csökkentésére (amely a belső zóna védelmére törekedve amúgy is időszerű) a forgalom későbbi, 
fokozatos visszafejlődésének elkerülése érdekében.  

 
Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó környezetvédelmi tanulmány 

 

Az új közúti kapcsolat – mivel kevésbé terhelt, mint a város már meglévő úthálózata – 
ugyanakkor területfejlesztő hatást is fog gerjeszteni az új hídfő térségekben, amelyek 
forgalomnövelő hatása a híd forgalomba helyezését követő évtizedekben csak fokozatosan, az 
egyes ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódva fog megjelenni az úthálózaton. (A Rákóczi híd 
építésekor Budán létrejött az Infopark, Pesten pedig a Lechner Ödön sétány melletti irodasor és 
Kvassay úti kereskedelmi létesítmények.) 

 

Városi közösségi közlekedésre gyakorolt hatás 

A közösségi közlekedés estében várható hatások nevesítése Az Új Duna-híd kötöttpályás hálózat 
vizsgálata, Hálózati tanulmányon alapul (Változatelemzés, FŐMTERV Zrt. tervszám 12.19.064). 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatának megvalósítása javítja Dél-Budapest térségében a 
belső és átmeneti zónákhoz tartozó területek közösségi közlekedését az új kapcsolati lehetőség 
létrejötte folytán. (Mivel a közösségi közlekedés hálózatai nem túlterheltek – sőt kihasználtságuk 
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lassan, de folyamatosan csökken – így a belső zóna hídjai vonatkozásában nem fejtenek ki 
várhatóan jelentős hatást, szemben azzal, ami az egyéni gépjármű közlekedésben várható.) 

A Fehérvári út – Gubacsi út között tervezett villamos-infrastruktúra az alábbi ábrán látható 
változásokat eredményezné a közösségi közlekedési utazásokban (piros szín az új utazási igény, 
zöld szín a megszűnő utazási igényt jelöli).  

Forgalmi igények átrendeződése a fejlesztés hatására, megváltozott igények Galvani villamoshálózat esetén 

Az ábra szerint a térségben megjelenő igény 24.500 utazás naponta (ami nem jelent komoly 
növekedést a Rákóczi híd jelenleg is mintegy 20.000 napi utazást jelentő terhelésének 
figyelembevételével).  

A növekedés alacsony értékének oka, hogy a jelenlegi közösségi közlekedési rendszerhez képest 
sok esetben nem jelent gyorsabb eljutási lehetőséget a megjelenő új kapcsolat. Az egyes 
városrészek közötti eljutási időben elérhető változást az alábbi táblázat foglalja össze (csak a 
Budán a Városház térről és a Gazdagrét térről, Pesten a pesterzsébeti városközpontból induló 
utazások nyújtanak kedvezőbb eljutási időt). 

Eljutási idők összehasonlítása vele és nélküle esetben 
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A Galvani hídon megjelenő villamosközlekedés terhelését 6.900 utazás/nap értékre becsülte a 
Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány alapján készített Döntéselőkészítő tanulmány (FŐMTERV Zrt). 

 
 

A Galvani hídon megjelenő villamosforgalom lényegesen elmarad majd a térségben ma közepes 
terheléssel rendelkező vonalakétól (Fehérvári úti vonal 23.000 utazás/nap, Üllői út 27.000 
utazás/nap), és a kisforgalmú villamos-közlekedéssel rendelkező vonalak közé fog tartozni 
(kispesti Ady Endre út 7.700 utazás/nap, Gubacsi út 4.700 utazás/nap). Tehát közgazdasági (és a 
fővárost terhelő üzemeltetési) szempontból nem biztos, hogy a legelőnyösebb megoldás a 
közösségi közlekedés tervezett módon történő fejlesztése, figyelembevéve, hogy néhány év 
múlva várhatóan már csak elektromos meghajtású buszok lesznek alkalmazhatóak a városi 
közlekedésben. 

A Galvani híd villamos közlekedés mellett egyetlen szakmai érv hozható fel a Budapesti 
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által az Új Duna-hídi villamos tárgyában készült kivonatos 
összefoglaló alapján:  

„A fejlesztési területek színvonalas és gyors, közúti közlekedési hatásoktól mentesülő, 
környezetvédelmi szempontból is előremutató kiszolgálásának eszköze a villamosvonal 
létesítése, amely vonalvezetése és hálózati kapcsolatai által biztosítja a távolabbi 
városrészekből is a fejlesztési területek megbízható elérését.” 

A Fővárosi Önkormányzat egyéb fejlesztései és intézkedései hatására várhatóan a Budapesti 
Mobilitási Tervben meghatározott közösségi közlekedés súlypontú modal-split arány felé tolódik 
el a fővárosban az utazások összetétele. Az utazási szokások általános módosulása a térségben 
megvalósuló ingatlanfejlesztések forgalomvonzó hatásával együtt, várhatóan növelni fogja a 
vonal utasterhelését, emelve a kihasználtságot.  
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Hajózásra gyakorolt hatás 

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózatának megvalósulása nem befolyásolja a személyhajó 
forgalom lehetőségét. A csepeli Szabadkikötő, mint trimodális áruátrakó központ közúti 
elérhetőségét javítja a hídfejlesztés, mivel közvetlenül elérhetővé válik Buda felöl, Pest belsőbb 
területeinek érintése nélkül. 

Kerékpáros közlekedésre gyakorolt hatás 

Dél-Budapesten jelenleg a Rákóczi és a Deák Ferenc hídon biztosított a kerékpáros közlekedési 
lehetőség Buda és Pest között, azonban a két átkelő mintegy 10 km-es egymástól való távolsága 
olyan nagy kerülő utakat eredményez a közöttük elhelyezkedő lakóterületek számára, hogy a 
kelet-nyugat irányú közlekedési célú kerékpározási hajlandóság elenyésző. 

A Rákóczi hídtól 1,7 km-re délre tervezett Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata javít ezen a 
helyzeten, de az infrastruktúrafejlesztés nyújtotta lehetőség jelentős kihasználására csak az 
újbudai és ferencvárosi területek funkcióváltása, valamint Észak-Csepel intézmény- és 
lakóterület fejlesztésre kijelölt területeinek beépítése kapcsán várható.  

A térségben a kerékpározás lehetőségeit még jelentősebb mértékben fogja majd növelni a Új 
Duna-hídtól 2 km-re délre tervezett Csepel-Albertfalva híd, mivel annak nyomvonala a meglévő 
lakóterületek közelében helyezkedik el. 

Gyalogos közlekedésre gyakorolt hatás 

Az Új Duna-híd és csatlakozó úthálózatának megvalósulása a gyalogos közlekedés terén 
várhatóan semmilyen változást nem fog eredményezni annak ellenére, hogy kényelmes 
közlekedést biztosító járdahálózat is megvalósul a fejlesztés részeként.  

Ennek egyik oka, hogy az újbudai és a ferencvárosi Duna-partok között a távolság túl nagy, a 
mintegy 2,5 km nem teszi ésszerűvé, vagy versenyképessé a gyaloglást a többi közlekedési 
móddal összehasonlítva. A másik oka, hogy Újbuda, de különösen Ferencváros hídfő térségeiben 
gazdasági jellegű a területhasználat, amely jelentős gyalogosforgalom generáló képességgel nem 
rendelkezik, Csepelen pedig csak a Központi szennyvíztisztító és a Szabadkikötő található (és 
hosszú ideig még beépítetlen területek). 

Az értékes természeti környezeti adottságokkal rendelkező ferencvárosi Duna-part 
funkcióváltással párosuló beépítése, valamint Észak-Csepel intézmény és lakóterület fejlesztése 
esetén a Ráckevei (Soroksári) – Duna hídján várható gyalogos forgalom megjelenése. (A 
Ferencvárosban tervezett Diákváros és a Csepelen tervezett városi park közötti 
gyalogosforgalom számára közvetlen gyalogos-kerékpáros hidak tervezettek Ráckevei (Soroksári) 
– Dunán, ezek forgalma nem fogja terhelni az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatának
gyalogjárda hálózatát.) 

3.5.2. KÖZMŰVEK 

A fejezetrész a „Budapest Galvani utca vonalában egy új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 

forgalmi sáv szélességben megépítendő Duna-híd engedélyezési és tender terv készítése – Új 
Duna-híd – Bírálati engedélyezési terv, BURO HAPPOLD LTD. - VAN BERKEL EN OS U.N. STUDIO 
B.V. – CÉH TERVEZŐ, BERUHÁZÓ ÉS FEJLESZTŐ ZRT. - UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő 
Zrt., 2020.”  és 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 
dokumentációk felhasználásával készült.  

Az Új Duna-híd bírálati engedélyezési terveiben szereplő tervezett utak meglévő 
közművezetékeket kereszteznek, illetve azokkal közel párhuzamos nyomvonalon haladnak. A 
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keresztező közművek kiváltását, védelembe helyezését az engedélyezési tervvel egy időben 
kiadott közmű szaktervek tartalmazzák.  

Közművesítés szempontjából nem szükséges a TSZT vagy az FRSZ módosítása, ugyanakkor az új 
híd 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. 

 

Vízellátás 

A tervezett híd és a csatlakozó úthálózat kialakítása érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. által 
üzemeltetett ivóvízhálózatot is. 

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

 

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 

 

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

 

Csatornázás 

A tervezett híd és a csatlakozó úthálózat kialakítása érinti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
által üzemeltetett szennyvízhálózatot. 

Az újbudai területen üzemelő Ø50-es méretű, beton anyagú, egyesített rendszerű 
gyűjtőcsatorna kerül megszüntetésre. 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. 
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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. 

Az újbudai területen 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 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. 

Az újbudai részen 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. 

A csepeli 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. 

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. 
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Villamosenergia-ellátás 

A tervezett híd és a csatlakozó úthálózat kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. által 
üzemeltetett kis- és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
által üzemeltetett közvilágítási hálózatot. 

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

A 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. 

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

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

Gázellátás 

Az Új Duna-híd bírálati engedélyezési tervei alapján a tervezett kialakítás gázellátó hálózatot 
nem érinti. 

A meglévő és távlati villamospályákat keresztező vezetékeket védőcsőbe kell helyezni. 

A gázelosztó vezetékek biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat " A 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 
(I.30.) Korm. rendelet 166. §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A §" tartalmazza. 

 

Távhőellátás 

A tervezett híd kapcsán távhő vezetékek érintettek, amelyek kiváltását szükséges megoldani. 

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

 

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

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

A területen több vezetékes hírközlési szolgáltató is rendelkezik szolgáltatási joggal. 
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A meglévő, kiépített hálózattal földkábelként, alépítményben, illetve meglévő tartó oszlopsoron 
vezetve a vizsgált fejlesztési területet határoló utcák járdáiban a Magyar Telekom Nyrt., az NSN 
Trafficom Kft., az Invitel Távközlési Zrt., az Antenna Hungária Zrt., az MVM NET Távközlési 
Szolgáltató Zrt., valamint a Digi Kft. távközlési hálózata halad. 

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

A vezetékes hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

A tervezett építési munkák nemcsak meglévő alépítmények kiváltását tehetik indokolttá, hanem 
maga után vonhatnak olyan fejlesztési igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és 
parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A hídfő által érintett területen INVITEL távközlési alépítmény található, melyet ki kell váltani. 

A szennyvíznyomócsőpár felett az FCSM Zrt. irányítástechnikai kábelei haladnak, melyek a 
szervízút lesüllyesztett szakaszán azonos nyomvonalon kiváltásra kell, hogy kerüljenek. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

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

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

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. 

 

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. 
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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 méter 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. 

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. 

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

4.1. VÁLTOZÁSOK 

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 Korm. határozat 2. pontjában foglaltak értelmében Magyarország Kormánya egyetértett azzal, 
hogy a Korm. határozat 1. pont 1.1. alpontja szerinti Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúrája teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt 
budapesti fejlesztésekért és a nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint 
építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges 
leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg. 

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

A projekt megvalósulása érdekében a megfelelő szabályozási környezet biztosítása szükségessé 
teszi az 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, többször módosított Budapest 
településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT) és a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. (továbbiakban FRSZ) módosítását: 

Újbuda 

• A Galvani utca KÖu területének Fehérvári út és Szerémi út közötti szakaszán

megjelenítésre kerül az ún. közúti infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás.

A KÖu területének módosítása Budafoki út és a Duna között, ahol az eddigi 50 méteres

keresztmetszet helyett 115 méter kerül feltüntetésre a hídfő engedélyezési terveiben

szereplő tényleges helybiztosításhoz közelítve. Ezzel összefüggésben a szomszédos

beépítésre szánt területfelhasználási egységek területe (K-Sz és Vi-2) csökken.

Csepel 

• A tervezett Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat területe a Csepeli területeken is

módosul, és ezzel összefüggésben a K-Log jelű nagy kiterjedésű szállítmányozási-,

raktározási és logisztikai területfelhasználás területe csökken.

• A tervezett városi park (Zvp) lehatárolása változik a közlekedési területek módosításának

eredményeként, a zöldterület összességében 0,8 ha-ral növekszik.

• A közlekedési területek kis mértékben (0,4 ha-ral) csökkentik a Duna és a Weiss Manfréd

út mentén húzódó Ev-Ve jelű védelmi erdőterületek nagyságát.

• A nyomvonalról délre fekvő infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető

Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területe csökken a fenti erdőterületi

átsorolások területi pótlása, valamint a kapcsolódó úthálózat részeként tervezett önálló

csomóponti ág kialakítása szerint.

• Az RSD hídj jelentős mértékben benyúlik Csepel-sziget területére, összhangban a

csatlakozó úthálózat módosuló területével összhangban.
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Ferencváros 

• A hatályos TSZT-hez képest a tervezett RSD hídhoz kapcsolódó úthálózat csomóponti 

kialakítása a Soroksári út és a Gubacsi út között felülvizsgálatra és kiterjesztésre kerül az 

Illatos út, valamint a Timót utca szakaszára, amellyel összefüggésben a szomszédos 

beépítésre szánt területfelhasználási egységek területe (Vi-1, Gksz-2, K-Okt és K-Hon) 

módosul.  

• A csomóponti terület változásával a KÖu jelű terület helyén Vi-1 jelű intézményi, 

jellemzően zártsorú beépítésű terület kerül kijelölésre. A fentiek alapján a Vi-1 területen 

feltüntetésre került új lakófunkció kizárása környezeti terhelés is módosul. 

• RSD híd a Soroksári útig benyúlik Ferencváros területére. 

• A Gubacsi út, az Illatos utca és a Timót utca KÖu területének érintett szakaszán 

megjelenítésre kerül az ún. közúti infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás. 

 

A fentiek alapján Budapest főváros településszerkezeti tervében (TSZT) módosítani szükséges 

az 1. Területfelhasználás tervlap 65-413 szelvényét. 
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Területfelhasználási egységek változásának bemutatása 
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Ssz. Ker. 

Korábbi 
területfel-
használási egység 
jele 

Új területfel-
használási egység 
jele, megnevezése 

Változás (ha) Indokolás 

beépítésre szánt területek 
1. IX. 

Vi-1 

KÖu 0,81 tervezett Galvani körút kialakítása 

1. IX. KÖu 0,36 tervezett Galvani körút kialakítása 

1. IX. KÖu 0,03 tervezett Galvani körút kialakítása 

1. IX. KÖu 0,25 tervezett Galvani körút kialakítása 

2 XI. Vi-2 KÖu 0,30 tervezett Galvani körút kialakítása 

3. XXI. 
Vt-H  

KÖu 0,42 tervezett Galvani körút kialakítása 

3. XXI. KÖu 1,29 tervezett Galvani körút kialakítása 

4. XXI. Vt-H  Ev-Ve 0,39 erdő területek pótlása 

5. IX. Gksz-2 KÖu 0,18 tervezett Galvani körút kialakítása 

6. IX. 
K-Hon 

KÖu 0,00 tervezett Galvani körút kialakítása 

6. IX. KÖu 0,18 tervezett Galvani körút kialakítása 

7. XXI. 
K-Log 

KÖu 0,23 tervezett Galvani körút kialakítása 

7. XXI. KÖu 0,93 tervezett Galvani körút kialakítása 

8. IX. K-Okt KÖu 0,00 tervezett Galvani körút kialakítása 

9. XI. K-Sz KÖu 0,53 tervezett Galvani körút kialakítása 

10. XXI. 
K-Sz 

KÖu 0,13 tervezett Galvani körút kialakítása 

10. XXI. KÖu 0,08 tervezett Galvani körút kialakítása 

beépítésre nem szánt területek 
11. IX. 

KÖu 

Vi-1 0,44 tervezett Galvani körút kialakítása 

11. IX. Vi-1 0,00 tervezett Galvani körút kialakítása 

11. IX. Vi-1 0,00 tervezett Galvani körút kialakítása 

11. IX.. Vi-1 1,28 tervezett Galvani körút kialakítása 

12. XXI. KÖu Zvp 1,66 tervezett RSD híd kialakítása 

13. XXI. 

Zvp 

KÖu 0,04 tervezett Galvani körút kialakítása 

13. XXI. KÖu 0,06 tervezett Galvani körút kialakítása 

13. XXI. KÖu 0,71 tervezett Galvani körút kialakítása 

14. XI. Zkp KÖu 0,07 tervezett Galvani körút kialakítása 

15. XXI. 
Ev -Ve 

KÖu 0,02 tervezett Galvani körút kialakítása 

15. XXI. KÖu 0,36 tervezett Galvani körút kialakítása 
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Területfelhasználási egységekre vonatkoztatva: 

Területfelhasználási egység jele, megnevezése 
Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Változás (ha) 

XI. kerület XXI. kerület IX. kerület összesen 

Beépítésre szánt területek 

Vi-1 Intézményi, jellemzően zártsorú 
beépítésű terület 

 

-0,81 
-0,36 
-0,03 
-0,25 
+0,44 
+0,00 (83 m2) 
+0,00 (61 m2) 
+1,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,79 +0,27 172,06 +0,27 

Vi-2 Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület 

321,11 -0,03 321,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 

Vt-H  Kiemelt jelentőségű helyi központ 
területe 

 
-0,42 
-1,29 
-0,39 

0,00 0,00 0,00 42,16 -2,10 40,06 0,00 0,00 0,00 -2,10 

Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározásra 
és termelésre szolgáló terület 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,41 -0,18 183,23 -0,18 

K-Log  Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, 
raktározási és logisztikai terület 

 
-0,23 
-0,93 

0,00 0,00 0,00 54,20 -1,16 53,04 0,00 0,00 0,00 -1,29 

K-Hon Honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

 
-0,00 (4,8 m2) 
-0,18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 -0,18 5,35 -0,18 

K-Okt Oktatási központok területe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 -0,00 (46 m2) 4,69 -0,00 (46 m2) 

K-Sz Szennyvízkezelés területe 
-0,53 

-0,13 
-0,08 

1,71 -0,53 1,18 28,52 -0,21 28,31 0,00 0,00 0,00 -0,74 
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Területfelhasználási egység jele, megnevezése 
Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Jelenlegi  
terület (ha) 

Változás (ha) 
Tervezett 
terület (ha) 

Változás (ha) 

XI. kerület XXI. kerület IX. kerület összesen 

Beépítésre nem szánt területek 

KÖu Közúti közlekedési terület 

+0,03 
+0,53 
+0,07 

+0,42 
+1,29 
+0,23 
+0,93 
+0,13 
+0,08 
-1,66 
+0,04 
+0,06 
+0,71 
+0,02 
+0,36 

+0,81 
+0,36 
+0,03 
+0,25 
+0,18 
+0,00 (4,8 m2) 
+0,18 
+0,00 (46 m2) 
-0,44 
-0,00 (83 m2) 
-0,00 (61 m2) 
-1,28 

293,56 +0,63 294,19 135,49 +2,61 138,10 136,54 +0,09 136,63 +3,46 

Zvp Városi park 

+1,66 
-0,04 
-0,06 
-0,71 

0,00 0,00 0,00 52,56 +0,85 53,41 0,00 0,00 0,00 +0,85 

Zkp Közkert, közpark 88,65 -0,07 88,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 

Ev-Ve Véderdő 

+0,39 
-0,02 
-0,36 

0,00 0,00 0,00 20,12 +0,01 20,13 0,00 0,00 0,00 +0,01 

Összesen 705,03 705,03 333,04 333,04 501,96 501,96 
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A TSZT 2. tervlapján a területfelhasználási egységeket érintő módosításokkal összhangban az 
alábbi változtatások szükségesek: 

• a XI. kerületi Fehérvári úti villamosvonaltól a Galvani utca vonalában, a IX. kerületi
Gubacsi úti villamosvonalig az Illatos út vonalában, a XXI. kerületen át, a Duna főmedrét
és az RSD hídon keresztező, tervezett közúti vasút (villamos) vonal felszínen jelölés
jelenik meg,

• az RSD híd jelének hossza jelentősen megnövekszik, nyugaton mélyen benyúlik Csepel
területére, keleten Ferencváros területére a Soroksári utat is keresztezve (660 m),

• az Új Duna-híd csatlakozó úthálózatán a H6 Budapest-Ráckeve MÁV-HÉV vonal tervezett
külön szintű közúti-vasúti keresztezésének jelölése – a Duna-híd jelölés kiterjesztése
következtében – törlésre kerül.

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

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

kategória).

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

• tájékoztató elemek között szereplő tervezett Árvízvédelmi fővédvonal megjelenik a

tervezett Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat nyomvonalával összehangban. 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.

A tervezett módosítás a TSZT egyéb tervlapjain nem eredményez módosulást. 
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4.2. TERÜLETI MÉRLEG  

A területi mérleg a 4.1. Változások fejezetben bemutatott átsorolásoknak megfelelően változik. 

A kerületi bontásban megadott tervezett területfelhasználás a IX. kerületre, a XI. kerületre, a 
XXI. kerületre és a kerületek összességére vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

IX. XI. XXI.  

Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H 0,00 0,00 40,06 284,28 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 172,06 53,03 46,64 642,91 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 68,47 321,08 170,24 2 119,26 

Vegyes területfelhasználási egység 
összesen: 

331,27 558,16 284,95 4 340,55 

Gazdasági, jellemzően raktározásra és 
termelésre szolgáló terület 

Gksz-2 183,23 47,07 240,39 3 203,31 

Gazdasági területek területfelhasználási 
egység összesen: 

183,90 54,30 264,90 4 078,43 

Szennyvízkezelés területe K-Sz 5,67 1,18 28,31 85,76 

Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, 
raktározási és logisztikai terület 

K-Log 0,00 0,00 53,04 219,68 

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
terület 

K-Okt 4,69 9,57 0,00 49,78 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló terület 

K-Hon 5,35 20,37 0,00 234,85 

Különleges területek területfelhasználási 
egység összesen: 

91,39 109,13 311,59 3 106,81 

Beépítésre szánt területek összesen 816,30 1952,84 1 764,13 30 852,21 

Közúti közlekedési terület KÖu 136,63 294,19 138,10 3 009,12 

Közlekedési területek összesen: 268,84 439,90 148,56 4 824,11 

Közkert, közpark Zkp 42,54 88,58 99,25 944,06 

Városi park Zvp 0,00 25,10 53,41 465,40 

Zöldterületek összesen: 42,54 113,68 152,66 1 409,46 

Véderdő Ev-Ve 35,90 46,90 20,13 1 390,21 

Erdőterületek összesen: 43,77 308,43 58,17 9 167,52 

Beépítésre nem szánt területek összesen 436,72 1395,66 810,50 21 659,95 

A változások a TSZT területi mérlegét több tekintetben módosítják: területfelhasználási egységek 
megoszlása, beépítésre szánt területek megoszlása, beépítésre nem szánt területek megoszlása, 
gazdasági területek, vegyes területek, különleges területek (beépítésre szánt), közlekedési 
területek, erdőterületek, zöldterületek megoszlása. A változások a TSZT-ben alkalmazott 
kerekítési pontosságot meghaladják.  

A főváros közigazgatási területe 52.512 ha. Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 
30.852 ha, beépítésre nem szánt terület 21.660 ha, ami a teljes terület 58,8%-át, illetve 41,2 %-
át jelenti. Ezen belüli kategóriák százalékos eloszlása nem változik. 
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20. ábra: Területfelhasználási egységek megoszlása

Az OTÉK kategóriái szerint a beépítésre szánt terület 30.852ha, ennek megoszlása a jelen TSZT/ 
FRSZ módosítás értelmében a vegyes területek, a gazdasági területek és a különleges beépítésre 
szánt területek megoszlásában módosul. 

A beépítésre szánt területek megoszlása (21. ábra) szerint a vegyes területek 4 342,68 ha-ról 4 
340,55 ha-ra, a gazdasági területek 4 078,61 ha-ról 4 078,43 ha-ra és a különleges beépítésre 
szánt területek 3 108,90 ha-ról 3 106,81 ha-ra csökkenek, ezek a kis mértékű változások a 
területek százalék szerinti megoszlásában  nem jelentenek változást. 

A beépítésre nem szánt területek megoszlása (22. ábra) szerint a közlekedési területek 4 820,48 
ha-ról 4 824,11 ha-ra és a zöldterületek 1 408,68 ha-ról 1 409,46 nőnek.  Ezek a kis mértékű 
változások a területek százalék szerinti megoszlásában  nem jelentenek változást. 
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Módosul a 21., 22. ábra: 

21. ábra: Beépítésre szánt területek megoszlása

22. ábra: Beépítésre nem szánt területek megoszlása
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A vegyes területek megoszlása (24. ábra) szerint a Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ 
terület, a Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület és a Vi-2 jelű intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület módosul. Budapestre vetítve a Vt-H jelű terület 286,39 
ha-ról 284,28 ha-ra, a Vi-2 jelű terület 2 119,56 ha-ról 2 119,26 ha-ra csökken, míg a Vi-1 jelű 
terület 642,63 ha-ról 642,91 ha-ra nő. A területek százalék szerinti megoszlása alapján 
minimálisan mérhető a változás mértéke. 

A gazdasági területek megoszlása (25. ábra) szerint a Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően 
raktározást, termelést szolgáló terület módosul, 3 203,49 ha-ról 3203,31 ha-ra csökken.  

A különleges beépítésre szánt területek megoszlása (26. ábra) szerint a K-Sz jelű 
szennyvízkezelés területe 86,50 ha-ról 84,95 ha-ra, a K-Log jelű nagy kiterjedésű 
szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület 220,85 ha-ról 219,68 ha-ra és a K-Hon jelű 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 235,03 ha-ról 234,85 ha-ra 
csökken. A területek százalék szerinti megoszlása alapján nem mérhető a változás mértéke. 

A beépítésre szánt területeken a IX. kerület vonatkozásában: 

• a Vi-1 jelű intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület 171,79 ha-ról 172,06 ha-ra
nőtt, 

• a Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület 183,41 ha-ról
183,23 ha-ra csökkent, 

• a K-Hon jelű honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló területfelhasználási
egység területe 5,53 ha-ról 5,35 ha-ra csökkent. 

• a K-Okt jelű oktatási központok területe kerekítés alatti mértékben csökkent.

A beépítésre szánt területeken a XI. kerület vonatkozásában: 

• a Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület csökkent 321,11 ha-ról
321,08 ha-ra,

• a K-Sz jelű szennyvízkezelés terület csökken 1,71 ha-ról 1,18 ha-ra.

A beépítésre szánt területeken XXI. kerület vonatkozásában: 

• a Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ terület csökkent 42,16 ha-ról 40,06 ha-ra,

• a K-Log jelű nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület csökkent
54,20 ha-ról 53,04 ha-ra, 

• a K-Sz jelű szennyvízkezelés terület csökken 28,52 ha-ról 28,31 ha-ra.
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Módosul a 24., 25. és 26. ábra: 

24. ábra: Vegyes területek megoszlása

25. ábra: Gazdasági területek megoszlása
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26. ábra: Különleges területek megoszlása
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A közlekedési területek megoszlása (27. ábra) szerint a KÖu jelű közúti közlekedési terület 
módosul. Budapestre vetítve a KÖu jelű terület 3005,48 ha-ról 3009,12 ha-ra nő. A kis mértékű 
változás a területek százalék szerinti megoszlásában  nem jelentenek változást. 

A zöldterületek megoszlása (29. ábra) szerint a Zkp jelű közkert, közpark területe módosul, 
944,13 ha-ról 944,06 ha-ra csökken, míg a Zvp jelű városi park területe 464,56 ha-ról 465,40 ha-
ra nő.  

A erdőterületek megoszlása (32. ábra) szerint a Ev-Ve jelű véderdő terület módosul, Budapestre 
vetítve 1390,20 ha-ról 1390,21 ha-ra nő az Ev-Ve jelű terület nagysága.  

A beépítésre nem szánt területeken a IX. kerület vonatkozásában: 

• a KÖu jelű közúti közlekedési terület 136,54 ha-ról 136,63 ha-ra nőtt.

A beépítésre szánt területeken a XI. kerület vonatkozásában: 

• a KÖu jelű közúti közlekedési terület 293,56 ha-ról 294,19 ha-ra nőtt,

• a Zkp jelű közkert, közpark területe 88,65 ha-ról 88,58 ha-ra csökkent.

A beépítésre nem szánt területeken XXI. kerület vonatkozásában: 

• a KÖu jelű közúti közlekedési terület 135,49 ha-ról 138,10 ha-ra nőtt,

• a Zvp jelű városi park területe 52,56 ha-ról 53,41 ha-ra nőtt,

• az Ev védelmi erdőterület 20,12 ha-ról 20,13 ha-ra nőtt.

27. ábra: Közlekedési területek megoszlása
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29. ábra: Zöldterületek megoszlása

32. ábra: Erdőterületek és természetközeli területek megoszlása



BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT) és Budapest fővárosi rendezési szabályzatának (FRSZ) 
eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának vonatkozásában 

132 

A változások a TSZT területi mérlegében rögzített Beépítésre szánt területek fejlesztési 
potenciálját is érintik, ugyanis jelentős változással érintett területek is módosulnak. 
A Beépítésre szánt területek fejlesztési potenciálja az alábbi sorokban módosul: 

Területfelhasználási 
egység 

Területfelhasz-
nálási egység 
kódja 

Kialakult 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 
érintett 
ALULHASZNO
- SÍTOTT 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 
érintett 
ÜRES terület 
(ha) 

Infrastruktúra 
függvényében 
ütemezetten 
igénybe vehető 
terület (ha) 

Összterület 
(ha) 

Vegyes területek 

Kiemelt jelentőségű 
helyi központ területe 

Vt-H 220,68 37,24 2,88 23,48 284,28 

Intézményi, jellemzően 
zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 270,73 272,69 77,02 22,46 642,91 

Intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 1066,70 588,11 430,63 33,83 2119,26 

Gazdasági területek 

Gazdasági, jellemzően 
raktározást, termelést 
szolgáló terület 

Gksz-2 1993,60 541,18 356,31 312,21 3203,31 

Különleges területek 

Nagykiterjedésű 
szállítmányozási-, 
raktározási és logisztikai 
terület 

K-Log 162,89 51,54 5,25 0,00 219,68 

Oktatási központok 
területe 

K-Okt 49,78 0,00 0,00 0,00 49,78 

Honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület 

K-Hon 234,85 0,00 0,00 0,00 234,85 

Szennyvízkezelés 
területe 

K-Sz 85,76 0,00 0,00 0,00 85,76 

ÖSSZESEN: 25930,45 2290,19 1862,50 769,07 30852,21 

A jelentős változással érintett, illetve infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető 
területek beépülése esetén a Közkertek, közparkok területe változik az alábbiak szerint: 

Területfelhasználási 
egység 

Területfelhasz-
nálási egység 
kódja 

Kialakult 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 
érintett 
ALULHASZNO
- SÍTOTT 
terület (ha) 

Jelentős 
változással 
érintett 
ÜRES terület 
(ha) 

Infrastruktúra 
függvényében 
ütemezetten 
igénybe vehető 
terület (ha) 

Összterület 
(ha) 

Zöldterületek 

Közkert, közpark Zkp 894,09 17,63 27,55 4,78 944,06 

ÖSSZESEN: 1958,27 51,42 44,64 8,41 2062,74 

A tervezett átmeneti területfelhasználásra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak: 

Területfelhasználási egység 
Átmeneti területfelhasználási 
egység 

Terület (ha) Kerület 

Kiemelt jelentőségű helyi központ 
területe 

Vt-H Általános mezőgazdasági terület Má 25,59 XXI. 

A módosítás többszintes területfelhasználást és távlati területfelhasználást nem érint. 
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4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG  

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (MATrT) hatálya 2019. 03.15-től az alábbi: 

„2. § (1) A Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT.) 
területi hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. 

(2) A Harmadik Részben foglalt, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (a 
továbbiakban: BATrT.) területi hatálya Budapestre, valamint Pest megyének az 1/1. mellékletben 
felsorolt, a budapesti agglomerációhoz tartozó településeire (a továbbiakban együtt: Budapesti 
Agglomeráció) terjed ki.” 

Jelen TSZT módosítás keretében, az eljárási rend betartása mellett a 2018. évi CXXXIX. törvény 
által rögzített új OTrT és BATrT rendelkezéseinek való megfelelést is vizsgálni szükséges. 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

Az OTrT szerint az Ország Szerkezeti Tervén ábrázolt országos területfelhasználási kategóriák 
közül a módosítással érintett terület települési és vízgazdálkodási térségbe sorolt. Az OTrT 
területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásait a megyei és kiemelt térségi 
területrendezési tervek készítése során kell érvényesíteni. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet: Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve szerinti térségi 
területfelhasználási kategóriák közül a módosítással érintett tervezett főút települési térségbe 
tartozik, az út nyomvonala északról szomszédos a sajátos területfelhasználású térséggel, a nagy 
kiterjedésű zöldterületi települési térséggel, és keresztülhalad a vízgazdálkodási térségen. 

A módosítás a városias települési térséget érinti közvetlenül, a közlekedési célú 
területfelhasználási egység területe, ezzel összefüggésben a kapcsolódó beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek lehatárolása is módosul.  

2018. évi CXXXIX. törvény 7. mellékletének területre vonatkozó részlete a tervezési terület jelölésével 
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Települési térség: 

A MATrT 11. § d) pont szerint „a települési térség területén bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető”. A terv tehát e tekintetben nem igényel külön 
vizsgálatot. 

Új beépítésre szánt területek kijelölése: 

A tervmódosítás alapján kis mértékben új beépítésre szánt terület kijelölése is történik, amelyre 
az alábbi követelmények vonatkoznak:  

A MATrT 12. § (3) bekezdés szerint „Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan 
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges 
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő 
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható 
meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell 
kijelölni.”  

Az új beépítésre szánt területként értelmezhető vegyes területet érintő módosítás 5%-ánál 
nagyobb méretű a városi park (Zvp) területfelhasználási egység területének növekedése, így a 
terv megfelel a fenti követelménynek.  

A MATrT 38. § (2) szerint: „Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási 
engedélye alapján jelölhető ki.”  

A terv az előírásnak megfelel, mivel a település közigazgatási határához 200 méternél közelebbi 
új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

A MATrT 38. § (4) szerint: „Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez 
kapcsolódóan jelölhető ki.”  

A terv az előírásnak megfelel, mivel az újonnan kijelölt Vi-1 jelű vegyes terület a települési 
térséghez kapcsolódik.  

Erdőterületek: 

A MATrT 39. § (1) szerint „A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e 
törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a 
természetközeli területként és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a 
település közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem csökkenhet.” 

A tervmódosítás alapján összesen 3919 m2-en kerül Ev-Ve jelű erdőterület átsorolásra, ezzel 
egyidejűleg, az átsorolt erdőterületekkel megegyező méretben kerül kijelölésre új Ev-Ve jelű 
erdőterület, így a terv a fenti előírásnak megfelel.  

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK: 

A 2018. évi CXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései: 

„14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. 
melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. 
melléklet tartalmazza.” 

A hatályos TSZT összhangban van a hatályos OTrT által meghatározott infrastruktúra hálózattal. 
Az Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatának nyomvonala az Ország Szerkezeti Tervén jelölt, Főút 
(tervezett) besorolással jelenik meg.   
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2018. évi CXXXIX. törvény 2. mellékletének területre vonatkozó részlete 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 4/2. mellékletének 1.2. Tervezett közúti hidak felsorolása az 5. 
pontjaként nevesíti Galvani hidat, mint a „Budapest [XI. ker.] – Budapest [XXI. ker.]” közötti 
átkelőt. 

 „41. § (1) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezkedését a 7. melléklet, e térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/11. és a 9. melléklet tartalmazza.” 

A hatályos TSZT értelemszerűen összhangban áll a hatályos BATrT által meghatározott 
infrastruktúra hálózattal is.  

A tervezési területet a 9. melléklet szerinti Budapesti agglomeráció területén található térségi 
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül „1. Térségi szerepű összekötő 
utak”, „2. Meglévő országos vasúti mellékvonal”, „3. Meglévő térségi repülőterek”,”5. Térségi 
kikőtők”, „6. Meglévő kompátkelőhelyek”, 7. Térségi jelentőségű P+R parkolók” és „8. Térségi 
logisztikai központok” nem érintik. 

2018. évi CXXXIX. törvény 7. mellékletének területre vonatkozó részlete  

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutak 4/1. melléklete szerinti Budapest térszerkezetet 
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megatározó főutak, az Országos kerékpárút-törzshálózat elemei 4/5 melléklete szerinti 6. A. és 
6. B. (Eurovelo 6) nyomvonalak, továbbá a budapesti Agglomeráció területén található térségi
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 9. melléklet szerinti Térségi 
kerékpárútvonalak (Weiss Manfréd úti nyomvonal) érintik, ezeknek a terv megfelel. 

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK: 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

A MATrT 3/1. melléklete alapján a tervezési területet az országos ökológiai hálózat magterület 
övezete nem érinti. 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete 

A MATrT 3/1. melléklete alapján a tervezési területet érinti az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezete (Duna és Ráckevei (Soroksári)-Duna medre és parti sávja). A MATrT 26. § (2) szerint „Az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki”. 

A javasolt módosítás nem érinti az ökológiai folyosó övezetét így a terv a MATrT előírásainak 
megfelel. 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

A MATrT 3/1. melléklete alapján a tervezési területet érinti az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete (Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területsáv).  

A MATrT 27. § (2) szerint „Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a 
településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti”. 

A javasolt módosítás alapján az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében új beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre, így a terv a MATrT előírásainak megfelel. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

A MATrT 3/2. melléklete alapján a tervezési területet a kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete nem érinti. 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 1. melléklete alapján a tervezési területet a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete nem érinti.  

Erdők övezete 

A MATrT 3/3. melléklete alapján a tervezési területet érinti az erdők övezete (XXI. kerület Weiss 
Manfréd út menti üzemtervezett erdősávok). A MATrT 29. § szerint „Az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt 
beépítésre szánt területek (…) továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve (…) által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni”.  

Mivel az érintett erdőterületeket az OTrT és BATrT települési térségbe sorolja, így a terv a MATrT 
előírásainak megfelel. 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. melléklete alapján a tervezési területet az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete nem érinti.  

Tájképvédelmi terület övezete 
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A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapján a tervezési területet érinti a 
tájképvédelmi terület övezete (Duna és Ráckevei (Soroksári)-Duna medre és parti sávja). A terv a 
4.§ előírásainak megfelel. 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

A MATrT 31.§ (1) szerint az övezetet „a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni”. Budapest esetében a TSZT határolta le tényleges 
kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési területet Világörökségi és világörökségi 
várományos terület nem érinti. 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. mellékletében lehatárolt övezet lefedi a tervezési területet. 
Az 5.§ (2) bekezdés szerint a vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. Továbbá a rendelet értelmében a kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. Ennek értelmében 
a területre vonatkozóan a kerületi építési szabályzat során kell meghatározni azon előírásokat, 
amelyek célja a vízvédelem biztosítása. 

A terv az 5.§ előírásainak megfelel. 

Nagyvízi meder övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. mellékletében lehatárolt övezet érinti a tervezési területet 
(Duna medre). A 6. § (1) szerint „A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki.” Az övezetet érintően új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a terv 
az előírásnak megfelel. 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A MATrT 32.§ (1) szerint „A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni”. Az övezetet Budapest 
esetében a TSZT határolta le tényleges kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési területet 
érinti a Honvédelmi és katonai célú terület (IX. kerület 38209/2 hrsz.-ú ingatlan). A terv csak 
technikai jellegű módosítással érinti a honvédelmi területet, a közlekedési terület Timót utca 
ingatlanhatárához történő pontosítással.  A terv a 32.§ előírásainak megfelel. 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 7. mellékletében lehatárolt övezet lefedi a tervezési területet. 
A rendelet 8.§ (1) bekezdés szerint „Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.”  Az övezetet Budapest 
esetében a TSZT határolta le tényleges kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési területet 
az Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. melléklete alapján a tervezési területet a Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete nem érinti.   

Földtani veszélyforrás területének övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 9. mellékletében lehatárolt övezet lefedi a tervezési területet. 
A 11.§ (1) szerint „a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni”. A tervezési területen nem 
található ilyen terület. Az övezetet Budapest esetében a TSZT határolta le tényleges 
kiterjedésének megfelelően. Eszerint a tervezési területet a Földtani veszélyforrás területének 
övezete nem érinti. 
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4.4. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) b) pontja 
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke (BIA) az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet. Az értékelést a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 
3.) ÖTM rendelet alapján kell elvégezni. Új beépítésre szánt terület kijelölésekor a biológiai 
aktivitás szinten tartásának biztosítása zöldterületi kompenzációval történt, a Városi park (Zvp) 
területfelhasználási egység kibővítésére került sor. Az átsorolás hatására bekövetkező, a fenti 
rendelet mellékletében található értékmutatók szerint számított, biológiai aktivitásérték 
változás a következő táblázatban látható: 

Jelenlegi terület- 
felhasználási 
egység 

Tervezett terület- 
felhasználási 
egység 

Terület 
(ha) 

Jelenlegi 
értékmutató 

Tervezett 
értékmutató 

Jelenlegi 
BAÉ 

Tervezett 
BAÉ 

BAÉ 
változás 

Zkp KÖu 0,07 6 0,5 0,43 0,04 -0,39 

Zvp KÖu 0,07 8 0,5 0,53 0,03 -0,49 

Ev-Ve KÖu 0,02 9 0,5 0,20 0,01 -0,19 

Zvp KÖu 0,04 8 0,5 0,35 0,02 -0,33 

Zvp KÖu 0,71 8 0,5 5,69 0,36 -5,34 

KÖu Zvp 1,67 0,5 8 0,83 13,32 12,49 

Ev-Ve KÖu 0,37 9 0,5 3,33 0,18 -3,14 

Vt-H Ev-Ve 0,39 0,5 9 0,20 3,54 3,34 

KÖu Vi-1 1,72 0,5 0,5 0,86 0,86 0,00 

MEGFELEL +5,94 

A számítások eredményeként elmondható, hogy a biológiai aktivitás érték változása +5,94, 
tehát a módosított terv biztosítani tudja a biológiai aktivitás érték szinten tartását. 
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SZERKEZETI TERVLAP 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS

2. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK VÉDELME B) ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉVEL
KAPCSOLATOS MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA 

6. VÉDELMI, KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK
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5. FRSZ

.../2021. (.... ....) Főv. Kgy. rendelet 
a Budapest fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 

rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Rendelet 1. mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-413 
szelvénye az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

dr. Számadó Tamás s.k.  Karácsony Gergely s.k. 

 főjegyző  főpolgármester 
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1. melléklet az 52/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelethez

„A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek” című, 

M=1:10.000 méretarányú tervlap-sorozat 65-413 szelvény 
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2. melléklet az 52/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelethez

„Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” 

című, M=1:35.000 méretarányú tervlap 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) 
bekezdése a főváros egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat 
feladatává teszi. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ). 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának megvalósítása 
érdekében kerületi építési szabályzat készítése szükséges. A fejlesztés 
megvalósításához a kerületi építési szabályzatban meghatározandó megengedett 
rendeltetések és beépítési paraméterek nincsenek összhangban a FRSZ által biztosított 
lehetőséggel. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján amennyiben a kerületi építési szabályzat eltér a fővárosi 
településrendezési eszközöktől, akkor azok módosításáról előzetesen gondoskodni kell. 

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának megvalósítását 
megalapozó kerületi építési szabályzatnak az FRSZ-el való összhang biztosítása 
érdekében az FRSZ 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlap 
sorozat 65-413 szelvény tartalmának módosítására vonatkozik. 

A 2. §-hoz 

Az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra I. szakaszának 
megvalósításával összefüggésben az FRSZ 3. mellékletének módosítására vonatkozik. 

A 3. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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